
 

 

1 

 

 

  

 

 
 

za 1. rok funkčního období 

(9. 12. 2019 - 8. 12. 2020) 

FUNKČNÍ OBDOBÍ AS FSE UJEP 

9. 12. 2019 - 8. 12. 2022  

 
 

PŘEDSEDA: Ing. Miroslav Kopáček 

MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ: Bronislava Žemličková 

Zpráva o činnosti 
Akademického 

senátu FSE UJEP 



 

 

2 

 

Obsah 

 
Úvodní slovo .................................................................................................................... 3 

Personální složení ............................................................................................................ 4 

Přehled zasedání a statistika účasti .................................................................................. 6 

Věcné plnění - projednávané záležitosti ........................................................................... 9 

Oblast studia a interních dokumetů ............................................................................. 9 

Oblast ekonomická ...................................................................................................... 9 

Oblast provozní a dalších fakultních orgánů ............................................................... 10 

Oblast různé (záležitosti nespadající do výše uvedených oblastí) ............................... 10 

 

 

  



 

 

3 

 

Úvodní slovo 
 

Vážené členky, vážení členové Akademické obce FSE UJEP, 

 

mám tu čest poprvé z pozice předsedy Akademického senátu Fakulty sociálně 

ekonomické UJEP Vám předložit zprávu o činnosti senátu, a to tentokrát za první rok 

funkčního období, které aktuálně probíhá od prosince 2019 do prosince 2022. 

Senát během uplynulého roku fungoval standardním způsobem, i když samozřejmě jeho 

fungování (stejně jako fungování celé společnosti) zasáhla a ovlivnila pandemie 

onemocnění Covid-19, ale naštěstí pouze v rovině organizační, například některé 

schválené termíny zasedání se musely posouvat, svolávalo se i zasedání mimořádné 

a shromáždění akademické obce se uskutečnilo poprvé v historii fakulty online. 

 

Při věcném plnění senát projednat vše, co je každoročně nutné, přičemž díky 

aktivitě senátorů se téměř na každém zasedání senátu diskutovalo i o záležitostech, 

které se týkají života na naší fakultě. Ve vztahu k budoucnosti považuji za jednu 

ze svých osobních priorit snahu hledat cesty k tomu, aby se fakultní senát více dostal 

do povědomí jednotlivých členů akademické obce a byl jimi vnímán jako platforma, 

na kterou se mohou se svými podněty a připomínkami s důvěrou obracet. Bohužel 

v současné době podnětů a zpětné vazby od „řadových“ členů akademické obce (mimo 

členy senátu a vedení fakulty) není mnoho. 

 

Podrobnosti k činnosti senátu za uplynulý rok jsou shrnuty na následujících 

stránkách a byly prezentovány na online shromáždění Akademické obce FSE UJEP 

dne 10. 12. 2020. Na závěr úvodní slova je nutné poděkovat všem členům senátu 

a vedení fakulty za svědomitý a zodpovědný přístup k našemu fakultnímu senátu, 

protože pouze tak mohl fungovat efektivně a správně. 

 

 

Ústí nad Labem, 10. 12. 2020 

 

 

Ing. Miroslav Kopáček 

   předseda AS FSE UJEP 
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Personální složení 
 

Akademický senát Fakulty sociálně ekonomické UJEP má 13 členů a skládá se 

z Akademické komory AS FSE UJEP (AKAS), která má 7 volených zástupců, a ze Studentské 

komory AS FSE UJEP (SKAS), která má 6 volených zástupců. Senátory volí členové 

Akademické obce FSE, a to akademické pracovníky akademičtí pracovníci a studenty 

studenti. Během prvního roku činnosti nedošlo v senátu k žádným personálním změnám, 

tedy nikomu mandát nezanikl ani nikdo na svůj mandát nerezignoval. Personální složení 

senátu platné ke konci prvního roku činnosti (8. 12. 2020) bylo následující: 

 

Předseda 

Ing. Miroslav Kopáček 

 Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy 

 člen AKAS 

 

Místopředsedkyně 

Bronislava Žemličková 

 bakalářské studium - Sociální práce 

 členka SKAS  

 

Akademická komora  

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. 

 Katedra práva a politologie 

Ing. Michaela Jánská, PhD.  

 Katedra ekonomie a managementu 

Ing. Miroslav Kopáček 

 Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy 

Ing. Petra Olšová, Ph.D. 

 Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy 

Mgr. Alexandra Petrů 

 Katedra sociální práce 

doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D. 

 Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 

 Katedra cizích jazyků  
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Studentská komora 

Mgr. Ing. Tereza Grosse  

 doktorské studium - Aplikovaná ekonomie a správa 

Bc. Tomáš Hrdlička  

 navazující magisterské studium - Ekonomika a management 

Bc. Jan Kouba  

 navazující magisterské studium - Regionální rozvoj a veřejná správa 

Ing. Pavel Krajíček  

 doktorské studium - Aplikovaná ekonomie a správa 

Petr Kříž  

 bakalářské studium - Ekonomika a management 

Bronislava Žemličková 

 bakalářské studium - Sociální práce 

 

 

Na ustavujícím zasedání Akademického senátu FSE UJEP byla ustavena 

Ekonomická komise Akademického senátu FSE UJEP, která dosud v nezměněné podobě 

funguje, a to ve složení: 

 Ing. Michaela Jánská, PhD. 

 doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D. 

 Petr Kříž 
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Přehled zasedání a statistika účasti 
 

V této kapitole jsou shrnuty formální informace k jednotlivým zasedáním senátu, 

hlasováním per rollam a účasti členů senátu na těchto aktivitách. 

 

Tab. 1: Zasedání AS FSE UJEP 

TERMÍN TYP ZASEDÁNÍ POČET BODŮ TRVÁNÍ (H:M) 

9. prosince 2019 ustavující 5 0:50 

19. února 2020 1. řádné 6 1:35 

10. června 2020 2. řádné 12 2:05 

30. září 2020 mimořádné 6 1:45 

21. října 2020 3. řádné 7 0:50 

 

V rámci prvního roku funkčního období se uskutečnilo celkem pět zasedání, 

přičemž prvním po volbách bylo zasedání ustavující, na kterém proběhla volba předsedy 

a místopředsedkyně. Dále proběhla tři zasedání řádná, ovšem u druhého řádného 

zasedání došlo ke změně (posunutí) termínu v důsledku pandemie onemocnění Covid-19 

a uzavření vysokých škol. V důsledku pandemie bylo i před začátkem zimního semestru 

2020/2021 svoláno mimořádné zasedání, na kterém mezi senátem a vedením fakulty 

proběhla diskuse ohledně organizace výuky v nadcházejícím semestru. 

 

Obr. 1: Účast na zasedáních AS FSE UJEP - celkově a dle příslušnosti ke komorám 
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Na všech zasedáních byl senát usnášeníschopný, přičemž na třech z pěti celkových 

zasedání byli přítomni všichni členové senátu. V nejmenším počtu jednal senát na třetím 

řádném zasedání, a to v počtu deseti senátorů. 

  

Tab. 2: Jmenovitá účast na zasedáních AS FSE UJEP 

ČLEN SENÁTU 
9. 12. 
2019 

19. 2. 
2020 

10. 6. 
2020 

30. 9. 
2020 

21. 10. 
2020 

% 

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 100 

Ing. Michaela Jánská, PhD. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 100 

Ing. Miroslav Kopáček ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 100 

Ing. Petra Olšová, Ph.D. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 100 

Mgr. Alexandra Petrů ✓ ✓ ✓  ✓ 80 

doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 100 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. ✓ ✓ ✓ ✓  80 

Mgr. Ing. Tereza Grosse ✓ ✓ ✓ ✓  80 

Bc. Tomáš Hrdlička ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 100 

Bc. Jan Kouba ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 100 

Ing. Pavel Krajíček ✓ ✓ ✓ ✓  80 

Petr Kříž ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 100 

Bronislava Žemličková ✓ ✓ ✓  ✓ 80 

součet (u % průměr) 13 13 13 11 10 92,3 

 

Osm z celkových třinácti členů senátu mělo 100% účast na zasedáních v prvním 

roce funkčního období. Zbylých pět senátorů absentovalo pouze jednou, a to vždy ze zcela 

relevantních důvodů. Nikdo neabsentoval více než jednou. 

 

Tab. 3: Hlasování per rollam 

TERMÍN DŮVOD 
ÚČAST 

abs. % 

9. 1. - 16. 1. 2020 čerpání FRIM - vybavení učebny MO-010 12 92,3 

5. 4. - 14. 4. 2020 
Vyhláška děkana o přijímacím řízení na bakalářské 

a navazující magisterské studium 
13 100 

22. 4. - 29. 4. 2020 
Vyhláška děkana o přijímacím řízení na bakalářské 

a navazující magisterské studium 
13 100 

4. 9. - 11. 9. 2020  
čerpání FRIM - projektová dokumentace k objektu 

Vilka a pořízení soupravy pro video konferenci 
13 100 
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Tří hlasování per rollam ze čtyřech celkových se zúčastnili všichni členové senátu, 

přičemž prvního hlasování se nezúčastnil pouze jeden člen senátu. Hlasování se 100% 

účastí byla ukončena vždy předčasně, a to po odhlasování všech členů senátu. 

K vyhlášení hlasování per rollam předseda senátu přistoupil vždy na žádost vedení 

fakulty, pokud nebylo možné záležitost projednat v brzké době na zasedání senátu.  
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Věcné plnění - projednávané záležitosti 
 

Kapitola poskytuje přehled o věcném plnění, tedy jednotlivých projednávaných 

záležitostech v rámci senátu. Pro přehlednost byly jednotlivé projednávané záležitosti 

kategorizovány do 4 oblastí, a to oblast studia a interních dokumentů, oblast provozní 

a dalších fakultních orgánů, oblast ekonomická a oblast různé, do které byly zařazeny 

záležitosti, které nebylo možné zařadit do oblastí předchozích. 

 

Oblast studia a interních dokumentů 

Akademický senát projednával a schvaloval: 

 vyhlášku děkana o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studium 

(opakované projednávání - nouzový stav, získání akreditace); 

 podmínky přijímacího řízení doktorského studijního oboru Aplikovaná ekonomie 

a správa; 

 podmínky přijímacího řízení doktorského studijního programu Regulace 

a behaviorální studia. 

Akademický senát projednával a vyjadřoval se k: 

 organizaci výuky v zimním semestru 2020/2021; 

 akreditacím - návrhům studijních programů: 

o bakalářský program Ekonomika a management; 

o navazující magisterský program Ekonomika a management; 

o navazující magisterský program Řízení v sociální práci; 

o doktorský studijní program Aplikovaná ekonomie a správa. 

 

Oblast ekonomická 

Akademický senát projednával a schvaloval: 

 výroční zprávu o hospodaření FSE UJEP v roce 2019; 

 návrh rozpočtu FSE UJEP na rok 2020; 

 čerpání FRIM na: 

o technické a vnitřní vybavení mobilní laboratoře pro projekt Centrum regulace 

a behaviorálních studií pro výzkumné zaměřené studijní programy UJEP; 

o změnu užívání prostor 1. NP objektu Vilka; 
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o zpracování technické dokumentace k záměru „Rekonstrukce technologie 

výměníkové stanice a vyregulování otopné soustavy“; 

o zpracování projektové dokumentace pro nové prostory studijního oddělení;  

o nutné úpravy a dodělky spojené s již senátem schválenými investičními akcemi 

do konce kalendářního roku 2020. 

Akademický senát projednával a vyjadřoval se k: 

 - 

 

Oblast provozní a dalších fakultních orgánů 

Akademický senát projednával a schvaloval: 

 výroční zprávu o činnosti FSE UJEP za rok 2019; 

 záměr děkana jmenovat a odvolat členy Vědecké rady FSE UJEP; 

 záměr děkana jmenovat členy Disciplinární komise FSE UJEP; 

 delegáta do Sněmu Rady vysokých škol za FSE UJEP. 

Akademický senát projednával a vyjadřoval se k: 

 plnění plánu personálního rozvoje FSE UJEP v roce 2019. 

 

Oblast různé (záležitosti nespadající do výše uvedených oblastí) 

Akademický senát diskutoval a zabýval se: 

 vybavením chodby u Katedry sociální práce a prostoru u auly VIKS; 

 ukončováním zápisu v systému STAG a informováním studentů o nových 

dokumentech týkajících se studia; 

 informacemi z Rady vysokých škol; 

 e-maily rozesílanými fakultou a padajícími automaticky do složky SPAM; 

 nepořádkem v učebnách v souvislosti s konzumací jídla; 

 kouřením u školy; 

 záměrem univerzity prodat pozemek v kampusu; 

 vyjádřením podpory studentům s pracovní povinností v rámci nouzového stavu; 

 nastavením vhodných komunikačních kanálů se studenty. 

 

S podněty k projednání se na předsedu senátu mohu obracet členové senátu, 

členové vedení fakulty,  členové akademické obce fakulty a jako celek i další orgány 

fakulty, přičemž mimo fakultu ještě rektor, prorektoři a předseda univerzitního senátu. 
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Podněty v prvním třech oblastech předseda senátu obdržel zpravidla jako konkrétní 

návrhy, přičemž „oblast různé“ vznikala z „bodu různé“, který je vždy na programu 

zasedání jako poslední bod, ve kterém mají možnost členové senátu a vedení fakulty 

otevřít diskusi, respektive upozornit na vše, co považují aktuálně za důležité. Pokud se 

v rámci bodu různé stane z něčeho úkol, tak jeho plnění nebo splnění se kontroluje 

na následujícím řádném zasedání senátu, a to v úvodu v bodě „kontrola úkolů 

z předchozích zasedání“. 


