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Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 30. 9. 2020 od 12:00 hod. v MO-311 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. 

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  
 

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

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

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

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

Ing. Dagmar Kubišová - tajemnice FSE UJEP 

prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. - garantka projednávaného Ph.D. programu  

Bc. Lenka Petláková - referentka pro Bc. a Ph.D. studium FSE UJEP 
 

Omluvení senátoři: Mgr. Alexandra Petrů 

Bronislava Žemličková - místopředsedkyně AS FSE UJEP 
 

Neomluvení senátoři:  - 
 

Dále jsou v zápise všechna jména přítomných uváděna bez titulů. 

 

Program zasedání AS FSE UJEP: 

1. Schválení programu zasedání 

2. Přijímací řízení doktorského studijního programu Regulace a behaviorální studia 

3. Organizace výuky v zimním semestru 2020/2021 

4. Organizace činnosti senátu a plánovaných akademických obcí 

5. Čerpání FRIM 

6. Různé 
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Zasedání AS FSE UJEP bylo zahájeno ve 12:00 hod. 

 

Předseda Kopáček v úvodu přivítal senátory, členy vedení fakulty a přítomné hosty 

na mimořádném zasedání senátu, které bylo svoláno 24. 9. na žádost děkana fakulty 

Koutského, kterému poděkoval, že o svolání mimořádného zasedání požádal. Dále předseda 

Kopáček uvedl, že svolání tohoto zasedání sám inicioval, a to z důvodu aktuální pandemické 

situace a tím souvisejících změn v organizaci výuky - přechod na distanční formu. Vzhledem 

k tomu, že senát je orgán, ve kterém jsou volení zástupci akademických pracovníků 

i studentů, tak považuje za vhodné zde ještě před začátkem semestru aktuální situaci 

a organizaci nadcházejícího semestru probrat. Na závěr úvodního slova uvedl, že ze zasedání 

se omlouvá místopředsedkyně Žemličková a senátorka Petrů a konstatoval, že senát 

je usnášeníschopný, jelikož dle prezenční listiny je přítomno 11 senátorů.  

 

 

Ad 1) Schválení programu zasedání 

Předseda Kopáček přednesl program zasedání, který byl senátorům rozeslán společně 

s pozvánkou. Uvedl, že v rámci mimořádného zasedání by se projednávat měly pouze body, 

za účelem kterých ke svolání mimořádného zasedání došlo. Ovšem vzhledem k současné 

pandemické situaci existuje riziko, že budou v důsledku protiepidemických opatření 

shromáždění osob opět omezena, a tak z pozice předsedajícího umožní projednat i případné 

další body. Nikdo z přítomných tento postup nerozporoval. Následně předseda Kopáček 

požádal přítomné o návrhy na doplnění a úpravy programu. Tajemnice Kubišová požádala 

o přidání bodu k čerpání FRIM. Další návrhy nebyly, a tak senát přistoupil k hlasování o výše 

uvedeném programu. 

 

Návrh usnesení:  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) Přijímací řízení doktorského studijního programu Regulace a behaviorální studia 

Předseda Kopáček požádal o úvodní slovo garantku programu profesorku Jílkovou, 

která uvedla, že podmínky přijímacího řízení vychází z pravidel, která jsou platná pro druhý 

na fakultě již probíhající doktorský studijní program, přičemž došlo pouze k drobným 

formálním úpravám, k úpravě termínů a zakomponování poplatku za studium v angličtině. 

Děkan Koutský doplnil, že fakulta na schválení programu čekala poměrně dlouhou dobu 

a program je navázán na investiční záměry fakulty, např. behaviorální laboratoře, a tak je 

pro fakultu prioritou spustit program co nejdříve. V diskusi senátorka Olšová uvedla, že stejně 

jako v únoru u druhého doktorského programu, i zde nesouhlasí s tím, že v podmínkách není 

požadovaná osobní prezentace uchazeče při přijímacím řízení. Profesorka Jílková odpověděla, 

že věc byla diskutovaná, ale na program by mělo aktuálně být cca 25 uchazečů, 

přičemž polovina je ze zahraničí, a tak v současné době by byla komplikovaná jejich osobní 

účast. Oborová rada již podmínky schválila a i po zkušenostech z druhého doktorského 
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programu usoudila, že předložení doktorského projektu a životopis uchazeče jsou dostatečnou 

podmínkou přijímacího řízení. Toto stanovisko podpořil i proděkan Slavík. Dále senátorka 

Olšová uvedla, že pokud jsou studenti přijímáni i do prezenční formy studia, tak stejně budou 

muset na fakultu osobně docházet, jelikož budou zapojeni do výuky a do činnosti jednotlivých 

kateder. Senátorka Slavíková odpověděla, že v rámci tohoto nového doktorátu bude činnost 

prezenčních doktorandů navázána spíše na behaviorální laboratoř a rozdíl mezi prezenčním 

a kombinovaným studentem spočívá v tom, že výzkum prezenčního doktoranda je afiliován 

k FSE, přičemž u kombinovaného studenta tomu tak být nemusí. Předseda Kopáček uvedl, 

že se ztotožňuje se stanovisky senátorky Olšové a dále upozornil na to, že lhůta, ve které se 

budou moci uchazeči hlásit je poměrně krátká. Děkan Koutský a referentka Petláková uvedli, 

že 30 dní je minimální lhůta stanovená zákonem a je běžná pro mimořádná přijímací řízení 

a dále je nutné studenty přijmout do konce října z důvodu financování, jelikož na studenty 

přijaté v listopadu by fakulta nedostala příspěvky. Senátorka Slavíková dodala, že se jedná 

o program schválený Národním akreditačním úřadem v červenci, a i proto je lhůta výjimečně 

tak krátká.  

 

Návrh usnesení:  Akademický senát FSE UJEP schvaluje podmínky přijímacího 

řízení doktorského studijního programu Regulace a behaviorální 

studia pro akademický rok 2020/2021. 

Výsledek hlasování:  přítomno 11; pro 6 x proti 5 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat.  

 

 

Ad 3) Organizace výuky v zimním semestru 2020/2021 

Předseda Kopáček předal slovo děkanovi Koutskému, který uvedl, že distanční forma výuky 

bude povinná minimálně měsíc od 1. října, ale spíše počítá s tím, že se i dále prodlouží. 

Existují nějaké výjimky, ale na FSE bude pro všechny programy a předměty platit distanční 

forma. Akademici budou informováni souhrnným e-mailem a pro studenty bude uděláno 

informační video. Za každý předmět bude zodpovídat vyučující a bude muset být evidence 

veškerých materiálů, podmínek atd., a to ve STAGu nebo Moodlu. Forma vytváření 

distančního obsahu je plně na vyučujícím daného předmětu. Osobní konzultace budou možné, 

ale pouze ve formátu 1 na 1 a dále se budou odehrávat na dálku. Fakulta zřídí e-mail 

fse.distancne@ujep.cz, kde budou shromažďovány veškeré podněty a dotazy k distanční 

výuce od studentů, dále fse.stag@ujep.cz a fse.moodle@ujep.cz, kde bude podpora v případě 

problémů s těmito systémy. Dále děkan Koutský vyzval členy senátu k diskusi ohledně 

zajištění distanční výuky a komunikaci se členy akademické obce. Senátorka Grosse uvedla, 

že k distanční výuce je třeba ve všech ohledech internet, a to může být pro některé studenty 

problém. Děkan Koutský odpověděl, že budova bude standardně otevřená a k dispozici. 

Dále se senátorka Grosse dotázala, zdali zřizování speciálních e-mailů není nadbytečné, 

když už aktuálně existují jiné komunikační kanály. Děkan Koutský odpověděl, že je 

pro otevření co nejvíce možných kanálů a nově zřízené e-maily budou sloužit spíše jako 

doplněk ke stávajícím kanálům - webové stránky, facebook, instagram. Senátor Houžvička se 
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dotázal, zdali by byla možná alespoň nějaká předem nahlášená hromadná konzultace 

s omezeným počtem studentů, která by byla vhodná zejména pro první ročníky. 

Děkan Koutský uvedl, že to možné nebude. Senátorka Slavíková uvedla, že je nutné 

i při distanční výuce dodržovat rozvrhové časy a dotázala se, jak to je při online výuce 

s povinnou docházkou. Děkan Koutský uvedl, že vyučující může stanovit určitou povinnou 

účast na online výuce. Senátorka Grosse uvedla, že při případném nouzovém stavu mohou 

mít studenti oboru Sociální práce pracovní povinnost, a tak by se to mělo respektovat 

i při případné povinné docházce na online výuce. Děkan Koutský odpověděl, že se to 

případně vyřeší operativně. Senátorka Olšová se zeptala, zdali je možné nahrát přednášky 

pro prezenční studium a ty dát následně k dispozici i studentům kombinovaného studia. 

Děkan Koutský odpověděl, že to možné je, ale vyučující musí být v čase výuky prezenčního 

i kombinovaného studia k dispozici studentů. Senátorka Jánská se zeptala, zdali budou moci 

studenti ve stanovené lhůtě podávat standardně žádosti o uznání zápočtů. Děkan Koutský 

a tajemnice Kubišová odpověděli, že ano, veškerý aparát fakulty bude fungovat bez omezení. 

Senátor Kříž uvedl, že obor Sociální práce má povinné praxe v sociálních zařízeních, 

která ovšem jsou v současné době uzavřená. Proděkan Kuchař uvedl, že povinnost praxe 

budou moci studenti splnit i v jiném semestru, než ve kterém to bylo původně stanoveno, 

přičemž v době nouzového stavu byla jako praxe uznávaná i pracovní povinnost a některým 

studentům i dobrovolnická činnost. Předseda Kopáček se dotázal, zdali opravdu si vyučující 

může vybrat mezi Moodlem a STAGem pro shromažďování materiálů k distanční výuce, 

děkan Koutský odpověděl, že ano. 

 

 

Ad 4) Organizace činnosti senátu a plánovaných akademických obcí 

Předseda Kopáček informoval, že naplánovaná řádná zasedání senátu do konce kalendářního 

roku, pokud nenastanou nějaká opravdu striktní opatření, která vysoké školy zavřou, by chtěl 

uskutečnit tak, jak jsou naplánovaná a standardním způsobem. Již se zabýval tím, zdali by 

bylo možné jednání senátu provést i online, ale domnívá se, že tak jak má aktuálně 

akademický senát nastaven jednací řád, by to nešlo. Platí termíny řádných zasedání 21. 10. 

a 9. 12., přičemž 21. 10. vyvstala časová kolize s jednáním univerzitního akademické senátu, 

jelikož z důvodu státního svátku nebude univerzitní senát jednat tradičně 4. středu v měsíci, 

ale již 3., a to od 14:15 hod. Po krátké diskusi se senátoři rozhodli posunout čas jednání 

na 12:00 hod. a senát přistoupil k hlasování.  

 

Návrh usnesení:  Akademický senát FSE UJEP schvaluje změnu času u 3. řádného 

zasedání ve středu 21. 10., a to na 12:00 hod. 

Výsledek hlasování:  přítomno 11; pro 10 x proti 0 x zdrželo se 1  

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat.  

 

Předseda Kopáček dále uvedl, že z hlediska akademických obcí původně plánoval uskutečnit 

jen jednu, kde by přednesl zprávu o činnosti senátu, následně by dle tradice vystoupil děkan 

a na závěr by vystoupili kandidáti na děkana. V průběhu léta tento postoj přehodnotil 
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a i na základě konzultace s děkanem budou svolány akademické obce dvě, a to v prosinci, 

kde bude přednesena zpráva o činnosti senátu a vystoupení děkana a v lednu, kde budou 

představeni kandidáti na děkana. Otázkou je, jak budou akademické obce probíhat, 

jelikož pravděpodobně budou platit limity pro shromáždění osob, a tak je ve hře i online 

přenos akademických obcí, ovšem pokud online přenos bude, tak kromě vysílání akademické 

obce „ven z fakulty“ je současně nutné zajistit pro členy akademické obce možnost se 

na dálku i ptát. Děkan Koutský separátní uskutečnění akademických obcí podpořil a tajemnice 

Kubišová uvedla, že na FSE už bude v té době k dispozici aula s 235 místy a také, 

že univerzita má v kampusu venkovní amfiteátr. Předseda Kopáček vyzval přítomné, 

aby do dalších zasedání popřemýšleli o možnostech řešení.  

 

 

Ad 5) Čerpání FRIM 

Tajemnice Kubišová uvedla, že proběhla jednání s univerzitním energetikem 

Mgr. Bausteinem, kde byla informována, že je fakultní výměníková stanice aktuálně 

na hranici své životnosti, a tak lze očekávat, že bude v brzké době nezbytná investice 

do této technologie. Na základě toho žádá senát o schválení finančních prostředků 

ve výši 84 700 Kč z FRIM na zpracování technické dokumentace k záměru „Rekonstrukce 

technologie výměníkové stanice a vyregulování otopné soustavy“. Dále tajemnice Kubišová 

senátu představila záměr fakulty přestěhovat stávající kanceláře studijního oddělení, 

a to do stávajících prostor Katedry práva a politologie, místnosti MO-109 a bývalé podatelny, 

přičemž v plánu je i spolupráce s designérkou. Přestěhováním by studijní oddělení mělo být 

důstojnější i reprezentativnější. Proděkan Moc doplnil, že v nových prostorách by studenti 

měli mít lepší zázemí, jelikož u aktuálních kanceláří studijního oddělení např. v době 

po zápisu do studia vznikají fronty, které zasahují i do schodiště. 

 

Návrh usnesení:  Akademický senát FSE UJEP schvaluje čerpání FRIM 

na zpracování technické dokumentace k záměru „Rekonstrukce 

technologie výměníkové stanice a vyregulování otopné soustavy“ 

do výše 84 700 Kč (cena vč. DPH). 

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

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat 

 

Návrh usnesení:  Akademický senát FSE UJEP schvaluje čerpání FRIM 

na zpracování projektové dokumentace pro nové prostory 

studijního oddělení do výše 100 000 Kč (cena vč. DPH). 

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

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat 
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Ad 6) Různé 

6.1 Záměr univerzity prodat pozemek v kampusu 

Děkan Koutský uvedl, že v kampusu univerzity vedle budovy FSE tzv. Vilky (pozemek 

parcelní číslo 511/2), do které fakulta investovala a dále bude investovat významné finanční 

prostředky (vybudování několika bytových jednotek), se nachází garáž (pozemek parcelní 

číslo 511/1), která je majetkem privátního subjektu. Univerzita usilovala o odkup garáže, 

avšak neúspěšně. V současné době má majitel záměr tuto garáž přestavět na restauraci, 

a tak usiluje o koupi pozemku v kampusu, který s touto garáží sousedí (část pozemku 

parcelního čísla 506/42, prostor mezi pozemky parcelního čísla 506/36 a 511/1) a realizaci 

záměru by umožnil, přičemž bez tohoto pozemku by realizace podnikatelského záměru nebyla 

možná. Děkan Koutský, proděkan Moc a tajemnice Kubišová absolvují jednání s kvestorem 

a chtěli by požádat senát o případné přijmutí usnesení, které by se vyslovilo proti záměru 

univerzity pozemek prodat. Senátor Houžvička a předseda Kopáček přijmutí usnesení 

na podporu vedení fakulty v diskusi podpořili. 

 

Návrh usnesení:  Akademický senát FSE UJEP vyjadřuje nesouhlas s prodejem části 

pozemku parcelního čísla 506/42 v ulici Pasteurova, jelikož by 

došlo k znehodnocení investic fakulty do objektu Vilka a v něm 

vybudovaných ubytovacích kapacit. 

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

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat 

 

 

Termín dalšího řádného zasedání AS FSE UJEP 

3. řádné zasedání AS FSE UJEP se uskuteční ve středu 21. 10. 2020 od 12:00 hod.  

 

Zasedání AS FSE UJEP bylo ukončeno ve 13:45 hod.  

 

 

Zápis provedl:     Ing. Miroslav Kopáček 

 

 

Zápis po připomínkovém řízení schválil:         

 

 

       Ing. Miroslav Kopáček 

                       předseda AS FSE UJEP 


