
 

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 21. 11. 2018 od 13:30 v MO 105 na FSE UJEP 
 

Přítomní senátoři: Akademická komora AS FSE UJEP 
 

Ing. Eva Fuchsová 

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. 

Ing. Petr Kačírek 

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. Radek Šimanovský - místopředseda AS FSE UJEP 

Vít Šimůnek 

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 

prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.   

Mgr. Jitka Ježková 

 

Omluvení senátoři: Ing. Michaela Jánská, Ph.D. 

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. Vyhláška děkana o přijímacím řízení na akademický rok 2019/2020  

4.   Projednání návrhu dr. studijního programu Regulace a behaviorální  

studia  

5. 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 21. 11. 2018 sešel v počtu 11 senátorů (posléze 12), 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 11; pro 11 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). Místopředseda AS 

FSE UJEP poděkoval vedení fakulty a především paní tajemnici Kubišové za vyřešený 

problém. Na pánských toaletách je nyní vše v pořádku a jsou bezpečné. Přidány byly kryty na 

zásuvky a nové fukary. 

 
 

Ad 3) Vyhláška děkana o přijímacím řízení na akademický rok 2019/2020  

Předsedkyně AS FSE UJEP Kateřina Smejkalová předala slovo paní proděkance pro studium 

FSE UJEP Kateřině Felixové, která senátory seznámila s podmínkami přijímacího řízení pro 

bakalářské a navazující magisterské studium na akademický rok 2019/2020. Podmínky 

přijímacího řízení pro bakalářský a magisterský stupeň oproti letošnímu roku nijak nemění. V 

dokumentu byly pouze upraveny termíny. Po seznámení s dokumentem senát přistoupil 

k hlasování. 

 

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje Vyhlášku děkana o přijímacím řízení na akademický 

rok 2019/2020. 

Výsledek hlasování: přítomno 11; pro 11 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  

 
 

Ad 4) Projednání návrhu dr. studijního programu Regulace a behaviorální  

studia  

Předsedkyně AS FSE UJEP Kateřina Smejkalová předala slovo paní profesorce Jiřině Jílkové, 

jakožto garantce programu, která senát seznámila s návrhem doktorského studijního programu 

Regulace a behaviorální studia. Další doktorský program přispěje k rozvoji fakulty, přičemž 



fakulta musí vybudovat zázemí pro pracoviště behaviorálních studií. K tomuto tématu 

proběhla následující diskuze:  

V souvislosti s předloženým návrhem dalšího doktorského studia se zeptala senátorka Alice 

Reissová, do jaké míry to zatíží rozpočet fakulty (zejména mzdové náklady v souvislosti s 

přijetím většího počtu docentů a profesorů). Na dotaz odpověděla profesorka Jiřina Jílková 

následovně: Významná část vyučujících působí na jiných fakultách UJEP nebo na jiných 

institucích a zde mají svůj úvazek. Jejich zapojení do programu, jenž  

by měl být realizován na FSE, bude na základě smlouvy. Profesorka Jílková ještě doplnila, že 

docenty FSE (doc. Vojáček a doc. VanKoten) zapojené do připravovaného   

programu potřebujeme nejen pro doktorský studijní program Regulace a behaviorálni studia,  

ale též pro žádost o institucionální akreditaci oblasti vzdělávání Ekonomické obory; úvazek 

doc. Vojáčka je ze 75% hrazen z projektu UJEP a 25% z rozpočtu FSE UJEP, úvazek doc. 

VanKotena (0,5) je celý hrazen z projektu UJEP. 

 

Místopředseda senátu Radek Šimanovský se zeptal, proč se doktorský    

studijní program nezaměřuje spíše na obor ekonomika a management, přičemž 

poznamenal, že by bylo dobré, pokud by se v budoucnu další doktorský 

studijní program tomuto oboru věnoval, neboť by studenti FSE UJEP o 

tento obor jistě projevili zájem.  Profesorka Jiřina Jílková odpověděla, že doktorský program 

zaměřený na podnik a podnik a management v současné době na FSE UJEP nemůžeme 

připravovat, protože nemáme odpovídající personální zabezpečení (docenty a profesory 

v oboru).    

 

Senátorka Fuchsová v diskuzi zdůraznila, že nový doktorský program je zásadním 

příspěvkem k dalšímu rozvoji fakulty. Sdělila, že žádost o akreditaci tohoto doktorského 

studijního programu je v souladu se závazky z projektu, kterým je mimo jiné financován 

vznik laboratoře behaviorálních studií. Zároveň se tak i posílí FSE UJEP personálně, z čehož 

budou mít prospěch i další akreditace stávajících studijních programů. 

 

Akademický senát FSE UJEP projednal a bere na vědomí předložený návrh 

doktorského studijního programu Regulace a behaviorální studia.  

 

 

Ad 5) Různé 

Ad 5.1) Místopředseda AS FSE UJEP Radek Šimanovský přiblížil senátorům a vedení fakulty 

problematiku kouření před vchodem do budovy fakulty. Před vchodem je umístěn zákaz 

kouření, přesto se zde kouří. Již byl odstraněn koš na „nedopalky“, ale ty však shromažďují 

na chodníku nebo v blízkém kanálu. Krátce k tomuto tématu proběhla diskuze se závěrem, že 

cílem je odstranění kuřáků před vchodem do fakulty. 

 

Ad 5.2) Místopředseda AS FSE UJEP Radek Šimanovský se zeptal vedení fakulty, proč není 

ještě hotova rekonstrukce učebny M303 a auly VIKS. Proděkan pro rozvoj a IT FSE UJEP 



Ondřej Moc vysvětlil, že na základě špatné projektové dokumentace nemohla rekonstrukce 

proběhnout. V současnosti jsou již všechny problémy vyřešeny a zbývá pouze vypsat 

veřejnou zakázku na výběr firmy, která rekonstrukci uskuteční. V příštím akademickém roce 

by již měly nové prostory sloužit pro výuku. 

 

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

a pozvala je na Shromáždění akademické obce, které se koná v učebně M307 od 14:00 hodin. 
 

 

 

Zasedání AS FSE UJEP bylo ve 14:00 hodin ukončeno.  
 

Zápis provedla dne 21. 11. 2018:  Bc. Simona Vršecká (senátorka SKAS FSE UJEP) 

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

   (předsedkyně AS FSE UJEP) 


