
 

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 20. 11. 2019 od 13:30 v MO 409 na FSE UJEP 
 

Přítomní senátoři: Akademická komora AS FSE UJEP 
 

Ing. Eva Fuchsová 

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  
 

Bc. Jan Kouba 

Miloslav Ouška  

Richard Sedláček - místopředseda AS FSE UJEP 

Bc. Vít Šimůnek 

Bc. Simona Vršecká 
 

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

doc. 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  

   Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. - proděkan pro rozvoj a kvalitu 
 

Omluvení senátoři: Ing. Michaela Jánská, PhD. (AKAS FSE UJEP) 

Ing. Petr Kačírek (AKAS 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 AR 20/21 

4. Informace k volbám do AS FSE UJEP a AS UJEP 

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 a členy vedení fakulty. Předsedkyně senátu dále omluvila nepřítomné 

senátory a konstatovala, že se senát na svém zasedání dne 20. 11. 2019 sešel v počtu 

10 senátorů, a je tudíž usnášeníschopný. 
 

Ad 1) Schválení programu zasedání 

Předsedkyně AS FSE UJEP přednesla výše uvedený program zasedání. Poté 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 

Ad 2.1) Na minulém zasedání AS FSE UJEP dne 23. 10. 2019 bylo sděleno, že problémy 

s akustikou v místnosti M 010 budou nadále řešeny. Paní tajemnice nyní informovala senát o 

tom, že oslovená firma v dané učebně již provedla zaměření hluku a některých dalších 

parametrů. Na základě údajů zjištěných z měření bylo fakultě navrženo řešení tohoto 

problému, který spočívá nejenom v dispozici stávající podlahy, ale v celkovém prostoru 

místnosti. Navržené řešení odstranění problémů je však velmi nákladné, a proto se vedení 

fakulty pokusí přijít s přijatelnějším řešením dané věci. Úkol tedy stále zůstává v platnosti, a 

bude již řešen novým akademickým senátem vzešlým z voleb. 

 

Ad 2.2) Rovněž na minulém zasedání AS FSE UJEP dne 23. 10. 2019 přednesl místopředseda 

AS FSE UJEP připomínku studentů 2. ročníků navazujícího magisterského studia Ekonomiky 

a managementu ohledně problému se zadávacími listy DP. Garantka studijního programu 

Ekonomika a management profesorka Jílková navrhla termín jednorázového konzultačního 

semináře, na kterém by se sešli studenti, jichž se tato problematika týká, aby vše pečlivě 

prodiskutovali a vyřešili. (viz zápis z 20. 10. 2019) Jednání se účastnil místopředseda senátu 

Richard Sedláček i senátor Vít Šimůnek, kteří nyní potvrdili, že výše uvedená problematika 

byla úspěšně dořešena.    
 

Ad 3) Vyhláška děkana o přijímacím řízení na akademický rok 2020/2021 

Předsedkyně Smejkalová předala slovo paní proděkance pro studium Kateřině Felixové, která 

představila dokument. Paní proděkanka sdělila, že v dokumentu nedošlo k výrazným 

změnám, pouze byla některá data aktualizována, např. datum Dne otevřených dveří, termín 

podání přihlášek. Posunut byl též zápis do studia na 29. červen 2020; dále byla změněna 

banka a číslo účtu. Poplatek za podání přihlášky zůstává stejný. Paní proděkanka požádala 

senát o schválení dokumentu s formální úpravou textu, která se týkala pasáže o uznávání 

středoškolského a vysokoškolského vzdělávání ze zahraničních škol. Senát po krátké diskuzi 

přistoupil k hlasování.  

 

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

rok 2020/2021 s formální úpravou textu v kapitole Přijímací řízení, 



v podkapitolách Bakalářské studium a Navazující magisterské studium, 

v odstavcích I. Přihlášky. 

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

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  

 

Ad 4) Informace k volbám do AS FSE UJEP a AS UJEP 

Předsedkyně Smejkalová informovala senátory o konečném počtu podaných kandidátních 

lístků ve volbách AS FSE UJEP a AS UJEP. Do AS FSE UJEP kandiduje celkem 17 studentů 

a 15 akademických pracovníků. Do AS UJEP kandiduje 10 studentů a 7 akademiků. Dále 

sdělila, že členky volební komise připravují realizaci voleb dle schválených organizačních 

pokynů. S propagací kandidátů do senátu volební komisi pomáhají Mgr. Jitka Ježková a 

studentka Kristýna Kučerová (plakát k volbám, prezentace kandidátů ve formě medailonku na 

Instagramu a Facebooku). Pan proděkan Moc nabídl senátu, že umístí zaslané informace od 

jednotlivých kandidátů do senátu na hlavní webovou stránku fakulty k seznamu kandidátů 

s tím, že jméno kandidáta bude zároveň fungovat jako aktivní odkaz s proklikem na daný 

medailonek. Předsedkyně Smejkalová za tento návrh panu proděkanu Mocovi poděkovala a 

připomněla, že volby do AS FSE UJEP a AS UJEP se budou konat ve středu 27. 11. 2019 

v době od 9 do 16 hod. ve VŠ klubu.    

 

Ad 5) Různé 

Ad 5.1) Senátorka Vršecká poděkovala za studentské senátory senátu a vedení fakulty za 

vstřícnou spolupráci a přístup k řešení všech problémů během tří let funkčního období. 

 

Ad 5.2) Předsedkyně AS FSE UJEP poděkovala panu děkanovi a vedení fakulty za jejich 

přítomnost na zasedáních, vstřícný přístup a konstruktivní dialog. Dále poděkovala všem 

senátorům za součinnost během celého funkčního období a popřála všem kandidátům hodně 

štěstí u voleb. V závěru pozvala všechny přítomné na Shromáždění Akademické obce FSE 

UJEP, které se uskuteční téhož dne od 15:00 v učebně M307. 

 
 

Zasedání AS FSE UJEP bylo ve 14:20 hodin ukončeno.  
 

Zápis provedla dne 20. 11. 2019:   Bc.Simona Vršecká (senátorka SKAS FSE UJEP) 

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

           (předsedkyně AS FSE UJEP) 


