
 

 

Zápis z 8. řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 5. 5. 2021 od 12:00 hod. ve vysokoškolském klubu 
 

Přítomní senátoři: Akademická komora AS FSE UJEP 

Ing. Eva Fuchsová – předsedkyně senátu 

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. 

Ing. Michaela Jánská, PhD.  

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 

Petr Kříž 

Bronislava Žemličková – místopředsedkyně senátu 
 

Hosté:  Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. – děkan fakulty 

 Ing. Miroslav Kopáček – proděkan pro studium  

 Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D. – proděkanka pro vnější vztahy 

 Ing. Lucie Povolná – proděkanka pro rozvoj a kvalitu 

 Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice fakulty 
 

Omluvení senátoři a senátorky: Ing. Petra Olšová, Ph.D. 

   Bc. Jan Kouba 

   Ing. Pavel Krajíček  
 

Neomluvení senátoři a senátorky:  - 
 

Dále jsou v zápise všechna jména přítomných uváděna bez titulů. 

 

Program zasedání AS FSE UJEP: 

1) Schválení programu zasedání 

2) Volba předsedy/předsedkyně AS FSE UJEP 

3) Záměr děkana FSE UJEP jmenovat a odvolat proděkanky a proděkany 

4) Návrh rozpočtu FSE UJEP na rok 2021 

5) Různé 

 

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



 

 

 

Místopředsedkyně Bronislava Žemličková přivítala senátorky, senátory a členy vedení fakulty 

na 8. řádném zasedání senátu, které se konalo ve vysokoškolském klubu, a to z důvodu volby 

nové/nového předsedkyně/předsedy senátu.  
 

Ad 1) Schválení programu zasedání 

Místopředsedkyně Bronislava Žemličková přednesla výše uvedený program zasedání, který byl 

senátorkám a senátorům rozeslán společně s pozvánkou a požádala přítomné o návrhy na 

doplnění a úpravy programu. Nikdo z přítomných doplnění nebo úpravu nenavrhl, a tak senát 

pokračoval v jednání dle předneseného programu. 
 

Ad 2) Volba předsedy/předsedkyně AS FSE UJEP 

Místopředsedkyně senátu nejprve informovala členky a členy senátu o tom, že volba probíhá 

tajně a následně senátorky a senátory požádala o návrhy na nového předsedu či novou 

předsedkyni senátu. Senátor Houžvička nejprve navrhnul senátorku Jánskou. Ta však návrh 

odmítla. Následně senátorka Jánská navrhla senátorku Fuchsovou. K jejímu návrhu se připojila 

i senátorka Smejkalová. Senátorka Fuchsová s návrhem souhlasila a přijala ho. Poté ještě 

senátorka Petrů navrhla senátorku Smejkalovou, která za návrh poděkovala, avšak nepřijala jej. 

Jedinou kandidátkou se tedy stala senátorka Ing. Eva Fuchsová.  

 

Proběhla tajná volba a AS FSE UJEP zvolil jako novou předsedkyni senátu Ing. Evu 

Fuchsovou, s tím že 8 hlasů bylo pro a 2 senátoři se zdrželi hlasování.  
 

Ad 3) Záměr děkana odvolat a jmenovat proděkanky a proděkany 

Děkan Moc oznámil akademickému senátu, že je potřeba odvolat některé stávající proděkany 

a proděkanku a jmenovat nové z toho důvodu, že skončilo funkční období doc. Koutského. 

Odvolat bylo potřeba Ing. Kateřinu Felixovou, Ph.D. (proděkanka pro studium) a doc. PhDr. 

Pavla Kuchaře, CSc. (proděkan pro vnější vztahy). Následně je novým proděkanem pro studium 

jmenován Ing. Miroslav Kopáček, novou proděkankou pro vnější vztahy Mgr. Jitka 

Laštovková, Ph.D. a novou proděkankou pro rozvoj a kvalitu Ing. Lucie Povolná.  

Senátorka Jánská vznesla dotaz, zda se bude nějakým způsobem upravovat náplň práce 

jmenovaných proděkanek a proděkanů a kdo bude statutárním zástupcem děkana. Děkan Moc 

uvedl, že bude upravena náplň proděkanek a proděkanů. Akademický senát FSE UJEP bude 

s novou náplní práce proděkanek a proděkanů následně seznámen a seznámen bude i s novým 

organizačním řádem. Za statutárního zástupce zvolil proděkana pro studium Ing. Miroslava 

Kopáčka. 

Senátor Houžvička nakonec podotknul, že nové proděkany známe a máme s nimi doposud 

dobrou zkušenost a vyjádřil nové sestavě svou podporu.  

 

Akademický senát FSE UJEP projednal, vyjádřil se a bere na vědomí záměr děkana odvolat 

a jmenovat proděkanky a proděkany.  
 

Ad 4) Návrh rozpočtu FSE UJEP na rok 2021 



 

Tajemnice fakulty Ing. Dagmar Kubišová na úvod poděkovala za další spolupráci a seznámila 

AS FSE UJEP s návrhem rozpočtu, který byl zaslán senátorkám a senátorům předem emailem. 

Následně tajemnice Kubišová konstatovala, že tento rok fakulta přišla o 400 000 Kč oproti 

minulému roku. Fakulta bude hospodařit s novým rozpočtem, ke kterému byly připojeny 

3 000 000 Kč z fondu prostředků. Dále vyjádřila své obavy o krácení prostředků i 

v následujících letech. 

Senátorka Jánská konstatovala, že rozpočet je daný univerzitou a že na stipendijním fondu je 

málo prostředků. Ráda by požádala nové vedení o možnost sdělit AS, jaký bude vývoj čerpání 

stipendijního fondu. Ráda by znala  konkrétní kroky a dále podotkla, že problémem je nyní i to, 

že se nerealizuje proplácení pomocných vědeckých sil (tzv. pomvědů).  

Senátorky Slavíková a Petrů konstatovaly, že jejich katedry také musely ukončit spolupráci 

s pomvědy.  

Děkan Moc sdělil senátu, že se situací ohledně stipendijního fondu společně s tajemnicí FSE 

věnuje. Odhaduje, že v září by fakulta mohla mít k dispozici 1 500 000 Kč na stipendijním 

fondu, ale jedná se pouze o předběžný odhad. Při dosažení této částky by se mohlo opět 

přistoupit k proplácení pomvědů. Tajemnice Kubišová podotkla, že se jedná o peníze na fondu, 

který se plním především díky poplatkům za studium. Předsedkyně Fuchsová navrhla, aby se 

finance nepouštěly z fondu plošně, ale aby se začalo s pouštěním menšího množství prostředků, 

např. jedna katedra = jeden pomvěd či jiné přísné kritérium.  

Proděkan Kopáček považuje tento problém za prioritu a bude se mu věnovat. Zamýšlí 

navrhnout opatření, která by byla o něco přísnější. Senátorka Slavíková následně konstatovala, 

že je potřeba větší regulace v této oblasti. Zohlednit by se měl výsledek práce pomvědů a fakulta 

by do budoucna měla počítat s propadem peněz ve fondech. Na závěr diskuze ohledně 

stipendijního fondu zaznělo, že vedení FSE seznámí AS FSE s řešením v září tohoto roku. 

Senátor Kříž upozornil na výhled financování vysokých škol, který byl projednán na AS UJEP. 

Původní příslib zvyšování kapitoly vysokých škol o miliardu není v současné době realistický. 

Předpokládá se mírnější navýšení, možná i propad. Tajemnice Kubišová konstatovala, že 

z důvodu snížení prostředků v letošním roce je do financování fakulty zapojen fond provozních 

prostředků, ale do budoucna je zapotřebí i s těmito prostředky na fondu provozních prostředků 

nutno šetřit. Též děkan Moc prohlásil, že provozní rezervy fakulty nelze zcela vyčerpat, naopak 

je zapotřebí je kumulovat. 

 
 

Návrh usnesení:  Akademický senát FSE UJEP schvaluje návrh rozpočtu FSE na rok 

2021. 

Výsledek hlasování:  senátorů oprávněných hlasovat 10; pro 10 x proti 0 x zdrželo se 0 

Závěr hlasování:  Akademický senát FSE UJEP schvaluje návrh rozpočtu FSE na rok 

2021.  
 

 

  



 

Ad 5) Různé 

Předsedkyně senátu se zeptala senátu, zda je něco, co by se mělo projednat na příští schůzi 

senátu. Děkan Moc upozornil na to, že by se měl projednat strategický záměr fakulty, který je 

také nutno projednat v rámci akademické obce. Tento záměr nejprve schvaluje vědecká rada a 

poté AS FSE UJEP.  

Dalším úkonem, který bude nejspíše nutné provést (pokud místopředsedkyně Bronislava 

Žemličková úspěšně zakončí studium) je volba nového místopředsedy nebo nové 

místopředsedkyně.  

 
 

Termín dalšího řádného zasedání AS FSE UJEP 

9. řádné zasedání AS FSE UJEP se uskuteční ve středu 22. 9. 2021 od 12:00 hod.  
 

Zasedání AS FSE UJEP bylo ukončeno ve 13:30 hod.  

 

 

 

Zápis provedla:     Bronislava Žemličková  

 

 

 

Zápis po připomínkovém řízení schválila:      Ing. Eva Fuchsová  

  

 


