
 

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 17. 10. 2018 od 13:30 v MO 409 na FSE UJEP 
 

Přítomní senátoři: Akademická komora AS FSE UJEP 
 

Ing. Miroslav Kopáček  

PhDr. Alice Reissová, Ph.D. 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. - předsedkyně AS FSE UJEP 
 

Studentská komora AS FSE UJEP  
 

Andrej Kostin 

Jan Kouba 

Miloslav Ouška 

Bc. Simona Vršecká 
 

Hosté:  Ing. Kateřina Felixová, Ph.D. - proděkanka pro studium FSE UJEP  

doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. – proděkan pro vnější vztahy FSE UJEP 

Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. - proděkan pro rozvoj a IT FSE UJEP 

Ing. Libor Pacovský – projektový manažer UJEP 

Jindřich Černý – student FSE UJEP, obor RRVS 

 

Omluvení senátoři: Ing. Eva Fuchsová  

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. 

Ing. Michaela Jánská, Ph.D. 

Ing. Petr Kačírek 

Bc. Radek Šimanovský - místopředseda AS FSE UJEP 

Vít Šimůnek 

 

Omluvení hosté: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. - děkan FSE UJEP 

Ing. Dagmar Kubišová - tajemnice FSE UJEP  

 
 

Dále jsou v zápise všechna jména přítomných uváděna bez titulů. 
 

Program zasedání AS FSE UJEP: 

1. Schválení programu zasedání 

2. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

3. Informace o procesu získání ocenění HR Award pro UJEP 

4. Jednací řád Vědecké rady FSE UJEP 

5. Čerpání finančních prostředků FSE UJEP na projekt SMART ITI 



6. Čerpání z FRIM FSE UJEP na projekt REGBE 

7. Zpráva o průběžném čerpání rozpočtu FSE UJEP 

8. Žádost o institucionální akreditaci OV Ekonomické obory a OV Sociální práce 

9. Různé 

 

Začátek zasedání AS FSE UJEP v 13:30 hodin. 

Zasedání zahájila předsedkyně AS FSE UJEP Kateřina Smejkalová, která v úvodu přivítala 

všechny senátory, členy vedení fakulty a také hosty. V úvodu omluvila nepřítomné senátory, 

dále pana děkana a paní tajemnici. Předsedkyně senátu návazně konstatovala, že se senát na 

svém zasedání dne 17. 10. 2018 sešel v počtu 7 senátorů, a že je tudíž usnášeníschopný. 
 

Ad 1) Schválení programu zasedání 

Předsedkyně AS FSE UJEP představila všem senátorům program zasedání. Vzhledem k tomu, 

že k programu nebyly vzneseny žádné připomínky, ani doplnění, senát přistoupil k hlasování.  

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje předložený program zasedání. 

Výsledek hlasování: přítomno 7; pro 7 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  

 
 

Ad 2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 

Na minulém zasedání senátu připomněl místopředseda AS FSE UJEP Radek Šimanovský 

vedení fakulty problém pánských toalet, kde jsou otevřené zásuvky umístěné přímo pod 

vysoušeči rukou tzv. „fukary“ (viz Zápis z AS FSE UJEP z 9. 5. 2018). Z důvodu 

nepřítomnosti paní tajemnice nebyl senát informován o tom, zda byl tento problém již 

vyřešen. Informace bude senátu poskytnuta na příštím zasedání.   

 
 

Ad 3) Informace o procesu získání ocenění HR Award pro UJEP 

Předsedkyně AS FSE UJEP sdělila, že byla požádána vedením referátu pro vědu a výzkum 

UJEP, aby na zasedání senátu informovala senátory o prosbě garanta projektu U21-KVAK, 

pana prorektora Nováka, který se na náš senát obrátil s žádostí o připomínky k oblastem 

rozvoje lidských zdrojů ve vědě a výzkumu na naší univerzitě. Dokument je přístupný 

v IMISu (byl též zaslán do mailových schránek senátorů); připomínky lze zaslat na adresu 

bohumila.vykoukova@ujep.cz do 26. října 2018. Krátce k tomuto tématu proběhla diskuze. 
 

Ad 4) Jednací řád Vědecké rady FSE UJEP 

Předsedkyně AS FSE UJEP předala slovo panu proděkanovi Ondřeji Mocovi, který předložil 

akademickému senátu současnou verzi Jednacího řádu Vědecké rady FSE UJEP. Tento 

dokument musel kvůli novelizaci vysokoškolského zákona projít řadou změn. Všechny 

náležitosti k tomuto dokumentu byly probrány s právním oddělením univerzity. V dokumentu 

nalezl pan proděkan ještě některé formální nepřesnosti. Senát po krátké diskuzi k tomuto 

dokumentu přistoupil k hlasování s tím, že tyto formální nepřesnosti budou v dokumentu 

upraveny.  

 

mailto:bohumila.vykoukova@ujep.cz


Návrh: AS FSE UJEP schvaluje Jednací řád Vědecké rady FSE UJEP. 

Výsledek hlasování: přítomno 7; pro 7 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  

 

Ad 5) Čerpání finančních prostředků FSE UJEP na projekt SMART ITI 

Předsedkyně AS FSE UJEP předala slovo panu Pacovskému, univerzitnímu projektovému 

manažerovi projektů SMART a REGBE, který senátu představil oba dva projekty. Sdělil, že 

se v případě projektu SMART jedná o zajištění spolufinancování projektu ve výši 5%, na 

kterém se spolupodílejí FSE UJEP, FŽP UJEP a PřF UJEP. Tabulka rozdělení spoluúčasti 

byla senátorům pro jejich informaci předložena. K tomuto projektu proběhla krátká diskuze. 

Akademický senát FSE UJEP se v tomto ohledu pouze vyjadřuje ke sdělení a vzal tedy  

uvedené informace o čerpání finančních prostředků na projekt SMART ITI na vědomí.  

 

Ad 6) Čerpání z FRIM FSE UJEP na projekt REGBE 

Předsedkyně AS FSE UJEP opět předala slovo panu Pacovskému, který senátu blíže 

představil projekt REGBE. Předmětem tohoto projektu je vybudování Behaviorální laboratoře 

v objektu VIKSu. Tato laboratoř bude zařízena moderním vybavením pro zkvalitnění výuky. 

Pan Pacovský předložil senátu žádost o schválení úhrady ve výši Kč 70 000,- z prostředků 

FRIM FSE za zpracování projektové dokumentace pro vypsání veřejné zakázky na stavební 

úpravy Behaviorální laboratoře. Pan Pacovský členům akademického senátu a členům vedení 

fakulty na místě přislíbil, že částka, kterou fakulta uhradí na tento projekt, bude fakultě 

vrácena zpět. Krátce k projektu proběhla diskuze, a poté senát přistoupil k hlasování.  

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje žádost o schválení úhrady ve výši Kč 70 000,- z 

prostředků FRIM FSE za zpracování projektové dokumentace pro vypsání veřejné 

zakázky na stavební úpravy Behaviorální laboratoře. Tato částka bude následně 

pokryta z nepřímých nákladů projektu REGBE. 

Výsledek hlasování: přítomno 7; pro 7 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování: Návrh byl přijat. 

 

Ad 7) Zpráva o průběžném čerpání rozpočtu FSE UJEP 

Předsedkyně AS FSE UJEP předala slovo panu proděkanovi Ondřeji Mocovi, který senát 

informoval po rozhovoru s paní tajemnicí Dagmar Kubišovu, že čerpání rozpočtu probíhá 

rovnoměrně. Všechny náležitosti byly probrány se senátorkou Evou Fuchsovou a ohledně 

rozpočtu nebyly nalezené žádné nejasnosti. Krátce k tomuto tématu proběhla diskuze. Senát 

informace o čerpání rozpočtu vzal na vědomí.  

 

 

 

 

 

 



Ad 8) Žádost o institucionální akreditaci OV Ekonomické obory a OV Sociální práce 

Předsedkyně senátu předala slovo senátorovi Miroslavu Kopáčkovi. Z pověření 

doc. Koutského a doc. Slavíkové je senátor Miroslav Kopáček zodpovědný za administrativní 

přípravu institucionální akreditace pro oblast vzdělávání Ekonomické obory. Senátor Kopáček 

nejprve senát informoval o aktivitě FSE UJEP připojit se k univerzitní žádosti o 

institucionální akreditaci, a to pro oblast vzdělávání Ekonomické obory a Sociální práce. Dále 

obecně vysvětlil podstatu institucionální akreditace a následně prezentoval institucionální 

akreditaci pro oblast vzdělávání Ekonomické obory. Představil návrh podkladu, klíčové teze a 

základní informace, například o jakých oborech se do budoucna uvažuje, kdo bude garantem a 

na jakých dalších osobnostech bude celá institucionální akreditace v předmětné oblasti 

vzdělávání postavena. Přítomný pan proděkan Kuchař následně krátce senátory seznámil 

s institucionální akreditací pro oblast vzdělávání Sociální práce.  

 

Akademický senát FSE UJEP projednal institucionální akreditaci pro OV Ekonomické 

obory a OV Sociální práce. Byl obeznámen s návrhy dokumentů pro akreditaci a bere 

na vědomí rozhodnutí jít cestou institucionální akreditace v předmětných oblastech 

vzdělávání. 

 

 

Ad 9) Různé 

Předsedkyně senátu informovala o již tradiční přednášce pro 1. ročníky, kterou připravili 

studenti ze SKAS FSE UJEP + někteří další studenti fakulty. Akce se konala 3. 10. 2018. Za 

hlavní organizaci celé akce poděkovala místopředsedovi senátu Radkovi Šimanovskému; 

podle stupně zapojení do příprav, organizace a vedení přednášky navrhne všem zúčastněným 

studentům mimořádné stipendium.    

 

Připomněla, že další zasedání AS FSE UJEP se uskuteční dne 21. 11. 2018 od 13:30 hod., 

následně pak ten den od 15 hod. se bude konat shromáždění akademické obce fakulty.  

 

Na závěr poděkovala předsedkyně AS FSE UJEP všem přítomným za jejich účast na 

zasedání.  
 

 

Zasedání AS FSE UJEP bylo ve 14:40 hodin ukončeno.  
 

Zápis provedla dne 17. 10. 2018:  Bc. Simona Vršecká (senátorka SKAS FSE UJEP) 

Zápis ověřila a schválila:         PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 

   (předsedkyně AS FSE UJEP) 


