
 

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 20. 3. 2019 od 13:30 v MO 409 na FSE UJEP 
 

Přítomní senátoři: Akademická komora AS FSE UJEP 
 

Ing. Eva Fuchsová 

Ing. Michaela Jánská, Ph.D. 

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. 

Ing. Miroslav Kopáček 

PhDr. Alice Reissová, Ph.D. 

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

Studentská komora AS FSE UJEP  
 

Jan Kouba 

Richard Sedláček 

Vít Šimůnek 

Bc. Simona Vršecká 
 

Hosté:   RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. - děkan FSE UJEP 

Ing. Dagmar Kubišová - tajemnice FSE UJEP  

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

Omluvení senátoři: Ing. Petr Kačírek (AKAS FSE UJEP) 

Miloslav Ouška (SKAS 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. Volba místopředsedy AS FSE UJEP  

4.    Podmínky přijímacího řízení do doktorského studijního programu Hospodářská 

politika a správa na akademický rok 2019/2020  

5. Výroční zpráva o hospodaření FSE UJEP v roce 2018  

6. Různé 

 

Začátek zasedání AS FSE UJEP ve 13:30 hodin. 

 

 



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

všechny senátory a členy vedení fakulty. Předsedkyně senátu dále omluvila nepřítomné 

senátory a konstatovala, že se senát na svém zasedání dne 20. 3. 2019 sešel v počtu 10 

senátorů, a je tudíž usnášeníschopný. Zároveň proběhla informace o tom, že aktuální celkový 

počet senátorů je 12, jelikož dva ze studentů (bývalý místopředseda senátu, Radek 

Šimanovský, a taktéž člen senátu Andrej Kostin), přerušili svá studia na fakultě, a tím také  

ukončili svá členství v AS FSE UJEP. Místo Radka Šimanovského bude ve SKAS FSE UJEP 

působit nově student Richard Sedláček, jakožto poslední náhradník z řádných voleb do AS 

FSE UJEP z roku 2016. Andreje Kostina již nemá kdo nahradit a nové doplňovací volby, 

s ohledem na právě končící volební období senátu (2017-2019), již vypisovány nebudou.   
 

Ad 1) Schválení programu zasedání 

Předsedkyně AS FSE UJEP přednesla výše uvedený 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 10; pro 10 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování:Návrh byl přijat.  
 

Ad 2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 

Z listopadového zasedání nevzešly žádné úkoly.  
 

Ad 3) Volba místopředsedy AS FSE UJEP 

Vzhledem k tomu, že se uvolnilo funkce místopředsedy AS FSE UJEP, bylo nutné tuto funkci 

obsadit některým ze členů SKAS FSE UJEP. Proto předsedkyně AS FSE UJEP vyzvala 

přítomné senátory k podání návrhů na kandidáta do funkce místopředsedy AS FSE UJEP.  

Předsedkyně senátu Smejkalová navrhla senátora Sedláčka, který s návrhem souhlasil. 

Senátor Kouba navrhl senátorku Vršeckou, která s návrhem také souhlasila. Návrh senátora 

Kouby podpořil senátor Kopáček. Pro volbu místopředsedy vzešli dva kandidáti, kterým bylo 

přiděleno pořadové číslo podle abecedního pořadí: 1. Richard Sedláček, 2. Bc. Simona 

Vršecká. Poté senát přistoupil k volbě místopředsedy AS FSE UJEP, která probíhala 

v souladu s Jednacím řádem AS FSE UJEP, Příloha 1, čl. 2. Skrutátorem byl určen senátor 

Kouba.  
 

1. kolo hlasování:  10 hlasovacích lístků, odevzdáno 10 lístků (všechny platné) 

Výsledek hlasování: 5 hlasů - Richard Sedláček 

   3 hlasy – Bc. Simona Vršecká 

   2 hlasy - zdržení hlasování 

Po 1. kole tajného hlasování nebyl zvolen místopředseda, jelikož při volbě nebylo dosaženo 

nadpolovičního počtu hlasů přítomných senátorů. 
 

2. kolo hlasování:  10 hlasovacích lístků, odevzdáno 10 lístků (všechny platné) 

Výsledek hlasování: 7 hlasů - Richard Sedláček 

   3 hlasy – Bc. Simona Vršecká 

Závěr:  Richard Sedláček byl zvolen místopředsedou AS FSE UJEP. 

Richard Sedláček poděkoval členům senátu za zvolení a za projevenou důvěru. 



 

Ad 4) Podmínky přijímacího řízení do doktorského studijního programu Hospodářská  

politika a správa na akademický ro 2019/2020 

Předsedkyně AS FSE UJEP předala slovu děkanovi fakulty, který představil uvedený 

dokument. Sdělil, že v dokumentu oproti loňskému roku nenastaly výraznější změny. 

K předloženému návrhu proběhla krátce diskuze, a poté senát přistoupil k hlasování. 

 

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje Vyhlášku děkana o přijímacím řízení pro doktorský 

studijní program Hospodářská politika a správa, obor Aplikovaná ekonomie a 

správa pro akademický rok 2019/2020.  

Výsledek hlasování: přítomno 10; pro 10 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  
 

Ad 5) Výroční zpráva o hospodaření FSE UJEP za rok 2018 

Předsedkyně AS FSE UJEP předala slovo paní tajemnici Kubišové, která senátorům popsala 

velmi precizně a podrobně Výroční zprávu o hospodaření FSE UJEP za rok 2018. Zároveň 

poděkovala senátorce Fuchsové za součinnost v této oblasti. Paní tajemnice dále důkladně 

seznámila senátory s jednotlivými položkami v systému IMIS, do kterého mohou senátoři 

kdykoliv nahlédnout a získat tak konkrétní data o čerpání rozpočtu. Hospodaření fakulty 

v uplynulém roce lze považovat za příznivé, byl vykázán kladný hospodářský výsledek. Paní 

tajemnice následně doporučila převést celkový hospodářský do provozního fondu, který 

umožňuje snadnou manipulaci s penězi. Krátce ke zprávě proběhla diskuze a senát poté 

přistoupil k hlasování. 

 

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FSE UJEP za rok 2018.  

Výsledek hlasování: přítomno 10; pro 10 x proti 0 x zdrželo se 0 

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  

 

Následně senát přistoupil k hlasování o návrhu vedení fakulty o převedení hospodářského 

výsledku do FPP. 

 

Návrh: AS FSE UJEP souhlasí s návrhem vedení fakulty o převedení celého 

hospodářského výsledku z hlavní vzdělávací činnosti ve výši 1 046,6 tis. Kč a 

z doplňkové činnosti ve výši 3 243,7 tis. Kč. do Fondu provozních prostředků 

FSE UJEP.  

Výsledek hlasování: přítomno 10; pro 10 x proti 0 x zdrželo se 0 

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  

 

Ad 6) Různé 

Ad 6.1) Senátorka Fuchsová vznesla dotaz na vedení fakulty ohledně kvality hodnocení 

výuky. Z podnětu studentů se ptá, zda se písemná vyjádření v tomto hodnocení berou na 

vědomí. Děkan fakulty ubezpečil, že veškerá hodnocení studentů zapsaná v listové podobě 

hodnocení kvality výuky zaznamenává a důkladně pročítá, příp. vyvozuje důsledky pro 

konkrétní vyučující. Dále však sdělil, systém hodnocení výuky v této podobě shledává 



problémovým, a že fakulta dlouhodobě hledá nový koncept pro hodnocení výuky, ve kterém 

by hlavní roli hrála též zpětná vazba pro akademiky i studenty. K tomuto tématu byla vedena 

diskuze.  

 

Ad 6.2) Předsedkyně senátu sdělila studentským senátorům, že v těchto dnech obdrží 

mimořádné stipendium za práci pro akademický senát za období prosinec 2017 - listopad 

2018. Návrh na stipendium byl zaslán stipendijní komisi v listopadu 2018, komise zasedala 

nyní v březnu 2019.  

 

Ad 6.3) Senátor Kopáček vznesl dotaz z pověření předsedkyně Disciplinární komise FSE 

UJEP, dr. Suchánkové o tom, zda by ze strany vedení fakulty byla vůle upřesnit a konkrétněji 

definovat výčet a skutkovou podstatu přestupků, které jsou podle senátora Kopáčka v 

Disciplinárním řádu UJEP uvedeny příliš obecně a nekonkrétně, přičemž v Disciplinárním 

řádu FSE UJEP nejsou uvedeny vůbec. Navrhuje například dodat výčet konkrétních přestupků 

formou přílohy k již platné "legislativě". Děkan fakulty Jaroslav Koutský se vyjádřil v tom 

smyslu, že v tom nevidí žádný problém a návrh ke zpřesnění Disciplinárního řádu fakulty 

předloží ke schválení senátu FSE UJEP.   
 

 

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

zasedání. Další řádné zasedání AS FSE UJEP se uskuteční ve středu 17. 4. 2019 od 13:30 

hod. v místnosti M 409.   
 

Zasedání AS FSE UJEP bylo v 14:45 hodin ukončeno.  
 

Zápis provedla dne 20. 3. 2019:    Simona Vršecká (senátorka SKAS FSE UJEP) 

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

           (předsedkyně AS FSE UJEP) 


