
 

 

Zápis z 9. řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 22. 9. 2021 od 12:00 hod. v místnosti M010 
 

Přítomní senátoři: Akademická komora AS FSE UJEP 

Ing. Eva Fuchsová, Ph.D. – předsedkyně senátu 

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. 

Ing. Michaela Jánská, PhD.  

Mgr. Alexandra Petrů 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 

Ing. Petra Olšová, Ph.D. 
 

Studentská komora AS FSE UJEP  

Bc. Tereza Hylasová 

Bc. Petr Kříž 

Bc. Richard Sedláček – místopředseda senátu 

Ing. Lucie Vávrová 

 
 

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

 Ing. Miroslav Kopáček – proděkan pro studium  

 Ing. Lucie Povolná, Ph.D. – proděkanka pro rozvoj a kvalitu 

 Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice fakulty 

 doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D. – FŽP UJEP 
  

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

   Mgr. Ing. Tereza Grosse    

  
 

Neomluvení senátoři a senátorky:  - 
 

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) Akreditace – návrh doktorského studijního programu „Obnova krajiny a ekosystémové 

služby“ 

4) Doplňující volby do SKAS FSE UJEP 

5) Různé 



 

 

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

Ad 1) Schválení programu zasedání 

 Předsedkyně Eva Fuchsová přivítala přítomné senátorky a senátory, členky a členy 

vedení fakulty a hosta doc. Trögla z FŽP UJEP na 9. řádném zasedání AS FSE UJEP. 

Předsedkyně přednesla výše uvedený program zasedání, který byl senátorkám a senátorům 

rozeslán společně s pozvánkou a požádala přítomné o návrhy na doplnění a úpravy programu. 

Žádný z přítomných senátorů úpravu programu zasedání nenavrhl, pročež byl program 

schválen. 

 

Ad 2) Kontrola úkolů z předchozího zasedání 

 

 Předsedkyně Fuchsová konstatovala, že z minulého řádného zasedání vzešel úkol, který 

se týkal otázky pravidel pro financování pomocných vědeckých sil (pomvěd). Děkan Moc si 

v této souvislosti připravil prezentaci s přehledem výdajů a příjmů stipendijního fondu.  Rád 

by, aby ve stipendijním fondu byla nejprve vytvořena větší finanční rezerva, teprve poté by 

bylo možné alokovat část prostředků na vyplácení pomocných vědeckých sil. Zlepšení situace 

by mohlo nastav v prvním čtvrtletí roku 2022. Zároveň představil nové opatření k podpoře této 

činnosti. 1. 10. 2021 vejde v platnost Směrnice děkana – podpora vědecké činnosti, která 

akademickým pracovníkům splňujících stanovené podmínky (relevantní publikační činnost, 

granty) přiznává možnost čerpat 5 tisíc Kč měsíčně pro svou pomocnou vědeckou sílu.  

 

Předsedkyně Fuchsová konstatuje, že se Senát k této otázce vrátí, až bude finančně uzavřený 

kalendářní rok 2021. 

 

Ad 3) Akreditace – návrh doktorského studijního programu „Obnova krajiny a 

ekosystémové služby“ 

 

 Předsedkyně požádala děkana Moce o představení návrhu nového doktorského 

studijního programu „Obnova krajiny a ekosystémové služby“, který je výsledkem spolupráce 

Fakulty sociálně ekonomické a Fakulty životního prostředí UJEP.  

 Děkan Moc po krátkém úvodu požádal o slovo přítomného hosta doc. Ing. Josefa Trögla, 

Ph.D. z FŽP. Docent Trögl v této souvislosti hovořil o původní misi fakulty FŽP, související se 

stavem životního prostředí v Ústeckém kraji, který je z historických důvodů problematický, 

čímž také ozřejmil důvody usilování o doktorský, ekologicky orientovaný studijní program. 

Jedním z hlavních důvodů společné snahy obou fakult o tento doktorský studijní program je 

podle doc. Trögla snaha propojit ekonomické vzdělání s odborností v tématu životního 

prostředí.  

 Dalším partnerem je Ústav pro výzkum globální změny AV ČR (CzechGlobe). Studijní 

program by měl probíhat v anglickém jazyce, s cílem větší otevřenosti vůči zahraničním 



 

studentům. Návrh bude ještě projednán na fakultní Vědecké radě a na Radě pro vnitřní 

hodnocení UJEP (cca začátkem října). 

 Předsedkyně následně zahájila rozpravu k tomuto bodu, v níž zaznívaly dotazy, do jaké 

míry by byl tento doktorský studijní program přístupný a vhodný pro absolventy FSE UJEP. 

Pan doc. Trögl ujistil, že studijní program je otevřený komukoliv, absolventům FSE UJEP i 

studentům z jiných škol, případně ze zahraničí. Senátorka Olšová v návaznosti nato navrhla 

částečně pozměnit některé formulace, aby vyznívaly vstřícněji a otevřeněji. Od tajemnice 

Kubišové také zazněl dotaz, pod jakou fakultu by studenti formálně spadali, přičemž odpovědí 

bylo, že by studenti náleželi k oběma fakultám, nicméně by spadali pod studijnímu oddělení 

FŽP. 

 

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

doktorského studijního programu „Obnova krajiny a ekosystémové služby“. 

 

Ad 4) Doplňující volby do SKAS 

 

 Předsedkyně konstatovala, že z důvodu ukončení studia senátora Krajíčka je nutné 

zorganizovat doplňující volby na uvolněný mandát do SKAS. Předsedkyně navrhla do čela 

volební komise Ing. Alenu Zábranskou, Ph.D., která s návrhem souhlasí a jako další členy 

Terezu Fabíkovou a Dominika Váňu, kteří též s nominací souhlasí. 

 

Návrh usnesení:  Akademický senát FSE UJEP podle čl. 5 Volebního řádu AS FSE UJEP 

   vyhlašuje doplňující volby do SKAS v termínu 20. 10. 2021 od 10:00 

   do 16:00  

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

 

Závěr hlasování:  Akademický senát FSE UJEP podle čl. 5 Volebního řádu AS FSE  

   UJEP  vyhlašuje doplňující volby do SKAS v termínu 20. 10. 2021 od 

   10:00 do 16:00.  

 

Návrh usnesení:  Akademický senát FSE UJEP ustanovuje pro doplňující volby do SKAS 

 UJEP volební komisi ve složení Alena Zábranská (předsedkyně komise), 

Tereza Fabíková a Dominik Váňa. 

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

 

Závěr hlasování:  Akademický senát FSE UJEP ustanovuje pro doplňující volby do  

 SKAS  UJEP volební komisi ve složení Alena Zábranská 

(předsedkyně), Tereza Fabíková a Dominik Váňa. 

 

Ad 5) Různé 

 

Ad 5.1) 



 

 Děkan Moc seznámil AS FSE UJEP programem oslav ke 30. výročí založení FSE UJEP. 

Na  plánovanou debatou „Křižovatky evropské integrace“ byli pozváni i europoslanci Jan 

Zahradil a Mikuláš Peksa, což s ohledem na časovou blízkost voleb do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR může být vnímáno jako problematické. Senátor Houžvička, který je 

organizátorem této debaty, podal senátu a panu děkanovi vyčerpávající vysvětlení povahy a 

podstaty této debaty. V rámci debaty kromě jiného zaznělo, že by mohlo být dobré stanovit do 

budoucna časový odstup od termínů voleb, aby nebylo možno obdobné debaty mylně 

desinterpretovat jako předvolební agitaci.  

 

Návrh usnesení:  AS FSE UJEP byl seznámen s programem oslav 30. výročí založení 

   fakulty a vyjádřil mu svou podporu. 

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

 

Závěr hlasování:  AS FSE UJEP byl seznámen s programem oslav 30. výročí založení 

   fakulty a vyjádřil mu svou podporu. 

 

Ad 5.2) 

 

 Senátor Kříž vznesl na vedení fakulty sérii dotazů a poznatků, týkajících se auly VIKS, 

konkrétně na absenci několika sedaček, rozmístění elektrických zásuvek v místnosti, 

(ne)fungující vzduchotechniku a (obrácené) univerzitní logo na stěně auly.  

 Paní tajemnice Kubišová ujistila, že sedačky budou do auly opět dodány po jejich opravě 

a že stav vzduchotechniky bude prověřen, aby byla výuka v aule co nejkomfortnější. 

 

Na závěr předsedkyně Fuchsová poděkovala všem přítomným za jejich účast a připomněla 

termín dalšího řádného zasedání UJEP a doplňujících voleb do SKAS (20.10.21). 

 

Termín dalšího řádného zasedání AS FSE UJEP 

10. řádné zasedání AS FSE UJEP se uskuteční ve středu 20. 10. 2021 od 12:00 hod v místnosti 

M010.  
 

Zasedání AS FSE UJEP bylo ukončeno ve 13:45 hod.  

 

 

 

Zápis provedl:     Bc. Richard Sedláček  

 

 

 

Zápis po připomínkovém řízení schválila:      Ing. Eva Fuchsová, Ph.D. 

   


