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Zápis z 3. řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 21. 10. 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 senátu 

Mgr. Alexandra Petrů 

Ing. Petra Olšová, Ph.D. 

doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D. 
 

Studentská komora AS FSE UJEP  

Bc. Tomáš Hrdlička  

Bc. Jan Kouba  

Petr Kříž  

Bronislava Žemličková - místopředsedkyně senátu (účast od 12:30 hod.) 
 

Hosté:  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 

 

Omluvení senátoři: PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 

Mgr. Ing. Tereza Grosse 
 

Neomluvení senátoři:  Ing. Pavel Krajíček 
 

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) Delegát do Sněmu Rady vysokých škol za FSE UJEP 

4) Disciplinární komise FSE UJEP - souhlas ke jmenování členů 

5) Čerpání FRIM 

6) Příprava volby kandidáta na děkana FSE UJEP 

7) Různé 

Zasedání AS FSE UJEP bylo zahájeno ve 12:00 hod. 
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Předseda Kopáček přivítal senátory a členy vedení fakulty na 3. řádném zasedání senátu. 

Uvedl, že se ze zasedání omlouvají senátorky Smejkalová a Grosse a ze začátku zasedání 

(do cca 12:30 hod.) se omlouvá i místopředsedkyně Žemličková. Z řad vedení fakulty se 

omlouvá děkan Koutský. Na závěr úvodního slova konstatoval, že senát je usnášeníschopný, 

jelikož dle prezenční listiny je aktuálně přítomno 9 senátorů.  

 

 

Ad 1) Schválení programu zasedání 

Předseda Kopáček přednesl výše uvedený program zasedání, který byl senátorům rozeslán 

společně s pozvánkou a požádal přítomné o návrhy na doplnění a úpravy programu. Nikdo 

z přítomných doplnění nebo úpravu programu nenavrhl. 

 

Návrh usnesení:  Akademický senát FSE UJEP schvaluje předložený program 

zasedání. 

Výsledek hlasování:  přítomno 9; pro 9 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat. 

 

 

Ad 2) Kontrola úkolů z předchozích zasedání 

2.1) Vybavení chodby u Katedry sociální práce a prostoru u auly VIKS (zápis AS FSE UJEP 

z 19. 2. 2020 a 10. 6. 2020) 

Tajemnice Kubišová informovala senát, že předmětné prostory navštívila společně 

s místopředsedkyní Žemličkovou a dalšími členkami Katedry sociální práce. Po prohlídce 

bylo fakultou zakoupeno vhodné sezení, které je připraveno k instalaci. K samotné instalaci 

zatím nedošlo z důvodu stavební činnosti v aule VIKS, ale vše je připraveno a úkol splněn.  

 

2.2) Záměr univerzity prodat pozemek v kampusu (zápis AS FSE UJEP z 30. 9. 2020) 

Tajemnice Kubišová a proděkan Moc uvedli, že společně s děkanem Koutským absolvovali 

jednání s kvestorem, kde přednesli stanovisko fakulty i senátu, že nesouhlasí s prodejem 

předmětného pozemku a přestavbou garáže na restauraci. Závěrem jednání bylo, že kvestor 

nabídne jménem univerzity majitelům garáže její odkup.  

 

 

Ad 3) Delegát do Sněmu Rady vysokých škol za FSE UJEP 

Proděkan Moc informoval členy senátu o podstatě a hlavní činnosti Sněmu Rady vysokých 

škol. Dále uvedl, že dosavadní delegátkou byla ve Sněmu Rady vysokých škol za FSE UJEP 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D., která dle proděkana Moce vykonávala pozici velmi 

svědomitě, a tak by v zastoupení děkana Koutského a jeho jménem chtěl senát požádat 

o nominaci dr. Smejkalové i pro další funkční období, přičemž dr. Smejkalová se svou 

nominací souhlasí. V následné diskusi setrvání dr. Smejkalové na pozici delegátky podpořil 

předseda Kopáček i senátor Houžvička, kteří oba shodně velmi kladně ocenili její dosavadní 

práci ve Sněmu Rady vysokých škol. Dále v diskusi nikdo nevystoupil ani nebyl navržen 

kandidát jiný. 
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Návrh usnesení:  Akademický senát FSE UJEP schvaluje PhDr. Bc. Kateřinu 

Smejkalovou, Ph.D. jako delegátku FSE UJEP do Sněmu Rady 

vysokých škol pro funkční období 2021 - 2023. 

Výsledek hlasování:  přítomno 9; pro 9 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat.  

 

Dále předseda Kopáček uvedl, že fakultní delegát působí v rámci Sněmu Rady vysokých škol 

i v pracovních komisích různého zaměření a dosud dr. Smejkalová působila v komisi 

pro vzdělávací činnost. Je na senátu, zdali doporučí setrvání v této pracovní komisi i pro další 

funkční období nebo doporučí pracovní komisi jinou, přičemž delegát smí být členem nejvýše 

dvou pracovních komisí. Po krátké diskusi senát doporučil setrvání v komisi pro vzdělávací 

činnost a na návrh proděkana Slavíka nově zapojení i do komise pro vědeckou činnost.  

 

 

Ad 4) Disciplinární komise FSE UJEP - souhlas ke jmenování členů 

Proděkan Moc v zastoupení děkana Koutského uvedl, že v září letošního roku vypršel mandát 

některým členům Disciplinární komise FSE UJEP, a tak žádá o souhlas ke jmenování členů 

nových. Disciplinární komise má celkem 6 řádných členů, a to 3 akademické pracovníky 

a 3 studenty a dále je nutné mít stanovaného 1 náhradníka z řad akademických pracovníků 

a 1 náhradníka z řad studentů. V současné době mají platný mandát pouze 2 řádní členové 

z řad studentů, a tak zbytek členů je nutné jmenovat, aby Disciplinární komise FSE UJEP byla 

funkční. Děkan Koutský žádá o souhlas se jmenováním níže uvedených osob, přičemž všichni 

uvedení vyslovili předem souhlas se svým případným jmenováním. 

 

Členové Disciplinární komise FSE UJEP z řad akademických pracovníků: 

Ing. Miroslav Kopáček 

Ing. Petra Olšová, Ph.D. 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 

 

Náhradník z řad akademických pracovníků: 

RNDr. Marta Žambochová, Ph.D. 

 

Členové Disciplinární komise FSE UJEP z řad studentů: 

Bc. Lucie Deimlingová (S20284, ST81524)  

 

Náhradník z řad studentů: 

Bc. Jitka Pirklová (S20523, ST81473) 

 

V diskusi senátorka Petrů uvedla, že v disciplinární komisi není aktuálně zastoupena Katedra 

sociální práce ani příslušný studijní obor. Disciplinární komisi vnímá i jako etický orgán, 

přičemž Katedra sociální práce disponuje odborníky na etiku a je škoda tohoto potenciálu 

nevyužívat. Proděkan Moc uvedl, že je možné vzít tento fakt v potaz při dalším jmenování 

členů disciplinární komise. Proběhla diskuse k personálnímu obsazování disciplinární komise, 
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do které se zapojili proděkani Moc a Kuchař, senátorky Slavíková, Olšová, Petrů a Jánská, 

senátor Houžvička a předseda Kopáček. Proděkan Slavík uvedl, že existuje i Etická komise 

pro vědeckou činnost FSE UJEP, kde Katedra sociální práce je zastoupena.  

 

Návrh usnesení:  Akademický senát FSE UJEP schvaluje jmenování výše uvedených 

osob za členy Disciplinární komise FSE UJEP. 

Výsledek hlasování:  přítomno 9; pro 6 x proti 0 x zdrželo se 3  

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat.  

 

 

Ad 5) Čerpání FRIM 

Tajemnice Kubišová uvedla, že v rámci aktuálně prováděných investičních akcí fakulty 

dochází občas k nutnosti čerpat FRIM na předem neočekávané záležitosti, např. drobné 

dopracování projektové dokumentace, na kterou již byly finanční prostředky schváleny. 

Většinou se jedná o záležitosti méně nákladné (jednotky tisíc), a tak by chtěla požádat senát 

do konce roku o schválení čerpání FRIM do určité výše právě na záležitosti tohoto typu, 

aby u drobnějších záležitostí nemuselo dále docházet pokaždé k individuálnímu projednání 

v rámci senátu, jelikož pokud se jedná o investici, tak je vždy nutný souhlas senátu. V diskusi 

senátorka Slavíková a předseda Kopáček návrh na schválení určité částky podpořili. 

Tajemnice Kubišová požádala o schválení částky ve výši 50 000 Kč. 

 

Návrh usnesení:  Akademický senát FSE UJEP schvaluje úhradu výdajů z FRIM 

na nutné úpravy a dodělky spojené s již senátem schválenými 

investičními akcemi, a to v souhrnné výši do 50 tis. Kč (vč. DPH) 

do konce kalendářního roku 2020. 

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

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat 

 

 

Ad 6) Příprava volby kandidáta na děkana FSE UJEP 

Předseda Kopáček přítomným prezentoval návrh harmonogramu k volbě kandidáta na děkana 

FSE UJEP, který připravil. Senát bude volbu kandidáta na děkana vyhlašovat na svém 

prosincovém řádném zasedání, kde bude nutné schválit i předmětný harmonogram. Předseda 

Kopáček považuje volbu kandidáta na děkana za jednu z klíčových akcí aktuálního funkčního 

období, a tak materiál prezentuje již teď, aby do dalšího řádného zasedání mohla proběhnout 

diskuse a všichni měli dostatek času se s materiálem seznámit a případně navrhnout úpravy. 

Návrh harmonogramu bude senátorům rozeslán po jednání senátu, a to společně se zápisem 

k připomínkování. Materiál kromě termínů obsahuje i výtah lhůt, které jsou stanoveny 

volebním řádem pro volbu kandidáta na jmenování děkanem a je nutné je bezpodmínečně 

dodržet. Dále uvedl, že bude nutné na prosincovém zasedání ustavit volební komisi, 

která musí mít 4 členy, a to 2 členy z Akademické komory AS FSE UJEP a 2 členy 

ze Studentské komory AS FSE UJEP, přičemž senátoři se mohou vzájemně navrhnout, 

případně senátor může i sám o sobě projevit o členství v komisi zájem. 
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Ad 7) Různé 

7.1) Shromáždění Akademické obce FSE UJEP 

Předseda Kopáček informoval přítomné, že shromáždění Akademické obce FSE UJEP, 

kde bude prezentovat zprávu o činnosti senátu za první rok funkčního období a následně 

vystoupí děkan fakulty, bude svoláno na čtvrtek 10. 12. 2020 od 10:00 hod. Vzhledem 

k současné epidemické situaci se dá předpokládat, že shromáždění se částečně uskuteční 

online, přičemž předseda Kopáček bude dodatečně ještě informovat o podobě shromáždění.  

 

7.2) Vyjádření podpory studentům s pracovní povinností v rámci nouzového stavu 

Senátorka Petrů uvedla, že studenti oboru Sociální práce mají v rámci aktuálně vyhlášeného 

nouzového stavu pracovní povinnost, přičemž u některých studentů pozoruje v současné době 

psychické vypětí v důsledku nabývaných zkušeností, a tak by chtěla požádat vedení fakulty 

o vyjádření podpory těmto studentům. Proděkan Slavík poděkoval za podnět a uvedl, 

že záležitost prodiskutuje s děkanem Koutským a předpokládá vyjádření podpory nejenom 

studentům s pracovní povinností, ale všem studentům, kteří jsou nějakým způsobem 

současnou situací dotčeni.  

 

7.3) Nastavení vhodných komunikačních kanálů se studenty 

Proděkan Slavík uvedl, že vedení fakulty v současné době řeší, jak nastavit komunikační 

kanály, aby studenti vnímali oznámení, které fakulta činí. Vedení si uvědomuje, že webové 

stránky nemusí být pro předávání informací po mnohé studenty komfortní, a tak se snaží 

využívat pro komunikaci i sociální sítě, které jsou pro studenty přirozenější a umožňují 

fakultě snadněji získat zpětnou vazbu, která je aktuálně poměrně nízká. Na závěr proděkan 

Slavík vyzval studentské senátory o podněty a nápady, jak aktivizovat studenty FSE. 

Proděkan Moc poděkoval senátorům Křížovi a Krajíčkovi, že se starají o e-maily, které zavedl 

děkan Koutský v souvislosti se zavedením distanční výuky. 

 

 

Termín dalšího řádného zasedání AS FSE UJEP 

4. řádné zasedání AS FSE UJEP se uskuteční ve středu 9. 12. 2020 od 14:00 hod.  

 

Zasedání AS FSE UJEP bylo ukončeno ve 12:50 hod.  

 

 

Zápis provedl:     Ing. Miroslav Kopáček 

 

 

Zápis po připomínkovém řízení schválil:         

 

 

       Ing. Miroslav Kopáček 

                       předseda AS FSE UJEP 


