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Zápis z 2. řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 10. 6. 2020 od 13:30 hod. v MO-307 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 (přítomna od 13:50) 

doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D. (přítomna od 14:50) 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.  
 

Studentská komora AS FSE UJEP  

Mgr. Ing. Tereza Grosse  

Bc. Tomáš Hrdlička  

Bc. Jan Kouba  

Ing. Pavel Krajíček (přítomen do 14:55) 

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 kvalitu FSE UJEP 

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

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

Ing. Dagmar Kubišová - tajemnice FSE UJEP 

 

Omluvení senátoři: - 
 

Neomluvení senátoři:  - 
 

Dále jsou v zápise všechna jména přítomných uváděna bez titulů. 

 

Program zasedání AS FSE UJEP: 

1. Schválení programu zasedání 

2. Kontrola úkolů z předchozích zasedání 

3. Výroční zpráva o hospodaření FSE UJEP v roce 2019 

4. Návrh rozpočtu FSE UJEP na rok 2020 

5. Výroční zpráva o činnosti FSE UJEP za rok 2019 

6. Akreditace - návrhy studijních programů 
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7. Plnění plánu personálního rozvoje FSE UJEP v roce 2019  

8. Vyhláška děkana o přijímacím řízení na Bc. a NMgr. studium 

9. Disciplinární komise FSE UJEP - návrhy na jmenování členů 

10. Termíny zasedání AS FSE UJEP 

11. Čerpání FRIM 

12. Různé 

 

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

 

Předseda Kopáček v úvodu přivítal senátory a členy vedení fakulty na 2. řádném zasedání 

senátu, které bylo původně naplánované na 22. 4. 2020, ale z důvodu vyhlášení nouzového 

stavu v ČR a uzavření vysokých škol se neuskutečnilo. Dále pak konstatoval, že senát 

je usnášeníschopný. Pro začátek zasedání se omlouvají senátorky Slavíková a Petrů, 

naopak od 15:00 hod. se ze zasedání omlouvá senátor Krajíček.  

 

 

Ad 1) Schválení programu zasedání 

Předseda Kopáček přednesl program zasedání, který byl senátorům v předstihu rozeslán 

a požádal přítomné o návrhy na doplnění a úpravy. Proděkanka Felixová požádala o zařazení 

bodu k úpravě Vyhlášky děkana o přijímacím řízení na Bc. a NMgr. studium, děkan Koutský 

požádal o zařazení bodu k návrhům na jmenování nových členů Disciplinární komise 

FSE UJEP a tajemnice Kubišová požádala o bod k čerpání FRIM. K dodatečným bodům 

nebyly vzneseny připomínky, a tak došlo k jejich zařazení do programu, a to před bod různé. 

Senát přistoupil k hlasování o výše uvedeném programu. 

 

Návrh usnesení:  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 předchozích zasedání 

Ad 2.1) Vybavení chodby u Katedry sociální práce a prostoru u auly VIKS 

Tajemnice Kubišová uvedla, že se situací zabývala a mapovala prostory, které by potenciálně 

mohly sloužit studentům v mezičase výuky, a představila možné varianty, které byly 

diskutovány. Na základě diskuse se místopředsedkyně Žemličková a tajemnice Kubišová 

dohodly, že společně prostory projdou a pak zváží další postup. Proděkan Moc dodal, že lze 

také využívat prostor nedaleko červené auly (amfiteátr). 

 

Ad 2.2) Ukončování zápisu v systému STAG 

Proděkanka Felixová uvedla, že věc řešila a dojde ke změnám. Doteď se změny rozvrhů 

po začátku semestru řešily formou žádosti, přičemž v prvním týdnu výuky byla žádost zdarma 

a ve druhém týdnu za poplatek. S proděkanem Mocem se dohodli, že k této záležitosti vyjde 

nová směrnice, která bude následně koncem července studentům rozeslána. 
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Ad 2.3) Emaily rozesílané fakultou padající automaticky do složky SPAM 

Proděkan Moc konzultoval problém s Centrem informatiky UJEP a pravděpodobně je 

problém u poskytovatele emailové schránky, přičemž tento poskytovatel by měl analyzovat 

příčiny, proč emaily spadly do spamu, jelikož třídění emailů je záležitostí poskytovatele 

schránek. Studenti by si měli průběžně kontrolovat ve své poště složku spam a také 

zkontrolovat, že mají ve STAGu správně zadanou svou soukromou adresu. 

 

 

Ad 3) Výroční zpráva o hospodaření FSE UJEP v roce 2019 

Tajemnice Kubišová představila Výroční zprávu o hospodaření FSE UJEP v roce 2019, 

která byla senátorům předstihu rozeslána. Hospodaření vycházelo z rozpočtu, který se 

sestavoval na začátku roku 2019, pro který byla klíčová finanční alokace od ministerstva, 

potažmo rektorátu. Objem finančních prostředků v čase rostl, jelikož fakulta spolupracuje 

na mnoha projektech, spolupráce se odehrává i s dalšími subjekty (např. MPSV) a fakulta 

získala i několik sponzorských darů. Celkově lze konstatovat, že fakulta skončila s kladným 

hospodářským výsledkem. Vedení fakulty navrhuje vždy převedení kladného hospodářského 

výsledku u jednotlivých činností do určitého fondu. Senátorka Jánská uvedla, že Ekonomická 

komise AS FSE UJEP předloženou výroční zprávu projednala a s navrženým zněním 

souhlasí. V rámci diskuse nikdo z přítomných dále nevystoupil. 

 

Návrh usnesení:  Akademický senát FSE UJEP schvaluje předloženou Výroční 

zprávu o hospodaření FSE UJEP v roce 2019. 

Výsledek hlasování:  přítomno 12; pro 12 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat.  

 

 

Ad 4) Návrh rozpočtu FSE UJEP na rok 2020 

Tajemnice Kubišová představila návrh rozpočtu FSE UJEP na rok 2020, přičemž detailní 

podklady byly senátorům předstihu rozeslány. Uvedla, že návrh rozpočtu vychází z podkladů, 

které vždy fakulta obdrží od rektorátu. Rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé 

součásti UJEP provádí prorektorka Chvátalová, přičemž každý rok se uskutečňuje 

na rektorátu obhajoba rozpočtu, které se za fakultu účastní děkan a tajemnice. Podstatné 

pro fakultní rozpočet je se nedostat do záporných čísel. Mezi základní položky rozpočtu patří 

mzdové prostředky, dále pak energie a odpisy dlouhodobého majetku. Děkan Koutský dodal, 

že rozpočet vychází ze stavu před koronavirou krizí, a tak pro rok 2020 by se už moc aspektů 

rozpočtu měnit nemělo, ale obavy vyjádřil spíše k roku 2021 a 2022, kdy reálně může 

docházet k regulacím financí. Strategií fakulty bude zbytečně neutrácet a ponechávat si 

rezervy na další roky. Senátorka Jánská uvedla, že Ekonomická komise AS FSE UJEP 

předložený návrh rozpočtu projednala a s návrhem souhlasí. V rámci diskuse nikdo 

z přítomných dále nevystoupil. 
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Návrh usnesení:  Akademický senát FSE UJEP schvaluje předložený návrh rozpočtu 

FSE UJEP na rok 2020. 

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

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat.  

 

 

Ad 5) Výroční zpráva o činnosti FSE UJEP za rok 2019 

Proděkan Moc poděkoval za zaslané připomínky, přičemž všechny byly uplatněné. Dále 

Výroční zprávu o činnosti FSE UJEP za rok 2019 představil. Fakultní výroční zpráva 

o činnosti nemá oproti univerzitní přesně stanovenou strukturu, avšak v mnohém ji přebírá. 

Letos byla snaha výroční zprávu o činnosti povznést na úroveň, aby byla vizitkou fakulty, 

tj. měla dobrý vzhled, ale zároveň i obsah. Oproti předchozím rokům výroční zpráva obsahuje 

nové kapitoly, např. výtah z výroční zprávy o hospodaření, texty od jednotlivých členů vedení 

fakulty se shrnutím toho co se v minulém roce událo (např. úspěchy fakulty) atd. Senátor Kříž 

upozornil, že textech proděkanky Felixové a proděkana Kuchaře je rozpor v počtu 

partnerských škol pro program ERASMUS. Proděkan Kuchař konstatoval, že číslo se velmi 

často mění a proděkan Moc uvedl, že vyšší číslo je aktuálnější a v tomto duchu zprávu upraví. 

Senátorka Olšová uvedla, že ve zprávě chybí strategické cíle. Domnívá se, že ve zprávě by 

mělo být uvedeno, kam instituce směřuje a jaké má záměry. Dále navrhuje pozměnit texty, 

které ji přijdou zbytečně dlouhé, jelikož to hlavní a důležité by mělo být na začátku a zbytek 

až potom. Proděkan Moc odpověděl, že výroční zpráva má obsahovat co se podařilo splnit 

v rámci strategického záměru. Strategické cíle existují a jsou definovány, ale jsou součástí 

jiných dokumentů, a to Strategického záměru FSE UJEP a Plánu realizace Strategického 

záměru FSE UJEP. Co se podoby zprávy týká, tak strukturu považuje za správnou a každý si 

ve zprávě najde, co ho zajímá. Senátor Houžvička souhlasil se senátorkou Olšovou, jelikož je 

vhodné, aby zpráva měla formu pyramidy, tedy stručné a důležité na začátku, přičemž jde jen 

o seřazení priorit. Děkan Koutský navrhl, že by na začátku zprávy mohla nově být kapitola 

typu summary review. Senátorka Smejkalová konstatovala, že zpráva je oproti předchozím 

rokům citelně kvalitnější, lze ji dále zdokonalovat, ale současná podoba je v pořádku. Uvedla, 

že i jako bývalá předsedkyně senátu společně se stávajícím předsedou dostala možnost 

do zprávy vložit text o senátu, ale této možnosti nebylo využito. Předseda Kopáček podpořil 

stanovisko senátorky Smejkalové, i když chápe pohled senátorky Olšové, že dlouhé texty 

nejsou atraktivní. Dále doplnil, že od senátu nebyl do výroční zprávy text dodán, 

protože senát má svou vlastní výroční zprávu. Diskuse byla ukončena s tím, že dokument 

zůstane v původním znění a budou provedeny následující úpravy: 1) na začátek zprávy bude 

přidána kapitola typu summary review a 2) v příloze č. 1 (od 2. kapitoly) budou vymazány 

úvodní metodické texty psané kurzívou o tom, co by měla daná kapitola obsahovat. 

 

Návrh usnesení:  Akademický senát FSE UJEP schvaluje předloženou Výroční 

zprávu o činnosti FSE UJEP v roce 2019 s provedenými úpravami. 

Výsledek hlasování:  přítomno 12; pro 12 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat.  
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Ad 6) Akreditace - návrhy studijních programů: 

V úvodu bodu předseda Kopáček informoval senátory, že návrhy studijních programů senát 

neschvaluje, ale pouze se na základě vysokoškolského zákona k předloženým návrhům 

vyjadřuje. Závěrem jednání o každém návrhu studijního programu bude, že senát návrh 

projednal, vyjádřil se a bere ho na vědomí. Děkan Koutský doplnil, že fakulta pokračuje 

postupně v reakreditacích stávajících oborů, přičemž zatím zaznamenala úspěchy, 

jelikož v uplynulém roce získala na 10 let akreditaci pro program Regionální rozvoj a veřejná 

správa (Bc. i NMgr.) a letos rovněž na 10 let akreditaci bakalářského programu Sociální 

politika a sociální práce. 

 

Ad 6.1) bakalářský program Ekonomika a management 

Senátorka Jánská v zastoupení garanta programu doc. Slavíka, který svou neúčast na zasedání 

předem omluvil, představila návrh bakalářského programu Ekonomika a management. 

Program částečně vychází z aktuálně uskutečňovaného oboru Ekonomika a management, 

a tak u některých předmětů nedošlo k výraznějším změnám, avšak některé nové předměty 

přibyly. Studenti budou i nadále mít možnost volby z různých povinně volitelných kurzů. 

V rámci diskuse nikdo z přítomných dále nevystoupil. 

 

Akademický senát FSE UJEP projednal, vyjádřil se a bere na vědomí předložený návrh 

bakalářského studijního programu Ekonomika a management. 

 

Ad 6.2) navazující magisterský program Ekonomika a management 

Děkan Koutský představil navazující magisterský program Ekonomika a management, 

který navazuje na aktuálně uskutečňovaný obor. Garantkou programu je i nadále prof. Jílková. 

V rámci programu došlo z hlediska skladby předmětů k určitým změnám, jelikož bylo nutné 

najít konsensus mezi potřebami programu a personálními kapacitami fakulty. V rámci diskuse 

senátor Hrdlička uvedl, že předmět Veřejné finance byl přesunut z navazujícího 

magisterského programu na bakalářský, přičemž tento přesun nepovažuje za vhodný, 

jelikož předmět navazoval na jiné předměty. Senátorka Jánská odpověděla, že obsah tohoto 

programu se přizpůsobuje bakalářskému programu, a tak proběhlo v poslední době více změn 

a předměty se různě přesouvají. Dále se senátor Hrdlička zeptal, zdali se na navazujícím 

magisterském studiu plánuje nějaký obsahově podobný předmět, jelikož kromě zmíněných 

Veřejných financí už v návrhu programu není ani předmět Daňová teorie a praxe. Senátorka 

Jánská odpověděla, že spíše ne. 

  

Akademický senát FSE UJEP projednal, vyjádřil se a bere na vědomí předložený návrh 

navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management. 

 

Ad 6.3) navazující magisterský program Řízení v sociální práci 

Proděkan Kuchař představil navazující magisterský program Řízení v sociální práci, 

který navazuje na aktuálně uskutečňovaný obor. Nejzásadnější změnou je změna garanta, 

doc. Kuchaře nahradil doc. Brnula. Návrh obsahuje jeden program pro dva studijní plány, 
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přičemž jeden je tradiční a druhý je tzv. double degree. Tento typ studijního plánu je založen 

na spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banské Bystrici, přičemž studenti obou fakult se 

budou moci přihlásit na studijní program a část studia absolvují na druhé univerzitě. Mělo 

by se jednat teprve o druhý program double degree na UJEP. Univerzita na Slovensku 

má program v této podobě již schválen, a tak spuštění závisí na akreditaci v rámci UJEP.  

V rámci diskuse nikdo z přítomných dále nevystoupil. 

 

Akademický senát FSE UJEP projednal, vyjádřil se a bere na vědomí předložený návrh 

navazujícího magisterského studijního programu Řízení v sociální práci. 

 

Ad 6.4) doktorský studijní program Aplikovaná ekonomie a správa 

Děkan Koutský představil doktorský studijní program Aplikovaná ekonomie a správa, 

který je reakreditací stávajícího doktorátu, do kterého se každý rok přijímá cca 15 studentů. 

Garantkou programu je i nadále doc. Slavíková. V rámci navrženého programu došlo 

k určitým personálním posunům, někteří stávající vyučující v nové akreditaci již nejsou nebo 

nemají dostatečný úvazek. Skladba doktorátu zůstává víceméně stejná, přičemž studium 

tohoto typu je na fakultě teprve čtyři roky, a tak se postupně standardizuje. V rámci diskuse 

nikdo z přítomných dále nevystoupil. 

 

Akademický senát FSE UJEP projednal, vyjádřil se a bere na vědomí předložený návrh 

doktorského studijního programu Aplikovaná ekonomie a správa. 

 

 

Ad 7) Plnění plánu personálního rozvoje FSE UJEP v roce 2019 

Proděkan Moc představil dokument, který byl senátorům před zasedáním rozeslán, týkající se 

hodnocení plnění plánu personálního rozvoje FSE UJEP za rok 2019. Tento dokument shrnuje 

a reflektuje významné události v oblasti lidských zdrojů na FSE, např. profesorská 

a habilitační řízení, nové pracovníky, započaté projekty atd. Dále dokument shrnuje strukturu 

akademických pracovníků na jednotlivých katedrách, a to k 31. 12. 2019 s výhledem 

k plánovanému stavu do roku 2022. Senátorka Olšová se dotázala, kdo je odpovědný 

za dosažení plánovaného stavu. Proděkan Moc odpověděl, že děkan fakulty, přičemž plnění 

plánu se předkládá na rektorát. 

 

Akademický senát FSE UJEP projednal a bere na vědomí hodnocení plnění plánu 

personálního rozvoje FSE UJEP v roce 2019. 

 

 

Ad 8) Vyhláška děkana o přijímacím řízení na Bc. a NMgr. studium 

Proděkanka Felixová dodatečně poděkovala za dvě velmi rychlá hlasování per rollam během 

nouzového stavu, která se týkala předložené Vyhláška děkana o přijímacím řízení na Bc. 

a NMgr. studium. Ovšem dovoluje si senát požádat o schválení vyhlášky ještě jednou, 

a to z důvodu další drobné úpravy týkající se termínu doložení vysokoškolského diplomu 
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pro uchazeče navazujícího magisterského studia Řízení v sociální práci, který byl stanoven 

na 27. 8. 2020 a liší se od ostatních, které mají termín stanoven na 22. 9. 2020. Důvod je ryze 

praktický, jelikož fakulta může do tohoto studia nabírat uchazeče pouze do 31. 8. 2020. 

Senátorka Jánská uvedla, že v projednávané vyhlášce děkana je několik termínů v kolizi. 

Proděkanka Felixová odpověděla, že o kolizích ví a uznává, že vyhláška toho obsahuje, 

ale je to z důsledku opakovaných změn vynucených nouzovým stavem a jiných pevně 

stanovených termínů, a tak není aktuálně možné kompletně vyhlášku přepracovat. 

 

Návrh usnesení:  Akademický senát FSE UJEP schvaluje předloženou doplněnou 

verzi Vyhlášky děkana o přijímacím řízení na bakalářské 

a navazující magisterské studium na akademický rok 2020/2021. 

Výsledek hlasování:  přítomno 12; pro 12 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat.  

 

 

Ad 9) Disciplinární komise FSE UJEP - návrhy na jmenování členů 

Děkan Koutský uvedl, že Disciplinární komise FSE UJEP není v současné době kompletní, 

jelikož členové z řad studentů z různých důvodů ukončili studium. Mandát členů disciplinární 

komise je dvouletý, přičemž ostatním stávajícím členům také v následujících měsících vyprší 

mandát, a tak bude na dalším zasedání senátu třeba schválit ke jmenování i další členy. 

Ovšem aktuálně disciplinární komise potřebuje projednat podněty, které obdržela, a tak tímto 

žádá o doplnění disciplinární komise, a to z hlediska schválení svého záměru jmenovat jako 

členy disciplinární komise Terezu Fabíkovou (S18322; ST84883) a Dominika Váňu (S18396; 

ST84944). Senátorka Olšová požádala o bližší informace k navrženým studentům, 

předseda Kopáček uvedl, že se jedná o studenty 2. ročníku bakalářského oboru Ekonomika 

a management. 

 

Návrh usnesení:  Akademický senát FSE UJEP schvaluje jmenování Terezy 

Fabíkové (S18322; ST84883) a Dominika Váni (S18396; ST84944) 

jako členů Disciplinární komise FSE UJEP. 

Výsledek hlasování:  přítomno 12; pro 12 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat.  

 

 

Ad 10) Termíny zasedání AS FSE UJEP 

Předseda Kopáček uvedl, že řádná zasedání senátu se dle jednacího řádu musí uskutečňovat 

v předem schválených termínech. Do konce roku 2020 navrhl dva termíny řádných zasedání, 

a to středa 21. října 2020 od 13:30 hod. a středa 9. prosince 2020 od 14:00 hod., 

přičemž na prosincovém zasedání předpokládá vyhlášení volby kandidáta na děkana. 

Senátorka Smejkalová se dotázala na předpokládaný termín shromáždění Akademické obce 

FSE UJEP. Předseda Kopáček uvedl, že předpokládá její uskutečnění v lednu 2021, 

přičemž plánuje spojit přednesení zprávy o činnosti senátu a představení kandidátů na děkana. 
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Návrh usnesení:  Akademický senát FSE UJEP schvaluje pro další řádná 

zasedání termíny středa 21. října 2020 od 13:30 hod. 

a středa 9. prosince 2020 od 14:00 hod. 

Výsledek hlasování:  přítomno 12; pro 12 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat 

 

 

Ad 11) Čerpání FRIM 

Tajemnice Kubišová uvedla, že Akademický senát FSE UJEP na zasedání dne 23. 10. 2019 

schválil finanční prostředky na projektovou dokumentaci k přestavbě (změnu užívání prostor) 

zasedací místnosti v 1. NP objektu FSE Pasteurova č. p. 1500 (Vilka) na 3 bytové jednotky 

určené k ubytování pracovníků a případně i hostů fakulty. Tato projektová dokumentace je již 

zpracovaná, a tak si senát dovoluje požádat o čerpání finančních prostředků z FRIM na vlastní 

přestavbu, přičemž rozpočet přestavby je vyčíslen na 2,8 mil. korun. Čerpání z FRIM určené 

na investice podléhá schválení fakultního senátu. Před hlasováním ještě tajemnice Kubišová 

dodala, že i ze strany senátorů mohou být podávány náměty na využití prostředků z FRIM. 

 

Návrh usnesení:  Akademický senát FSE UJEP schvaluje čerpání FRIM na změnu 

užívání prostor 1. NP objektu Pasteurova č. p. 1500 (Vilka), 

400 01 Ústí nad Labem, a to ve výši 2,8 mil Kč. 

Výsledek hlasování:  přítomno 12; pro 12 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat 

 

 

Ad 12) Různé 

V rámci tohoto bodu nikdo z přítomných nevyužil možnosti vystoupit. 

 

 

Termín dalšího řádného zasedání AS FSE UJEP 

3. řádné zasedání AS FSE UJEP se uskuteční ve středu 21. 10. 2020 od 13:30 hod.  

 

Zasedání AS FSE UJEP bylo ukončeno v 15:35 hod.  

 

 

Zápis provedli:     Bronislava Žemličková 

     Ing. Miroslav Kopáček 

 

 

Zápis schválil:         

 

       Ing. Miroslav Kopáček 

                       předseda AS FSE UJEP 


