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Zápis ze 4. řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 9. 12. 2020 od 14:00 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 

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  

Bc. Tomáš Hrdlička  

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 

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

Omluvení senátoři: Mgr. Ing. Tereza Grosse 

Bc. Jan Kouba 

Bronislava Žemličková - místopředsedkyně senátu  
 

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

4) Jednací řád AS FSE UJEP 

5) Vyhlášení volby kandidáta na jmenování děkanem 

6) Termíny řádných zasedání AS FSE UJEP 

7) Vývoj rozpočtu FSE UJEP v období 2016 - 2020 

8) Různé 
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Zasedání AS FSE UJEP bylo zahájeno ve 14:00 hod. 

 

Předseda Kopáček přivítal senátory a členy vedení fakulty na 4. řádném zasedání senátu. 

Uvedl, že ze zasedání se omlouvá místopředsedkyně Žemličková, senátorka Grosse a senátor 

Kouba. Z řad vedení fakulty se omlouvá tajemnice Kubišová. Na závěr konstatoval, že senát 

je usnášeníschopný, jelikož dle prezenční listiny je aktuálně přítomno 10 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 10; pro 10 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat. 

 

 

Ad 2) Kontrola úkolů z předchozích zasedání 

2.1) Vyjádření podpory studentům s pracovní povinností v rámci nouzového stavu (zápis 

AS FSE UJEP z 21. 10. 2020) 

Předseda Kopáček uvedl, že tento úkol je jediný z předchozích zasedání senátu, 

přičemž prostřednictvím webových stránek fakulty a sociálních sítí se vyjádření podpory 

uskutečnilo, a to videem děkana Koutského, a tak úkol je splněn. Senátorka Petrů vedení 

fakulty za tento krok poděkovala. 

 

 

Ad 3) Vyhláška děkana o přijímacím řízení na Bc. a NMgr. studium 

Proděkanka Felixová vyhlášku děkana představila, přičemž oproti minulému roku se zápisy 

studentů do studia vracejí z konce června opět na polovinu července a termín pro podání 

přihlášky zůstává na 30. 4. V případě úspěšné akreditace bakalářského a navazujícího 

magisterského programu Ekonomika a management a navazujícího magisterského studijního 

programu Řízení v sociální práci bude vyhláška ještě dodatečně o podmínky k těmto 

programům rozšířena. Podmínky pro přijetí zůstávají vzhledem k nouzovému stavu mírné, 

jelikož stačí pouze podat přihlášku a zaplatit poplatek (nejsou nutné SCIO testy ani portfolia), 

ovšem na druhou stranu FSE je pouze jednou ze tří fakult na UJEP, která má stanoven limit 

pro minimální počet kreditů pro postup do druhého semestru, a to na 15 kreditů. Senátorka 

Petrů se zeptala, zdali je nějaký limit pro přijetí studentů, jelikož aktuálně již má program 

Sociální práce v prvním ročníku více studentů, než jsou reálné kapacity katedry a jejich 

pracovníků. Proděkanka Felixová uvedla, že pro program Sociální práce se podmínky 

uvažovaly, ale kvůli zachování jednotnosti pro všechny programy a obory k jejich 

implementaci nedošlo, přičemž v současné době se dá vzhledem k demografickému vývoji 
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předpokládat, že uchazečů nebude mnoho. Děkan Koutský doplnil, že pokud jsou podmínky 

nastaveny tímto způsobem, tak nelze někoho nepřijmout, ale fakulta předpokládá, že počty 

právě vzhledem k demografickému vývoji vyjdou. Proděkan Kuchař se vyjádřil, že podmínky 

se týkají pouze příštího akademického roku, který ještě bude ovlivněn pandemií, 

ale do budoucna se přiklání k návratu k portfoliím. Proděkanka Felixová potvrdila, 

že přihláška reflektuje aktuální pandemickou situaci, přičemž vedení fakulty je pro jednotné 

podmínky. Senátorka Petrů se dotázala na zohlednění pracovní povinnosti při postupu 

do druhého semestru, přičemž proděkanka Felixová uvedla, že pokud by student nesplnil 

minimální počet kreditů z důvodu výkonu pracovní povinnosti, tak to bude zohledněno. 

Proděkan Kuchař uvedl, že Katedra sociální práce bude mít k dispozici soupis studentů 

s odpracovanými hodinami, na základě kterého by se v rámci vedení fakulty mohla uskutečnit 

dohoda, za jakých podmínek případně nesplněné kredity „nahradit“ odpracovanými hodinami. 

 

Návrh usnesení:  Akademický senát FSE UJEP schvaluje Vyhlášku děkana 

o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské 

studium na akademický rok 2021/2022. 

Výsledek hlasování:  přítomno 10; pro 9 x proti 1 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat.  

 

 

Ad 4) Jednací řád AS FSE UJEP 

Předseda Kopáček senátory informoval, že Akademický senát UJEP na svém listopadovém 

zasedání schválil upravenou verzi Jednacího řádu AS UJEP, která mimo jiné umožňuje 

za podmínek, při kterém je omezeno shromažďování osob, senátu jednat a rozhodovat 

distančně. Předseda AS UJEP dr. Zdeněk Svoboda o této změně informoval předsedy 

fakultních senátů a vyzval k úpravám jednacích řádů na fakultách. Předseda Kopáček 

senátorům prezentoval návrh upraveného Jednacího řádu AS FSE UJEP, do kterého po vzoru 

univerzitního senátu implementoval možnost senátu distančně jednat a rozhodovat a dále 

povinnost pořizovat ze zasedání zvukový záznam, pokud tomu nebrání technické překážky. 

Ovšem oproti univerzitní úrovni není příznivcem toho, aby záznam musel být povinně 

zveřejňován, spíše by záznam měl sloužit k následnému kvalitnějšímu zpracování zápisu 

ze zasedání. Dále v jednacím řádu došlo z vlastní iniciativy předsedy Kopáčka k precizaci 

podmínek pro hlasování per rollam, které dosud byly velmi strohé a neúplné, 

přičemž podmínky byly navrhnuty dle aktuálně prováděné praxe. Senátorka Smejkalová se 

dotázala, zdali svolání mimořádného zasedání na žádost rektora je povinnost stanovená 

zákona, předseda Kopáček odpověděl, že ano. Dále v rámci senátu proběhla diskuse 

k terminologii jednacího řádu a byly provedeny drobné úpravy. 

 

Návrh usnesení:  Akademický senát FSE UJEP schvaluje předložený Jednací řád 

Akademického senátu FSE UJEP. 

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

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat.  
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Předseda Kopáček schválený Jednací řád AS FSE UJEP předá předsedovi AS UJEP 

k projednání na nejbližším zasedání AS UJEP, přičemž ten zasedá již 16. 12., ale vzhledem 

k zákonné povinnosti rozeslat podklady k zasedání 7 dní předem, bude možné projednání 

až na zasedání následujícím. 

 

 

Ad 5) Vyhlášení volby kandidáta na jmenování děkanem 

Předseda Kopáček představil pokyny a termíny k volbě kandidáta na jmenování děkanem, 

které připravil a před zasedáním senátorům rozeslal. Senát následně velmi podrobně 

diskutoval jednotlivé aspekty pokynů a termínů, přičemž kromě celé řady drobných 

formálních úprav došlo k implementaci možnosti podat návrh i prostřednictvím podatelny 

UJEP a na návrh senátorky Smejkalové došlo k posunutí termínu pro podávání návrhů 

z původně plánovaného úterý 5. ledna na pátek 8. ledna. Pokyny a termíny k volbě kandidáta 

na jmenování děkanem jsou součástí zápisu ve formě přílohy. 

 

Návrh usnesení:  Akademický senát FSE UJEP podle § 27 odst. 1 písm. g) zákona 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 

v souladu s přílohou č. 1 Statutu FSE UJEP a článkem 6 odst. 1 

písm. g) Jednacího řádu Akademického senátu FSE UJEP 

vyhlašuje volbu kandidáta na jmenování děkanem FSE UJEP 

na funkční období od 1. května 2021 do 30. dubna 2025 

a dále vyhlašuje pokyny a termíny pro její přípravu. 

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

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat 

 

Předseda Kopáček uvedl, že pro volbu kandidáta na jmenování děkanem je třeba ustavit 

volební komisi ve složení dvou akademických pracovníků a dvou studentů z řad senátorů. 

Předseda Kopáček navrhl do volební komise za studentské členy senátu senátory Krajíčka 

a Hrdličku, přičemž oba souhlasili, a za člena senátu z řad akademických pracovníků 

senátorku Smejkalovou, která rovněž vyjádřila souhlas. Následně předseda Kopáček vyzval 

senátory v návrhům na poslední volné místo ve volební komisi. Senátor Houžvička 

a senátorka Smejkalová navrhli senátorku Olšovou, která s nominací nesouhlasila. Možného 

členství ve volební komisi se prohlášením vzdala senátorka Slavíková a předseda Kopáček, 

přičemž následně zájem o členství ve volební komisi projevila senátorka Jánská. 

 

Návrh usnesení:  Akademický senát FSE UJEP ustavuje pro volbu kandidáta 

na jmenování děkanem FSE UJEP volební komisi ve složení 

Kateřina Smejkalová, Michaela Jánská, Pavel Krajíček 

a Tomáš Hrdlička. 

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

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat 
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Ad 6) Termíny řádných zasedání AS FSE UJEP 

Předseda Kopáček navrhl pro další řádná zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

v 1. polovině roku 2021 termíny čtvrtek 14. ledna, středa 17. února, středa 21. dubna 

a pondělí 3. května. K navrženým termínům nebyly připomínky, přičemž předseda Kopáček 

uvedl, že pro termíny ve výukové části letního semestru předpokládá svolávání zasedání 

na čas 13:30 hod. Senátorka Petrů se zeptala, zdali by nebyl možný čas dřívější, 

přičemž po uskutečněné diskusi se přítomní senátoři domluvili, že zasedání bude předseda 

Kopáček dále svolávat na čas 12:00 hod. 

 

Návrh usnesení:  Akademický senát FSE UJEP schvaluje pro další řádná zasedání 

termíny čtvrtek 14. ledna, středa 17. února, středa 21. dubna 

a pondělí 3. května. 

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

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat 

 

 

Ad 7) Vývoj rozpočtu FSE UJEP v období 2016 - 2020 

Senátorka Slavíková za ekonomickou komisi představila materiál, který ekonomická komise 

připravila k vývoji rozpočtu fakulty za období od roku 2016 do roku 2020. Uvedla, 

že ke zpracování materiálu bylo přistoupeno pro možnost vidět vývoj rozpočtu v čase a také, 

aby posloužil pro možnou diskusi. Poukázala na fakt, že cca 70 % rozpočtu fakulty tvoří 

finance od univerzity, respektive od ministerstva, přičemž dochází k významným výkyvům, 

které nelze předvídat, jelikož nemají jasný trend. Zbylých cca 30 % tvoří zdroje, které fakulta 

reálně ovlivňuje. Děkan Koutský doplnil, že výkyvy ve financování byly pravděpodobně 

způsobeny mimořádnými příspěvky pro vysoké školy, ke kterým docházelo nepravidelně. 

Senátoři a členové vedení fakulty následně krátce diskutovali a domluvili se, že se k materiálu 

ještě vrátí na některém z dalších zasedání. 

 

 

Ad 8) Různé 

8.1) Shromáždění Akademické obce FSE UJEP 

Předseda Kopáček informoval, že zítra (čtvrtek 10. 12. 2020 od 10:00 hod.) se uskuteční 

shromáždění Akademické obce FSE UJEP, na kterém přednese zprávu o činnosti 

senátu za první rok funkčního období, informace k volbě kandidáta na jmenování děkanem 

a následně vystoupí děkan fakulty. Vzhledem k současné epidemické situaci proběhne 

shromáždění online, a to prostřednictvím BigBlueButton. 

 

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

Senátorka Petrů uvedla, že na oboru Sociální práce aktuálně studuje student, který je 

na invalidním vozíku. Do prostor Katedry sociální práce je sice bezbariérový přístup, 

ale pouze z jedné strany, přičemž ze strany druhé, která je více frekventovaná (využívaná), 

bezbariérový přístup není (na této straně jsou cca 3 schody, které je nutné překonat), tak zdali 
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by bylo možné zde udělat nájezdovou plošinu. Děkan Koutský uvedl, že ano a požádal 

senátorku Petrů o zaslání požadavku e-mailem, a to s tím, že jej předá tajemnici Kubišové. 

 

 

Termín dalšího řádného zasedání AS FSE UJEP 

5. řádné zasedání AS FSE UJEP se uskuteční ve čtvrtek 14. 1. 2021 od 12:00 hod.  

 

Zasedání AS FSE UJEP bylo ukončeno v 15:40 hod.  

 

 

 

Zápis provedl:     Ing. Miroslav Kopáček 

 

 

 

Zápis po připomínkovém řízení schválil:         

 

 

       Ing. Miroslav Kopáček 

                       předseda AS FSE UJEP 



Akademický senát 
Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

(dále i jen „FSE UJEP“)  

 

v rámci své působnosti na 4. řádném zasedání dne 9. prosince 2020 podle § 27 odst. 1 písm. 

g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s přílohou č. 1 

Statutu FSE UJEP, článkem 6 odst. 1 písm. g) Jednacího řádu Akademického senátu 

FSE UJEP a v souvislosti s tím, že podle ustanovení § 28 odst. 4 zákona o vysokých školách 

funkční období stávajícího děkana FSE UJEP končí dne 30. dubna 2021 

 

vyhlašuje volbu kandidáta na jmenování děkanem 

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

na funkční období od 1. května 2021 do 30. dubna 2025 (dále i jen „volba“). 

 

 

Akademický senát FSE UJEP vyhlašuje pro volbu následující pokyny a termíny: 

 

1) Přípravu volby zajišťuje a průběh volby řídí volební komise ve složení: 

 PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. (e-mail: katerina.smejkalova@ujep.cz); 

 Ing. Michaela Jánská, PhD.   (e-mail: michaela.janska@ujep.cz); 

 Ing. Pavel Krajíček     (e-mail: pavel-77@seznam.cz); 

 Bc. Tomáš Hrdlička    (e-mail: hrdlickatomas@seznam.cz). 

 

2) Návrhy kandidátů na funkci děkana (dále i jen „kandidát“) mohou podat členové 

Akademické obce FSE UJEP a Vědecká rada FSE UJEP do pátku 8. ledna 2021 

do 12:00 hod. v listinné formě k rukám libovolného člena volební komise nebo 

na podatelnu UJEP, a to v obálce opatřené nápisem „Volba kandidáta na jmenování děkanem 

FSE UJEP 2021 - 2025“. 

 

3) Návrhy na kandidáty musí obsahovat zejména: 

 jméno a příjmení včetně titulů, zařazení a pracoviště navrhovaného kandidáta; 

 souhlas navrženého s kandidaturou; 

 jméno a podpis navrhovatele; 

 profesní životopis kandidáta; 

 lustrační osvědčení (podle zvláštního právního předpisu).1 

 

                                                           
1 Upravuje zákon č. 451/1991 Sb., přičemž povinnost předložit lustrační osvědčení se vztahuje pouze 

na kandidáty narozené před 1. prosincem 1971 nebo 1. prosince 1971. 



4) Volební komise na svém zasedání v pátek 8. ledna 2021 od 12:00 hod. otevře doručené 

obálky a z obdržených návrhů na kandidáty vyhovujících předešlému odst. 2 a 3, respektive 

příloze č. 1 čl. 3 odst. 1 a 2 Statutu FSE UJEP, sestaví kandidátní listinu obsahující jméno, 

příjmení a tituly všech kandidátů v abecedním pořadí, kterou do pátku 8. ledna 2021 

do 16:00 hod. předá předsedovi Akademického senátu FSE UJEP. 

 

5) Předseda Akademického senátu FSE UJEP svolává na úterý 12. ledna 2021 od 12:00 hod. 

shromáždění Akademické obce FSE UJEP, na kterém všichni kandidáti uvedení na kandidátní 

listině seznámí shromáždění se svým volebním programem a zodpoví dotazy členů 

Akademické obce FSE UJEP. Vzhledem k aktuální epidemické situaci se shromáždění 

uskuteční on-line, přičemž bližší informace o možnosti sledování shromáždění a způsobu 

pokládání dotazů obdrží členové Akademické obce FSE UJEP před konáním e-mailem. 

 

6) Volba kandidáta se uskuteční na 5. řádném zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ve čtvrtek 14. ledna 2021 od 12:00 hod. Vzhledem k aktuální epidemické situaci bude 

pro veřejnost zasedání přenášeno on-line, přičemž bližší informace o možnosti sledování 

zasedání obdrží členové Akademické obce FSE UJEP před jeho konáním e-mailem. 

V případě, že nebude kandidát zvolen, bude volba ukončena a Akademický senát FSE UJEP 

vyhlásí novou volbu. 

 

7) Kandidáti na funkci děkana a členové Akademické obce FSE UJEP mohou 

do úterý 19. ledna 2021 (včetně) podat předsedovi Akademického senátu FSE UJEP stížnost 

na průběh volby. Akademický senát FSE UJEP do 30 dnů stížnost posoudí, a buď ji zamítne, 

nebo volby zruší a bez zbytečného odkladu vyhlásí nové. 

 

 

Zvolený kandidát bude v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o vysokých školách, 

Statutu FSE UJEP a Jednacího řádu Akademického senátu FSE UJEP navržen rektorovi UJEP 

ke jmenování děkanem FSE UJEP. 

 

 

Ústí nad Labem, 9. prosince 2020 

 

 

 

Ing. Miroslav Kopáček 

   předseda AS FSE UJEP 

 

 

 

 

Příloha 1: Harmonogram volby kandidáta na jmenování děkanem FSE UJEP 



Příloha 1 

Harmonogram volby kandidáta 

na jmenování děkanem FSE UJEP 
pro funkční období od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2025 

 

středa 9. 12. 2020 

od 14:00 hod. 

4. řádné zasedání AS FSE UJEP - vyhlášení volby kandidáta 

na děkana, ustavení volební komise 

pátek 8. 1. 2021 

do 12:00 hod. 

konec podávání návrhů na kandidáty na děkana od členů Akademické 

obce FSE UJEP a Vědecké rady FSE UJEP 

pátek 8. 1. 2021 

od 12:00 hod. 

zasedání volební komise - otevření obálek s návrhy kandidátů 

a sestavení kandidátní listiny 

pátek 8. 1. 2021 

do 16:00 hod. 
předání kandidátní listiny předsedovi AS FSE UJEP volební komisí 

úterý 12. 1. 2021 

od 12:00 hod. 
shromáždění Akademické obce FSE UJEP 

čtvrtek 14. 1. 2021 

od 12:00 hod. 

5. řádné zasedání AS FSE UJEP - volba kandidáta na jmenování 

děkanem, případně vyhlášení nové volby 

úterý 19. 1. 2021 
lhůta pro podání stížností ohledně průběhu volby kandidáta 

na děkana předsedovi AS FSE UJEP 

 


