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Zápis z 5. řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 14. 1. 2021 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 

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  

Mgr. Ing. Tereza Grosse 

Bc. Tomáš Hrdlička 

Bc. Jan Kouba 

Ing. Pavel Krajíček 

Petr Kříž  

 

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

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

 

Omluvení senátoři: 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) Volba kandidáta na jmenování děkanem FSE UJEP  

4) Různé 

Zasedání AS FSE UJEP bylo zahájeno ve 12:00 hod. 
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Předseda Kopáček přivítal senátory a členy vedení fakulty na 5. řádném zasedání senátu, 

které je i mimořádně živě přenášeno prostřednictvím YouTube. Ze zasedání se omlouvá 

místopředsedkyně Žemličková a z řad vedení fakulty děkan Koutský a proděkanka Felixová. 

Konstatoval, že senát je usnášeníschopný, jelikož dle prezenční listiny je aktuálně přítomno 

12 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 12; pro 12 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat. 

 

 

Ad 2) Kontrola úkolů z předchozích zasedání 

2.1) Bezbariérový přístup do budovy FSE v kampusu a prostor Katedry sociální práce (zápis 

AS FSE UJEP z 9. 12. 2020) 

Předseda Kopáček uvedl, že děkan Koutský tento podnět senátorky Petrů předal po minulém 

zasedání tajemnici Kubišové, která se podnětem aktuálně zabývá a zjišťuje možná řešení. 

Dále uvedl, že se s tajemnicí Kubišovou domluvil, že k této záležitosti budou podány bližší 

informace a otevřena diskuse na následujícím řádném zasedání senátu v únoru. 

 

 

Ad 3) Volba kandidáta na jmenování děkanem FSE UJEP 

Předseda Kopáček informoval, že 12. 1. 2021 od 12:00 hod. do cca 14:00 hod. se uskutečnilo 

(z důvodu epidemické situace online) shromáždění Akademické obce FSE UJEP, na kterém 

byli představeni kandidáti na děkana, proběhla prezentace jejich volebních programů 

a následně členové Akademické obce FSE UJEP pokládali kandidátům dotazy. Dále předseda 

Kopáček předal slovo členům volební komise, za kterou se slova ujala senátorka Smejkalová, 

která vysvětlila průběh a principy volby i způsob hlasování. Senát následně přistoupil 

dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a to dle § 27, odst. 4 k tajnému hlasování. 

 

1. kolo tajného hlasování: vydaných hlasovacích lístků    12 

odevzdaných hlasovacích lístků  12 

platných hlasovacích lístků   12 

Výsledek hlasování:  Mgr. Ondřej Moc, Ph.D.   9 hlasů 

    doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D.   3 hlasy 

Závěr hlasování: Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. byl v 1. kole volby zvolen 

kandidátem na jmenování děkanem FSE UJEP. 
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Slova se ujal zvolený kandidát Ondřej Moc, který poděkoval za projevení důvěry, které bere 

jako velký závazek. Poděkoval protikandidátovi Janu Slavíkovi za korektnost v rámci 

předvolebního období, členům týmů obou kandidátů a své rodině. Konstatoval, že za vedení 

stávajícího děkana Jaroslava Koutského se fakulta vyvíjela správným směrem a doufá, 

že v tom bude dále pokračováno. Senátorka Smejkalová prohlásila volbu za ukončenou, 

přičemž o průběhu volby bude volební komisí vyhotoven protokol, který bude předán 

předsedovi Kopáčkovi a zároveň bude přílohou zápisu ze zasedání. Slova se ujal předseda 

Kopáček, který pogratuloval vítězi volby a zároveň poděkoval členům volební komise 

za jejich práci. Připomněl, že do 19. 1. 2021 bude možné podávat stížnosti k průběhu volby, 

přičemž pokud žádná stížnost podána nebude, tak v průběhu následujícího týdne bude 

dopisem o výsledku volby informovat rektora UJEP. 

 

 

Ad 4) Různé 

V rámci tohoto bodu nikdo z přítomných nevyužil možnosti vystoupit. 

 

 

Termín dalšího řádného zasedání AS FSE UJEP 

6. řádné zasedání AS FSE UJEP se uskuteční ve středu 17. 2. 2021 od 12:00 hod.  

 

Zasedání AS FSE UJEP bylo ukončeno v 12:20 hod.  

 

 

 

Zápis provedl:     Ing. Miroslav Kopáček 

 

 

 

Zápis po připomínkovém řízení schválil:         

 

 

       Ing. Miroslav Kopáček 

                       předseda AS FSE UJEP 



Protokol o průběhu volby kandidáta   

na jmenování děkanem FSE UJEP 

 

 
 

Akademický senát Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem v souladu s Přílohou 

č. 1 Volební řád pro volbu kandidáta na jmenování děkanem, která je součástí Statutu 

FSE UJEP, uskutečnil dne 14. ledna 2021 volbu kandidáta na jmenování děkanem 

Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem na funkční období od 1. května 2021 

do 30. dubna 2025. Průběh volby řídila volební komise ustanovená AS FSE UJEP pro volby 

kandidáta na funkci děkana.  
 

Dle čl. 4 Přílohy č. 1 Statutu FSE UJEP proběhla volba kandidáta na děkana pomocí 

hlasovacích lístků obsahujících jména kandidátů v abecedním pořadí s přiřazenými 

pořadovými čísly. Voliči označili zakroužkováním pořadové číslo jednoho jím voleného 

kandidáta. Jinak upravené lístky byly vyhodnoceny jako neplatné.  

Dle čl. 5 Přílohy č. 1 Statutu FSE UJEP je kandidát zvolen tehdy, pokud získá hlasy 

nadpoloviční většiny všech členů akademického senátu.  

Z celkového počtu 13 senátorů AS FSE UJEP bylo v den volby děkana přítomno 12 senátorů.  

Prvního kola volby se zúčastnili dva navržení kandidáti (v abecedním pořadí): 

 

1.  Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. 
 

2. doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D. 

 

Výsledky  volby v prvním kole volby: 

Počet hlasů všech členů AS FSE UJEP 13 

Počet přítomných senátorů  12 

Počet hlasů potřebných pro zvolení kandidáta 7 

Počet vydaných hlasovacích lístků 12 

Počet odevzdaných hlasovacích lístků 12 

Počet platných hlasovacích lístků 12 

Počet neplatných hlasovacích lístků 0 

 

 

 



Počet hlasů pro kandidáty po prvním kole volby 

1. Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. 9 

2. doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D. 3 

 

 

Kandidátem na jmenování děkanem Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně 

v Ústí nad Labem byl v prvním kole volby zvolen 

 

 

Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. 

 

         

 

Složení Volební komise: 

Bc. Tomáš Hrdlička 

Ing. Michaela Jánská, PhD. 

Ing. Pavel Krajíček 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 

 

        V Ústí nad Labem, dne 14. 1. 2021  

 


