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Zápis ze 7. řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 21. 4. 2021 od 12:00 hod. online přes BigBlueButton 
 

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 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 
 

Studentská komora AS FSE UJEP  

Bc. Tomáš Hrdlička 

Bc. Jan Kouba 

Bronislava Žemličková - místopředsedkyně senátu 
 

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 

Ing. Dagmar Kubišová - tajemnice FSE UJEP 

prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.  

Ing. Eva Fuchsová 

Bc. Lenka Petláková 
 

Omluvení senátoři: doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D. 

Mgr. Ing. Tereza Grosse 

Ing. Pavel Krajíček 

Petr Kříž  
 

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) Výroční zpráva o činnosti FSE UJEP za rok 2020 

4) Výroční zpráva o hospodaření FSE UJEP v roce 2020 
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5) Akreditace - návrh navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika 

a management veřejného sektoru 

6) Podmínky přijímacího řízení doktorského studijního programu Regulace a behaviorální 

studia 

7) Prohlášení předsedy AS FSE UJEP + příprava volby předsedy 

8) Různé 

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

Předseda Kopáček přivítal senátory a členy vedení fakulty na 7. řádném zasedání senátu, 

které se koná distančně (online) prostřednictvím BigBlueButton, a to z důvodu aktuálně 

platných opatření, kterými z důvodu epidemické situace je omezeno shromažďování osob.  

V rámci distančního jednání budou dle programu projednány jednotlivé body a následně 

po zasedání bude provedeno hlasování per rollam. 
 

 

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, a tak senát pokračoval v jednání 

dle předneseného programu. 
 

 

Ad 2) Kontrola úkolů z předchozích zasedání 

Předseda Kopáček konstatoval, že z předchozích zasedání není v řešení žádný úkol. 
 

 

Ad 3) Výroční zpráva o činnosti FSE UJEP za rok 2020 

Proděkan Moc představil obsah a strukturu předložené výroční zprávy o činnosti. Informoval, 

že pro tento dokument není předepsán povinný formát. Oproti minulému roku došlo 

k vynechání tabulkové části, jelikož tyto informace jsou obsaženy v jiných dostupných 

dokumentech, např. ve výroční zprávě univerzity, přičemž některé informace z tabulkové části 

budou použity v rámci grafik pro přechodové stránky. Po připomínkování v rámci senátu 

a případném schválení projde ještě výroční zpráva jazykovou korekturou, následně bude 

vyhotovena anglická verze a obě verze budou následně zaslány grafikovi k úpravám. 

V rámci hodnocení mezinárodního evaluačního panelu získala fakulta pozitivní zpětnou vazbu 

k tomu, že disponuje anglickou verzí výroční zprávy i k jejímu formátu. V rámci diskuse se 

proděkan Kuchař zeptal, zdali by bylo možné do výroční zprávy vložit odkaz nebo informaci, 

kde je možné získat data pro tabulkovou část. Proděkan Moc odpověděl, že to možné je a bude 

tomu učiněno.  
 

Návrh usnesení:  Akademický senát FSE UJEP schvaluje předloženou Výroční 

zprávu o činnosti FSE UJEP v roce 2020. 

Výsledek hlasování: senátorů oprávněných hlasovat 13; pro 13 x proti 0 x zdrželo se 0 

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat. 
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Ad 4) Výroční zpráva o hospodaření FSE UJEP v roce 2020 

Tajemnice Kubišová představila obsah předložené výroční zprávy o hospodaření. Konstatovala 

pozitivní fakt, že fakulta v roce 2020 vykázala kladný hospodářský výsledek z hlavní 

vzdělávací činnosti ve výši 1 721 330,98 Kč a z externí hlavní činnosti ve výši 131 647,71 Kč. 

Vedení fakulty navrhuje tyto finanční prostředky převést do FRIM. Senátorka Jánská 

informovala, že ekonomická komise předložený dokument projednala a komunikovala 

s tajemnicí Kubišovou, která veškeré dotazy zodpověděla. Dále senátorka Jánská konstatovala, 

že v rámci jednotlivých fondů došlo k navýšení prostředků, přičemž jedinou výjimkou je 

stipendijní fond, ve kterém došlo k výraznému poklesu a bude nutné tento stav řešit. V rámci 

diskuse nikdo nevystoupil. 
 

Návrh usnesení:  Akademický senát FSE UJEP schvaluje předloženou Výroční 

zprávu o hospodaření FSE UJEP za rok 2020. 

Výsledek hlasování:  senátorů oprávněných hlasovat 13; pro 13 x proti 0 x zdrželo se 0 

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat. 
 

 

Ad 5) Akreditace - návrh navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika 

a management veřejného sektoru 

Děkan Koutský představil návrh programu a uvedl, že Národnímu akreditačnímu úřadu byla již 

předložena (re)akreditace programu Ekonomika a management pro bakalářský i navazující 

magisterský stupeň, přičemž akreditaci pro bakalářský program se fakultě již podařilo získat 

na 10 let. Ovšem u navazujícího magisterského programu bylo, po zpětné vazbě z NAÚ 

a následných diskusích v rámci fakulty bylo, přistoupeno k modifikaci, a to k úpravě názvu 

a profilu absolventa, aby to více odpovídalo skladbě předmětů a odborné profilaci jednotlivých 

vyučujících. Je reálné, že pokud v tuto chvíli a v této podobě se program podá na NAÚ, tak by 

měla fakulta akreditaci v následujících měsících získat, a tak by program měl být na podzim 

otevřen. V rámci diskuse předseda Kopáček vznesl dotaz k unifikovanému zakončení 

předmětů, že všechny předměty jsou zakončeny zkouškou a neexistují zápočty. Senátorka 

Jánská odpověděla, že zápočtové požadavky budou součástí zkoušky a profesorka Jílková 

dodala, že tento způsob ukončení předmětů je jednodušší v rámci ECTS systému. Senátorka 

Smejkalová konstatovala, že v rámci navrženého programu jsou z hlediska cizích jazyků pouze 

kurzy v anglickém jazyce a nepočítá s výukou odborného kurzu v německém jazyce. 
 

Akademický senát FSE UJEP projednal, vyjádřil se a bere na vědomí předložený návrh 

navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management veřejného 

sektoru. 
 

 

Ad 6) Podmínky přijímacího řízení doktorského studijního programu Regulace 

a behaviorální studia 

Děkan Koutský představil podmínky přijímacího řízení, přičemž jádro přijímacího řízení je 

v předložení zpracovaného doktorského projektu, dále musí uchazeč doložit životopis 

a následně se nově uskuteční s uchazečem i ústní pohovor. V diskusi předseda Kopáček ocenil, 
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že do podmínek přijímacího řízení byl zařazen osobní pohovor, což je záležitost, 

která v minulém roce byla v rámci senátu poměrně významně diskutována. 
 

Návrh usnesení:  Akademický senát FSE UJEP schvaluje podmínky přijímacího 

řízení doktorského studijního programu Regulace a behaviorální 

studia pro akademický rok 2021/2022. 

Výsledek hlasování:  senátorů oprávněných hlasovat 13; pro 13 x proti 0 x zdrželo se 0 

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat. 
 

 

Ad 7) Prohlášení předsedy AS FSE UJEP + příprava volby předsedy 

Předseda Kopáček uvedl, že od května 2021 v rámci fakulty přechází na pozici, která je 

neslučitelná se členstvím v akademickém senátu. Funguje mechanismus, že v okamžiku 

jmenování do funkce proděkana členovi senátu zaniká mandát v senátu. Předseda Kopáček 

senátory obeznámil, že se rozhodl nečekat na své jmenování a rezignuje na post předsedy senátu 

a zároveň se vzdá svého mandátu v senátu dříve, a to k 30. 4. 2021. Uvedl, že opuštění senátu 

je pro něj těžkým krokem, jelikož si uvědomuje významnou podporu ve volbách do senátu 

i v rámci volby předsedy a vykonávat tento post pro něj byla velká čest, ale působení v nové 

pozici považuje za výzvu, přičemž si váží toho, že se mu této nabídky od nastávajícího děkana 

Moce dostalo. Dále uvedl, že pokud se v rámci funkčního období má uskutečnit volba předsedy, 

tak to musí být schváleno v rámci předchozího zasedání. Následně proběhla diskuse 

k termínu dalšího zasedání, přičemž senát se rozhodl pro přesunutí 8. řádného zasedání 

z pondělí 3. 5. 2021 na středu 5. 5. 2021 od 12:00 hod. Vzhledem k volbě předsedy, 

která se musí uskutečnit tajně, je třeba, aby senát jednal prezenčně. Na závěr předseda Kopáček 

informoval, že jej v rámci senátu od 1. 5. 2021 nahradí 1. náhradník z voleb konaných 

v listopadu 2019, kterým je Ing. Eva Fuchsová, která již předsedovi Kopáčkovi potvrdila, 

že o členství v senátu má zájem a mandát přijme. 
 

Návrh usnesení 1:  Akademický senát FSE UJEP schvaluje přesun 8. řádného zasedání 

na středu 5. 5. 2021 od 12:00 hod. 

Výsledek hlasování:  senátorů oprávněných hlasovat 13; pro 13 x proti 0 x zdrželo se 0 

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat. 
 

Návrh usnesení 2:  Akademický senát FSE UJEP schvaluje zařazení volby předsedy 

Akademického senátu FSE UJEP do programu 8. řádného zasedání 

ve středu 5. 5. 2021. 

Výsledek hlasování:  senátorů oprávněných hlasovat 13; pro 12 x proti 0 x zdrželo se 1 

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat. 
 

 

Ad 8) Různé 

Proděkan Moc poděkoval předsedovi Kopáčkovi za jeho práci v rámci vedení senátu a dále 

ocenil jeho přístup, že odstoupí dříve, než bude jmenován proděkanem, čímž umožní, 

aby se volby nového předsedy již mohl plnohodnotně zúčastnit náhradník. Senátorka 
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Smejkalová se přidala k poděkování pro předsedu Kopáčka za vedení senátu a zároveň 

poděkovala děkanovi Koutskému a celému aktuálně končícímu vedení fakulty za jejich práci 

pro fakultu a řízení fakulty v uplynulých 8 letech. V závěru děkan Koutský poděkoval 

jak aktuálnímu senátu, tak předchozím senátům za konstruktivní přístup a hájení zájmů fakulty. 

Ocenil profesionální vedení senátu ze strany bývalé předsedkyně Smejkalové i stávajícího 

předsedy Kopáčka a jejich korektní vztah k vedení fakulty. Novému děkanovi Mocovi a všem 

členům nového vedení popřál vše dobré a mnoho sil do jejich působení. 
 

 

Termín dalšího řádného zasedání AS FSE UJEP 

8. řádné zasedání AS FSE UJEP se uskuteční ve středu 5. 5. 2021 od 12:00 hod.  
 

Zasedání AS FSE UJEP bylo ukončeno ve 13:00 hod.  

 

 

 

Zápis provedl:     Ing. Miroslav Kopáček 

 

 

 

Zápis po připomínkovém řízení schválil:         

 

 

       Ing. Miroslav Kopáček 

                       předseda AS FSE UJEP 
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Příloha: Záznam z hlasování per rollam AS FSE UJEP 

k distančnímu zasedání 21. 4. 2021 od 12:00 hod. do 13:00 hod. 

dle Jednacího řádu AS FSE UJEP ze dne 3. února 2021 (článek 17) 
 

začátek hlasování: 

středa 21. 4. 2021 v 18:41 hod. 

 

konec hlasování: 

pondělí 26. 4. 2021 v 16:01 hod. - reálný konec (odhlasování všech senátorů) 

středa 28. 4. 2021 v 19:00 hod. - řádný (původně naplánovaný) konec 

 

průběh hlasování: 

 

 
člen AS FSE UJEP stanovisko 

datum a čas 

hlasování 

A
k

a
d

em
ic

k
á
 k

o
m

o
ra

 A
S

 F
S

E
 U

J
E

P
 

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. 

usnesení bod 3 – SOUHLASÍM 

usnesení bod 4 – SOUHLASÍM 

usnesení bod 6 – SOUHLASÍM 

usnesení 1 bod 7 – SOUHLASÍM 

usnesení 2 bod 7 – SOUHLASÍM 

22. 4. 2021 

16:14 

Ing. Michaela Jánská, PhD. 

usnesení bod 3 – SOUHLASÍM 

usnesení bod 4 – SOUHLASÍM 

usnesení bod 6 – SOUHLASÍM 

usnesení 1 bod 7 – SOUHLASÍM 

usnesení 2 bod 7 – SOUHLASÍM 

21. 4. 2021 

19:36 

Ing. Miroslav Kopáček 

usnesení bod 3 – SOUHLASÍM 

usnesení bod 4 – SOUHLASÍM 

usnesení bod 6 – SOUHLASÍM 

usnesení 1 bod 7 – SOUHLASÍM 

usnesení 2 bod 7 – ZDRŽUJI SE 

21. 4. 2021 

18:49 

Ing. Petra Olšová, Ph.D. 

usnesení bod 3 – SOUHLASÍM 

usnesení bod 4 – SOUHLASÍM 

usnesení bod 6 – SOUHLASÍM 

usnesení 1 bod 7 – SOUHLASÍM 

usnesení 2 bod 7 – SOUHLASÍM 

22. 4. 2021 

14:06 

Mgr. Alexandra Petrů 

usnesení bod 3 – SOUHLASÍM 

usnesení bod 4 – SOUHLASÍM 

usnesení bod 6 – SOUHLASÍM 

usnesení 1 bod 7 – SOUHLASÍM 

usnesení 2 bod 7 – SOUHLASÍM 

22. 4. 2021 

9:04 

doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D. 

usnesení bod 3 – SOUHLASÍM 

usnesení bod 4 – SOUHLASÍM 

usnesení bod 6 – SOUHLASÍM 

usnesení 1 bod 7 – SOUHLASÍM 

usnesení 2 bod 7 – SOUHLASÍM 

26. 4. 2021 

16:01 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 

usnesení bod 3 – SOUHLASÍM 

usnesení bod 4 – SOUHLASÍM 

usnesení bod 6 – SOUHLASÍM 

usnesení 1 bod 7 – SOUHLASÍM 

usnesení 2 bod 7 – SOUHLASÍM 

23. 4. 2021 

9:58 
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člen AS FSE UJEP stanovisko 

datum a čas 

hlasování 

S
tu

d
en

ts
k

á
 k

o
m

o
ra

 A
S

 F
S

E
 U

J
E

P
 

Mgr. Ing. Tereza Grosse 

usnesení bod 3 – SOUHLASÍM 

usnesení bod 4 – SOUHLASÍM 

usnesení bod 6 – SOUHLASÍM 

usnesení 1 bod 7 – SOUHLASÍM 

usnesení 2 bod 7 – SOUHLASÍM 

22. 4. 2021 

19:17 

Bc. Tomáš Hrdlička 

usnesení bod 3 – SOUHLASÍM 

usnesení bod 4 – SOUHLASÍM 

usnesení bod 6 – SOUHLASÍM 

usnesení 1 bod 7 – SOUHLASÍM 

usnesení 2 bod 7 – SOUHLASÍM 

22. 4. 2021 

13:09 

Bc. Jan Kouba 

usnesení bod 3 – SOUHLASÍM 

usnesení bod 4 – SOUHLASÍM 

usnesení bod 6 – SOUHLASÍM 

usnesení 1 bod 7 – SOUHLASÍM 

usnesení 2 bod 7 – SOUHLASÍM 

21. 4. 2021 

20:39 

Ing. Pavel Krajíček 

usnesení bod 3 – SOUHLASÍM 

usnesení bod 4 – SOUHLASÍM 

usnesení bod 6 – SOUHLASÍM 

usnesení 1 bod 7 – SOUHLASÍM 

usnesení 2 bod 7 – SOUHLASÍM 

23. 4. 2021 

0:38 

Petr Kříž 

usnesení bod 3 – SOUHLASÍM 

usnesení bod 4 – SOUHLASÍM 

usnesení bod 6 – SOUHLASÍM 

usnesení 1 bod 7 – SOUHLASÍM 

usnesení 2 bod 7 – SOUHLASÍM 

24. 4. 2021 

9:22 

Bronislava Žemličková 

usnesení bod 3 – SOUHLASÍM 

usnesení bod 4 – SOUHLASÍM 

usnesení bod 6 – SOUHLASÍM 

usnesení 1 bod 7 – SOUHLASÍM 

usnesení 2 bod 7 – SOUHLASÍM 

25. 4. 2021 

9:53 

Poznámka: Jednotlivé e-maily jsou uloženy ve spisovně předsedy AS FSE UJEP. 
 


