
 

Zápis z ustavujícího zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 9. 12. 2019 od 13:00 hod. v MO-VS (VŠ klub) na FSE UJEP 
 

Přítomní senátoři: Akademická komora AS FSE UJEP 
 

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. 

Ing. Michaela Jánská, PhD.  

Ing. Miroslav Kopáček - předseda AS FSE UJEP 

Ing. Petra Olšová, Ph.D. 

Mgr. Alexandra Petrů 

doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D. 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.  
 

Studentská komora AS FSE UJEP  

Mgr. Ing. Tereza Grosse  

Bc. Tomáš Hrdlička  

Bc. Jan Kouba  

Ing. Pavel Krajíček  

Petr Kříž  

Bronislava Žemličková - místopředsedkyně AS FSE UJEP 
 

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

Ing. Jan Slavík, Ph.D. - proděkan pro vědu FSE UJEP 

Ing. Alena Zábranská, Ph.D. - předsedkyně volební komise 

Mgr. Jaroslav Izavčuk  
 

Omluvení senátoři: - 
 

Neomluvení senátoři:  - 
 

Dále jsou v zápise všechna jména přítomných uváděna bez titulů. 

 

Program ustavujícího zasedání AS FSE UJEP: 

1. Souhrnná zpráva o výsledku voleb a představení nových členů senátu 

2. Představení přizvaných účastníků jednání 

3. Volba předsedy a místopředsedy AS FSE UJEP 

4. Ustavení komisí AS FSE UJEP 

5. Stanovení termínu prvního řádného zasedání AS FSE UJEP 
 

Zasedání AS FSE UJEP bylo zahájeno ve 13:00 hod. 



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

přivítala všechny nově zvolené senátory, členy vedení fakulty a přítomné hosty. Odstupující 

předsedkyně konstatovala, že je přítomno 13 senátorů, tudíž je senát usnášeníschopný. 

 

Ad 1) Souhrnná zpráva o výsledku voleb a představení nových členů senátu 

Odstupující předsedkyně Kateřina Smejkalová předala slovo Aleně Zábranské, předsedkyni 

volební komise pro volby do AS FSE UJEP, která informovala přítomné o uskutečněných 

volbách do AS FSE UJEP. Volby proběhly zcela v souladu s Volebním řádem AS  FSE 

UJEP, proti volbám nebyly vzneseny žádné námitky.  

Do AKAS FSE UJEP kandidovalo celkem 15 akademických pracovníků, oprávněných 

voličů bylo 71. Vydaných hlasovacích lístků, odevzdaných hlasovacích lístků a platných 

hlasovacích lístků bylo shodně 54, volební účast činila 76,06 % (oproti volbám v roce 2016 je 

to nárůst volební účasti o cca 6 procentních bodů).  

Do SKAS FSE UJEP kandidovalo celkem 17 akademických pracovníků, oprávněných voličů 

bylo 1 240. Vydaných hlasovacích lístků, odevzdaných hlasovacích lístků a platných 

hlasovacích lístků bylo shodně 203, volební účast činila 16,37 % (nárůst činil oproti roku 

2016 více než 8 procentních bodů). Dále byli představeni všichni senátoři, a to dle výsledku 

voleb. 

 

Akademická komora AS FSE UJEP  Studentská komora AS FSE UJEP 

Ing. Michaela Jánská, PhD. (33 hlasů)  Bc. Tomáš Hrdlička (73 hlasů) 

Ing. Miroslav Kopáček (29 hlasů)  Mgr. Ing. Tereza Grosse (69 hlasů) 

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. (28 hlasů)  Bronislava Žemličková (66 hlasů) 

doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D. (26 hlasů)  Ing. Pavel Krajíček (52 hlasů) 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. (26 hlasů)  Bc. Jan Kouba (51 hlasů) 

Ing. Petra Olšová, Ph.D. (22 hlasů)  Petr Kříž (50 hlasů) 

Mgr. Alexandra Petrů (21 hlasů) 

 

Odstupující předsedkyně Kateřina Smejkalová poděkovala předsedkyni volební komise 

pro volby do senátu, Aleně Zábranské, a členkám této komise Marii Gabštůrové a Martině 

Váňové za svědomitou přípravu a výbornou organizaci voleb. Dále své poděkování směřovala 

osobám, které pomohly jednak s realizací voleb příp. s jejich propagací na sociálních 

sítích (Ondřej Moc, Jitka Ježková, Kristýna Kučerová, Dagmar Kubišová, Oleg Štirbl, 

Romana Košvancová, Radovan Loder, referentky studijního oddělení FSE UJEP).  

 

Ad 2) Představení přizvaných účastníků jednání 

Odstupující předsedkyně Kateřina Smejkalová předala slovo děkanovi FSE UJEP Jaroslavu 

Koutskému, který pogratuloval senátorům ke zvolení a představil přítomné i nepřítomné členy 

vedení fakulty. 

Dále děkan FSE UJEP Jaroslav Koutský poděkoval odstupující předsedkyni Kateřině 

Smejkalové za práci odvedenou ve dvou funkčních obdobích akademického senátu, 

tj. od roku 2013 do roku 2019.   



Ad 3) Volba předsedy a místopředsedy AS FSE UJEP 

V úvodu projednávání tohoto bodu Kateřina Smejkalová informovala přítomné, že byla v čele 

AS FSE UJEP po dobu šesti let, tedy dvou po sobě jdoucích uplynulých období. Toto období 

a především spolupráci se senátory a členy vedení fakulty vnímá velmi pozitivně, nicméně 

sdělila, že znovu již kandidovat na post předsedkyně AS FSE UJEP nebude. Následně 

odstupující předsedkyně AS FSE UJEP Kateřina Smejkalová vyzvala přítomné senátory 

k předložení návrhů kandidátů na post předsedy AS  FSE  UJEP. Petra Olšová navrhla na post 

předsedy AS FSE UJEP Miroslava Kopáčka, přičemž tuto nominaci vzápětí podpořila 

i Kateřina Smejkalová. Senátor Miroslav Kopáček s nominací souhlasil. Dále Kateřina 

Smejkalová na post předsedy navrhla jako vítězku voleb i Michaelu Jánskou, která se vzápětí 

nominace vzdala z důvodu pracovního vytížení (vedení katedry), a to ve prospěch Miroslava 

Kopáčka. Další kandidáti již nebyli navrženi. 

O slovo požádal Miroslav Kopáček, který uvedl, že v případě svého zvolení v mnohém 

naváže na odstupující předsedkyni Kateřinu Smejkalovou, a to i z důvodu, že v období let 

2013 až 2015 byl za předsednictví Kateřiny Smejkalové místopředsedou a z těchto zkušeností 

bude případně čerpat, jelikož jako místopředseda dostával významný prostor, který mu 

umožnil získat zkušenosti s fungováním AS FSE UJEP. A odchylky od kontinuity při vedení 

senátu lze předpokládat pouze v drobných případech. Zdůraznil také, že akademický senát je 

samosprávným orgánem fakulty a dle toho musí fungovat.  

Senát přistoupil k tajnému hlasování, skrutátorkou byla Alena Zábranská.  

 

Tajné hlasování: vydaných hlasovacích lístků   13 

odevzdaných hlasovacích lístků 13 

platných hlasovacích lístků  13 

Výsledek hlasování: 12 hlasů - Miroslav Kopáček 

   1 hlas - prázdný hlasovací lístek (zdržení se hlasování) 

Závěr hlasování: Miroslav Kopáček byl zvolen předsedou AS FSE UJEP. 

 

Miroslav Kopáček poděkoval členům senátu za zvolení a za projevenou důvěru s tím, 

že se těší na spolupráci a bude ve formální i neformální rovině rád za veškeré podněty 

k vedení senátu. 

Následně nově zvolený předseda AS FSE UJEP Miroslav Kopáček vyzval přítomné senátory 

k předložení návrhů kandidátů na post místopředsedy AS FSE UJEP. Alexandra Petrů navrhla 

na post místopředsedkyně AS FSE UJEP Bronislavu Žemličkovou. Bronislava Žemličková 

s nominací souhlasila. Další kandidáti již nebyli navrženi.  

Bronislava Žemličková před volbou stručně promluvila, přičemž post místopředsedkyně 

vnímá jako další možnost zapojit se do fakultního dění a aktivně se ho účastnit. 

Senát přistoupil k tajnému hlasování, skrutátorkou byla Alena Zábranská. 

 

Tajné hlasování: vydaných hlasovacích lístků   13 

odevzdaných hlasovacích lístků 13 

platných hlasovacích lístků  13 



Výsledek hlasování: 12 hlasů - Bronislava Žemličková 

   1 hlas - prázdný hlasovací lístek (zdržení se hlasování) 

Závěr hlasování: Bronislava Žemličková byla zvolena místopředsedkyní AS FSE UJEP. 

 

Bronislava Žemličková po hlasování poděkovala členům senátu za zvolení, a tím i projevenou 

důvěru. Dále Miroslav Kopáček poděkoval Aleně Zábranské za organizační zajištění volby 

předsedy a místopředsedy. 

 

Ad 4) Ustavení komisí AS FSE UJEP 

Předseda Miroslav Kopáček senátory informoval o možnosti fakultního senátu zřídit 

pro určité oblasti komise. Upozornil, že dle legislativy neexistuje pro fakultní senát povinnost 

jakoukoliv komisi zřídit, je to pouze na rozhodnutí senátu, co považuje za důležité a potřebné. 

Pokud bude komise zřízena, tak je nutné, aby měla minimálně tři členy, a to z řad členů 

AS FSE UJEP. Kateřina Smejkalová uvedla, že v předchozím funkčním období byla zřízena 

Ekonomická komise AS FSE UJEP. Petra Olšová navrhla, aby byla opětovně zřízena 

Ekonomická komise AS FSE UJEP i pro současné funkční období. 

 

Návrh usnesení:  AS FSE UJEP zřizuje stálou Ekonomickou komisi AS FSE UJEP. 

Výsledek hlasování:  přítomno 13; pro 13 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat.  

 

Předseda Miroslav Kopáček se dotázal senátorů, kdo má zájem stát se členem Ekonomické 

komise AS FSE UJEP. O členství projevila zájem Michaela Jánská, následně i Lenka 

Slavíková a Petr Kříž. Senát přistoupil k hlasování.  

 

Návrh usnesení:  AS FSE UJEP schvaluje jako členy stálé Ekonomické komise 

AS FSE UJEP Michaelu Jánskou, Lenku Slavíkovou a Petra Kříže. 

Výsledek hlasování:  přítomno 13; pro 10 x proti 0 x zdrželo se 3  

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat.  

 

Ad 5) Stanovení termínu prvního řádného zasedání AS FSE UJEP 

Po krátké diskusi senátorů byl pro první řádné zasedání AS FSE UJEP stanoven termín 

středa 19. 2. 2020 od 13:30 hod. Místnost bude upřesněna v pozvánce.  

 

Zasedání AS FSE UJEP bylo ukončeno ve 13:50 hod.  

 

Zápis provedli:    PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 

    Ing. Miroslav Kopáček 

 

Zápis ověřil a schválil:         

       Ing. Miroslav Kopáček 

                       předseda AS FSE UJEP 


