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Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 19. 2. 2020 od 13:30 hod. v MO-010 na FSE UJEP 
 

Přítomní senátoři: Akademická komora AS FSE UJEP 
 

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. (přítomen do 14:30) 

Ing. Michaela Jánská, PhD. (přítomna do 14:35) 

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 

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

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

Ing. Dagmar Kubišová - tajemnice FSE UJEP 

Ing. Libor Pacovský, MSc., BA - projektový manažer REGBE 
 

Omluvení senátoři: - 
 

Neomluvení senátoři:  - 
 

Dále jsou v zápise všechna jména přítomných uváděna bez titulů. 

 

Program ustavujícího zasedání AS FSE UJEP: 

1. Schválení programu zasedání 

2. Kontrola úkolů z předchozích zasedání 

3. Čerpání FRIM 

4. Vědecká rada FSE UJEP - personální změny 

5. Vyhláška přijímacího řízení doktorského studia 

6. Různé 
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Zasedání AS FSE UJEP bylo zahájeno ve 13:30 hod. 

 

Předseda AS FSE UJEP Miroslav Kopáček v úvodu přivítal senátory, členy vedení fakulty 

a přítomné hosty na 1. řádném zasedání senátu v aktuálním funkční období (2019-2022). 

Dále konstatoval, že je přítomno 13 senátorů, což znamená 100% účast, a tak je senát 

usnášeníschopný. 

 

 

Ad 1) Schválení programu zasedání 

Předseda Kopáček přednesl výše uvedený program zasedání, který byl senátorům 

před zasedáním rozeslán. K programu nebyly vzneseny žádné připomínky, a tak senát 

přistoupil k hlasování. 

 

Návrh usnesení:  AS FSE UJEP schvaluje předložený program zasedání. 

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

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat. 

 

 

Ad 2) Kontrola úkolů z předchozích zasedání 

Ad 2.1) Špatná situace ohledně akustiky v místnosti MO-010 

Předseda Kopáček informoval, že z předchozích jednání senátu vyplývá jen jeden úkol 

k řešení, a to věc špatné akustiky v místnosti MO-010. Tajemnice Kubišová uvedla, že situace 

je stále v řešení, přičemž do místnosti již byly na počátku 2020 instalovány nové žaluzie, 

a to na prosklenou stěnu i na jednotlivá okna. Stále je v řešení, zdali udělat i úpravu stropu 

(zarovnat ho) a instalovat na zem koberec, případně lino. O dalších úpravách se ještě 

dodatečně rozhodne i na základě zpětné vazby od uživatelů místnosti. 

  

 

Ad 3) Čerpání FRIM 

Předseda Kopáček předal slovo tajemnici Kubišové, která uvedla, že se na fakultu obrátili 

řešitelé projektu Centrum regulace a behaviorálních studií pro výzkumné zaměřené studijní 

programy UJEP (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002689, zkratka REGBE), pro poskytnutí 

finanční částky na nutné vybavení v rámci řešení projektu. Slova se ujal pan Pacovský, 

projektový manažerem projektu REGBE, který uvedl, že je potřeba zakoupit mobilní 

laboratoř, kterou je nutné následně vybavit. Do této laboratoře, která bude mít povahu přívěsu 

(nebo návěsu), bude následně nutné doplnit vybavení pro běžné fungování - elektrocentrála, 

vnitřní vybavení a vzduchotechnika, avšak tyto věci označilo ministerstvo jako nadstandartní, 

a tak je nutné hledat jiný zdroj. Proto byla požádána fakulta, aby poskytla částku 283 000 Kč 

vč. DPH, přičemž částka bude fakultě vrácena a je i možné, že se ještě sníží. 

Mobilní laboratoř bude sloužit pro tvorbu a rozvoj doktorských programů Školy doktorských 

studií - aplikovaná a behaviorální studia. Místopředsedkyně Žemličková se zeptala, do kdy 

fakulta dostane peníze zpět, pan Pacovský odpověděl, že cca do 1 roku. Senátorka Slavíková 
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se zeptala, zdali je to předpoklad nebo jistota a pan Pacovský uvedl, že jistota. Senát následně 

přistoupil k hlasování. 

 

Návrh usnesení:  AS FSE UJEP schvaluje částku 283 000 Kč vč. DPH z fondu 

FRIM na technické a vnitřní vybavení mobilní laboratoře 

pro projekt Centrum regulace a behaviorálních studií 

pro výzkumné zaměřené studijní programy UJEP 

(CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002689). 

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

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat.  

 

 

Ad 4) Vědecká rada FSE UJEP - personální změny 

Předseda Kopáček předal slovo děkanovi Koutskému, který senát informoval o dvou 

plánovaných změnách ve Vědecké radě FSE UJEP. První změna se týká nominace nového 

externího člena, a to doc. Ing. Jana Stejskala, Ph.D., který je aktuálně děkanem Fakulty 

ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Odborné zaměření doc. Stejskala je na pomezí 

veřejné a regionální ekonomie, a tak jeho případné členství ve Vědecké radě FSE UJEP bude 

pro fakultu významným obohacením, jeho životopis byl senátorům v předstihu rozeslán. 

Druhá změna se týká odvolání interního člena RNDr. Miloslava Šaška, CSc., a to na základě 

ukončení jeho pracovního poměru na FSE UJEP z důvodu odchodu do důchodu. Senátorka 

Smejkalová se zeptala, zda je nutné dovolit do vědecké rady dalšího člena místo dr. Šaška, 

respektive, zdali je předem stanovený počet členů vědecké rady. Děkan Koutský odpověděl, 

že to není nezbytně nutné, kapacita vědecké rady není naplněna a provedení navržených 

personálních změn se spíše situačně hodí. Senát následně přistoupil k hlasování. 

 

Návrh usnesení:  AS FSE UJEP schvaluje jmenování doc. Ing. Jana Stejskala, Ph.D. 

jako externího člena Vědecké rady FSE UJEP. 

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

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat.  

 

Návrh usnesení:  AS FSE UJEP schvaluje odvolání interního člena Vědecké rady 

FSE UJEP RNDr. Miloslava Šaška, CSc.  

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

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat.  

 

 

Ad 5) Vyhláška přijímacího řízení doktorského studia 

Předseda Kopáček předal slovo děkanovi Koutskému, který představil vyhlášku přijímacího 

řízení doktorského studia pro obor Aplikovaná ekonomie a správa, která byla senátorům před 

zasedáním rozeslána. Vyhlášku musí senát schválit, aby mohlo být zahájeno přijímací 

řízení ke studiu. Uchazeč má dvě hlavní povinnosti, a to poslat životopis a odborný text, 



4/6 

 

ve kterém dle stanovených parametrů definuje, na co se chce zaměřit v disertační práci. 

Senátorka Slavíková, garantka předmětného oboru, uvedla, že požadavky se během 

posledních let neměnily, jde o funkční model, který umožňuje to, že fakulta je informovaná 

o tom, kdo se na doktorské studium hlásí. Následně senátorka Olšová uvedla, že dokument 

obsahuje řadu formálních nepřesností, které následně byly z větší části vydiskutovány 

a opraveny. V průběhu úprav senátor Houžvička navrhl, aby dokument byl schválen obsahově 

a formální nedostatky řešeny dodatečně, přičemž senátorka Smejkalová uvedla, že je vhodné 

při zasedání úpravy projít, aby senátoři měli v okamžiku hlasování k dispozici verzi, o které 

budou hlasovat. Senátor Kříž navrhl, zdali by nebylo možné o dokumentu hlasovat 

per-rollam, předseda Kopáček uvedl, že tento způsob hlasování je možné použít jen 

v naléhavých a řádně odůvodněných případech a v případě, že aktuálně senát zasedá a je 

usnášeníschopný, tak to nepovažuje za vhodné. Senátorka Olšová následně uvedla, 

že podmínky pro přijetí na doktorské studium nepovažuje za dostatečné, jelikož není nutná 

fyzická účast uchazeče, při které by se musel uchazeč prezentovat a obhájit svůj záměr 

pro disertační práci. V této záležitosti proběhala diskuse, přičemž senát následně přistoupil 

k hlasování, a to ve verzi dokumentu, která byla rozeslána (podmínkou k přijetí je životopis 

a zpracování záměru pro disertační práci). 

 

Návrh usnesení:  AS FSE UJEP schvaluje předloženou verzi vyhlášky přijímacího 

řízení doktorského studia pro obor Aplikovaná ekonomie a správa 

v jejím obsahu a záměru, a to s tím, že formální a gramatické chyby 

budou opraveny. 

Výsledek hlasování:  přítomno 12; pro 8 x proti 2 x zdrželo se 2  

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat.  

 

 

Ad 6) Různé 

Ad 6.1) Poděkování za předání agendy senátu a spolupráci v rámci předsednictví senátu 

Předseda Kopáček poděkoval bývalé předsedkyni senátu Smejkalové, která je i v aktuálním 

funkčním období členkou senátu, za bezproblémové a rychlé předání agendy, cenné rady 

a zodpovězení veškerých dotazů k výkonu funkce předsedy. Dále předseda Kopáček 

poděkoval i místopředsedkyni Žemličkové za bezproblémovou a efektivní spolupráci, která se 

rozeběhla téměř ihned po ustavujícím zasedání senátu. 

 

Ad 6.2) Vybavení chodby u Katedry sociální práce a prostoru u auly VIKS 

Místopředsedkyně Žemličková se dotázala, zdali by bylo možné v budově FSE, která se 

nachází v kampusu, a to prostorách Katedry sociální práce instalovat drobné vybavení 

(nábytek atd.), který by umožnil studentům kvalitně trávit čas mezi výukou, jelikož 

v současné době není stav příliš uspokojivý. Informace k situaci doplnily následně i senátorky 

Petrů a Grosse, které jsou z Katedry sociální práce. Tajemnice Kubišová uvedla, že instalace 

nového a dalšího vybavení není na mnohých místech možná, a to z bezpečnostních důvodů, 

jelikož se jedná o únikové cesty. Následovala diskuse, ze které vyplynulo, že by bylo spíše 
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vhodné vymezit nějakou místnost, ve které by studenti mohli trávit čas mezi výukou. 

Potenciálně lze využít bývalý bufet, který se nachází před menzou (tajemnice Kubišová 

přislíbila, že místnost zreviduje), dále spodní patro budovy VIKS, kde je v současné době 

umístěna údržba a částečně by se dala využít i chodba s ohledem právě na bezpečnost.  

Z diskuse vyplynulo, že by bylo vhodné předmětné prostory vybavit sezením, varnou konvicí 

a mikrovlnou troubou, aby i studenti kombinovaného studia měli k dispozici vhodné zázemí 

pro odpočinek mezi výukou (v tuto chvíli využívají kuchyňku katedry). Dále na dotaz 

místopředsedkyně Žemličkové bylo vysvětleno odebrání jídelního automatu, a to z důvodu 

jeho nerentabilnosti, přičemž jeho obnovení je plánováno po rekonstrukci auly ve VIKSu. 

Vedení fakulty přislíbilo, že se bude dle návrhu tomuto problému věnovat. Senát zároveň byl 

informován, že v prostorách Katedry sociální práce v brzké době dojde ke krátkodobému 

zhoršení podmínek, a to z důvodu stavební činnosti - bude se rekonstruovat aula ve VIKSu 

a vznikne zde laboratoř Centra regulace a behaviorálních studií pro výzkumně zaměřené 

studijní programy UJEP. 

 

Ad 6.3) Ukončení zápisu v systému STAG + informování studentů o nových dokumentech 

týkajících se studia 

Senátorka Olšová uvedla, že v aktuálním semestru studentům byl ukončen zápis předmětů 

v systému STAG současně se začátkem výuky. Dotázala se, zdali by bylo možné zápis nechat 

otevřen ještě v 1. výukovém týdnu. Proděkanka Felixová uvedla, že by se k tomu mohlo 

přistoupit pouze na základě širší diskuse vyučujících fakulty, protože všeobecně v tomto 

ohledu nepanuje shoda, a tak by bylo vhodné tuto věc projednat nejprve na kolegiu děkana 

a následně případně opětovně na senátu.  

Dále se senátorka Olšová zeptala, zdali studenti, v případě, že se změní nějaký dokument 

týkající se studia, jsou o této změně informováni. Proděkanka Felixová uvedla, že zpravidla 

tomu tak je. V poslední době byl např. studentům rozeslán informační email, který se týkal 

nově stanovené lhůty, do které je možné požádat o uznání zápočtu a také informace týkající se 

nepřipuštění k obhajobě kvalifikační práce v případě hodnocení nedostatečně od vedoucího 

i oponenta.    

 

Ad 6.4) Informace z Rady vysokých škol 

Senátorka Smejkalová informovala, že je za FSE UJEP členkou sněmu Rady vysokých škol 

a senátorům v dohledné době zašle dokumenty z dalšího jednání. Upozornila, že tyto 

dokumenty budou obsahovat i důležité informace o hodnocení vysokých škol. 

 

Ad 6.5) Emaily rozesílané fakultou padající automaticky do složky SPAM 

Senátor Kříž informoval senát, že emaily zasílané studentům fakultou mnohdy automaticky 

padají v jejich elektronické poště do složky SPAM. Proděkan Moc uvedl, že v tomto ohledu 

předpokládá problém na straně špatného nastavení emailové schránky, avšak přislíbil, že věc 

prokonzultuje s Centrem informatiky UJEP. 
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Ad 6.6) Nepořádek v učebnách v souvislosti s konzumací jídla 

Děkan Koutský a tajemnice Kubišová uvedli, že je uklízečky fakulty informovaly o častém 

nepořádku v učebnách, a to v důsledku konzumace jídla studenty. V krajním případě by mohl 

být zaveden zákaz konzumace jídla v učebnách, ale k tomuto kroku zatím vedení fakulty 

přistoupit nechce. Zatím by bylo vhodné, aby vyučující případně apelovali na studenty, 

aby po výuce nezanechávali nepořádek v učebnách.  

 

Ad 6.7) Kouření u školy + otevření bočního vchodu 

Senátor Hrdlička se dotázal, zdali by bylo možné případně pro kuřáky v budově 

na Moskevské otevřít boční vchod, čímž by se pravděpodobně kuřáci přesunuli od hlavního 

vchodu k bočnímu. Tajemnice Kubišová uvedla, že pokud je otevřen hlavní vchod, tak se 

o zpřístupnění bočního vchodu neuvažuje. Dále uvedla, že problematika kouření v okolí 

budovy FSE je dlouhodobým problémem a již se diskutovala a vyzkoušela různá řešení, 

přičemž žádné z nich nebylo dosud úspěšné. K řešené problematice proběhla diskuse, 

např. senátorka Grosse navrhla vymezit místo pro kouření na dvoře, kde by to nevadilo 

personálu v kancelářích a zároveň by kuřáci nebyli tolik viditelní jako před vchodem. K tomu 

senátorka Olšová uvedla, že to nepovažuje za vhodné a je proti. Vedení fakulty zváží možná 

řešení, ale především požádalo studenty o spolupráci v této problematice formou pozitivní 

motivace studentů k nekouření před budovou. 

 

 

Termín dalšího zasedání AS FSE UJEP 

Po krátké diskusi senátorů a členů vedení fakulty byl pro 2. řádné zasedání AS FSE UJEP 

stanoven termín středa 22. 4. 2020 od 13:30 hod. v místnosti MO-010.  

 

Zasedání AS FSE UJEP bylo ukončeno v 15:05 hod.  

 

 

Zápis provedli:     Bronislava Žemličková 

     Ing. Miroslav Kopáček 

 

 

Zápis ověřil a schválil:         

 

       Ing. Miroslav Kopáček 

                       předseda AS FSE UJEP 


