
 

 

Zápis z 10. řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 20. 10. 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, Ph.D.  

Ing. Petra Olšová, Ph.D. 

 

Studentská komora AS FSE UJEP  

Mgr. Ing. Tereza Grosse 

Bc. Tereza Hylasová 

Bc. Petr Kříž 

Bc. Richard Sedláček – místopředseda senátu 
 

Hosté:  doc. PhDr. Pavel Kuchař. CSc. 
 

Omluvení senátoři a senátorky: Mgr. Alexandra Petrů 

   doc. Ing.  Lenka Slavíková, Ph.D. 

   PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 

   Ing. Lucie Vávrová 
 

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) Jednací řád Vědecké rady FSE 

4) Akreditace – návrh navazujícího magisterského studijního programu „Sociální práce“ 

5) Čerpání z FRIM 

 

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

 

Předsedkyně AS Fuchsová přivítala přítomné senátorky, senátory a členy vedení fakulty na 10. 

řádném zasedání senátu, které se konalo místnosti M010 (namísto VŠ klubu, kde se v té době 

konaly doplňující volby do SKAS FSE UJEP). 

 



 

 
 

 

Ad 1) Schválení programu zasedání 

Na úvod předsedkyně navrhla změnu programu, resp. přesun bodu č. 4 (Akreditace – návrh 

navazujícího magisterského studijního programu „Sociální práce“) na začátek jednání z důvodu  

omezených časových možností předkladatele návrhu Kuchaře. 

 

Návrh hlasování:  Akademický senát FSE UJEP schvaluje předložený návrh na změnu 

programu. 

Výsledek hlasování:  senátorů oprávněných hlasovat 7; pro 7 x proti 0 x zdrželo se 0 

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat.  

 

Poznámka: Bod č. 4 byl projednán v úvodu zasedání v souladu se závěrem hlasování (viz výše). 

Nicméně pro větší přehlednost je v rámci tohoto zápisu bod č. 4 prezentován dle standardní 

struktury. 

 

Ad 2) Kontrola úkolů z předchozích zasedání 

Předsedkyně Fuchsová konstatovala, že z předchozích zasedání žádné konkrétní úkoly 

nevyplynuly. 

 

 

Ad 3) Jednací řád Vědecké rady FSE 

Děkan FSE Moc vysvětlil a odůvodnil předloženou změnu v jednacím řádu VR FSE (všechny 

senátorky a senátoři obdrželi kopii s vyznačeným návrhem změny) a požádal AS FSE UJEP o 

její schválení. Změna by měla umožnit Vědecké radě FSE scházet se v případě potřeby pomocí 

prostředků vzdálené komunikace (případně kombinovaně – v závislosti na situaci). 

Senátorka Olšová rovněž navrhla doplnění krátké formulace do Jednacího řádu VR FSE, 

upravující otevřenost jednání VR FSE vůči veřejnosti; v rámci rozpravy dále členové senátu 

upozornili na menší překlepy a chyby (formální povahy), které budou podle pana děkana Moce 

ve finální verzi opraveny. 

 

Návrh hlasování:  Akademický senát FSE UJEP schvaluje předložený návrh na změnu 

Jednacího řádu Vědecké rady FSE. 

Výsledek hlasování:  senátorů oprávněných hlasovat 7; pro 7 x proti 0 x zdrželo se 0 

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat. 

 

Ad 4) Akreditace – návrh navazujícího magisterského studijního programu „Sociální 

práce“ 

Předkladatel návrhu vedoucí Katedry sociální práce Kuchař představil návrh navazujícího 

magisterského studijního programu „Sociální práce“. Nastínil dvě významné změny 

v akreditačním spise. První okruh změn je především obsahový a souvisí se snahou o větší 

profesní (spíše nežli akademickou) zaměřenost programu a vyšší míru propojení s praxí. V této 

souvislosti jde o zvýšení objemu praxe v rámci studia a větší zastoupení odborníků z praxe. 

Druhý okruh změn souvisí se samotným konceptem studijního programu, který neobsahuje 

původní zaměření na řízení v sociální práci. Návrh čeká projednání na Vědecké radě FSE UJEP 

a na Radě pro vnitřní hodnocení UJEP. Předkladatel Kuchař rovněž vyjádřil naději, že by 

program mohl být otevřen již na počátku příštího akademického roku (2022/2023). 

 



 

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

navazujícího magisterského studijního programu „Sociální práce“. 

 

 
 

Ad 5) Čerpání z FRIM 

Tajemnice fakulty Kubišová informovala o započetí rekonstrukce studijního oddělení a 

vyjádřila naději, že by mohla být úspěšně dokončena na začátku letního semestru (2021/2022). 

V otázce financování rekonstrukce studijního oddělení došlo k delší, intenzivní diskusi mezi 

členy senátu a vedením fakulty. Předmětem zájmu byl zejména plánovaný elektronický 

vyvolávací systém (konkrétně jeho potřebnost a smysluplnost v kontextu jeho relativně vysoké 

pořizovací ceny). Zástupci SKAS souhlasili s tím, že provedou šetření potřeb studentů FSE 

v souvislosti s agendou studijního oddělené. Závěry průzkumu poslouží vedení FSE jako 

podklad pro rozhodování o budoucím technologickém vybavení studijního oddělení.  

Dále tajemnice předložila návrh na uvolnění částky 206 803,5 Kč z FRIM. Jedná se o polovinu 

vratky dotace ze zakázky na REGBE.  Zbylou část uhradí rektorát, což je v těchto případech 

standardní postup. Kontrolní orgán napadl zadání veřejné zakázky na behaviorální laboratoř. 

Dle MŠMT nebyla v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek.  Vedení UJEP se proti 

vratce 2 x odvolalo. Bohužel bez úspěchu.     

 

Návrh hlasování:  Akademický senát FSE UJEP schvaluje předložený návrh na  

uvolnění částky 206 803,5 Kč z FRIM.  

Výsledek hlasování:  senátorů oprávněných hlasovat 7; pro 7 x proti 0 x zdrželo se 0 

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat. 

 

Termín dalšího řádného zasedání AS FSE UJEP 

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

od 13:00 proběhne Shromáždění akademické obce FSE UJEP. 
 

Zasedání AS FSE UJEP bylo ukončeno ve 13:15.  

 

 

 

Zápis provedl:     Bc. Richard Sedláček  

 

 

 

Zápis po připomínkovém řízení schválila:      Ing. Eva Fuchsová   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Přílohy: Jednací řád Vědecké rady FSE UJEP  


