
 

 

Zápis z 11. řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 8. 12. 2021 od 12:00 hod. online přes BigBlueButton 
 

Přítomní senátoři: Akademická komora AS FSE UJEP 

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

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. 

Ing. Michaela Jánská, PhD.  

Ing. Petra Olšová, Ph.D. 

Mgr. Alexandra Petrů 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 

doc. Ing.  Lenka Slavíková, Ph.D. 

Studentská komora AS FSE UJEP  

Josef Mergl 

Bc. Richard Sedláček – místopředseda senátu 

Ing. Lucie Vávrová 
 

Hosté:  - 
 

Omluvení senátoři a senátorky: Mgr. Ing. Tereza Grosse 

     Bc. Petr Kříž 

     Bc. Tereza Hylasová 
 

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) Strategický záměr FSE UJEP od roku 2021 

4) Podmínky přijetí ke studiu pro Bc. a NMgr. studijní programy na FSE UJEP pro 

akademický rok 2022/23 

5) Úprava Jednacího řádu AS FSE UJEP 

6) Různé 

 

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

 

Předsedkyně Fuchsová přivítala senátorky, senátory a členy vedení fakulty na 11. řádném 

zasedání senátu, které se konalo tentokráte v online prostoru BigBlueButton. Dále přivítala 



 

nového člena AS FSE UJEP, Josefa Mergla, který byl zvolen v říjnových doplňujících volbách 

do SKAS FSE UJEP. Veškerá hlasování AS FSE UJEP z tohoto zasedání se uskutečnila formou 

per rollam. 

 
 

 

Ad 1) Schválení programu zasedání 

Předsedkyně Fuchsová na úvod požádala přítomné členy a členky AS o případné výhrady 

k předem zaslanému programu. Nikdo nevyjádřil námitku ani nenavrhl úpravu, tudíž program 

proběhl dle stanoveného pořadí. 

 

Ad 2) Kontrola úkolů z předchozích zasedání 

Předsedkyně informovala, že změna jednacího řádu Vědecké rady FSE UJEP již byla 

postoupena ke schválení Akademickému senátu UJEP. Dále připomněla, že SKAS FSE UJEP 

byla pověřena vytvořením ankety týkající se potřeb a využívání služeb studijního oddělení 

studenty FSE UJEP a sdělila senátu, že výstupy této ankety budou prezentovány 

místopředsedou AS FSE UJEP Richardem Sedláčkem na shromáždění Akademické obce ve 

13:00, hned po skončení řádného zasedání AS FSE UJEP. Taktéž informovala, že se vedení 

FSE UJEP rozhodlo upustit od záměru pořídit na nové studijní oddělení vyvolávací systém. 

Žádné další úkoly z předchozích zasedání nevyplynuly. 

 

 

Ad 3) Strategický záměr FSE UJEP od roku 2021 

Předsedkyně Fuchsová požádala o slovo předkladatelku proděkanku pro rozvoj a kvalitu 

Povolnou. Proděkanka stručně představila Strategický záměr FSE UJEP od roku 2021 (členové 

AS FSE UJEP obdrželi tento dokument v předstihu emailem, aby se s ním mohli seznámit) a 

objasnila, z jakých dokumentů tento záměr vychází (Strategický záměr MŠMT pro oblast VŠ 

na období od roku 2021, Strategický záměr UJEP na období 2021 a další). Dále shrnula obsah 

Strategického záměru FSE UJEP od roku 2021 do několika klíčových témat, mezi nimiž je 

např. podpora kariérního postupu členů akademické obce fakulty v oblasti výzkumu a vývoje, 

podpora kvalitní výuky, odpovídající požadavkům 21. století a v neposlední řadě podpora 

efektivního řízení všech činností fakulty (včetně budování zázemí a infrastruktury). 

 

O tomto návrhu proběhlo hlasování formou per rollam. (viz Zápis z hlasování per rollam).  

 

 

Ad 4) Podmínky přijetí ke studiu Bc. a NMgr. studijní programy na FSE UJEP pro 

akademický rok 2022/23 

Předsedkyně předala slovo proděkanovi pro studium Kopáčkovi, který představil senátu 

podmínky přijímacího řízení pro nadcházející akademický rok 2022/23 a upozornil na změny a 

odlišnosti oproti předchozímu roku. První (menší) změnou je změna samotného názvu tohoto 

dokumentu (který byl v minulosti vydáván formou vyhlášky děkana o přijímacím řízení). 

Budou otevřeny bakalářské studijní programy Ekonomika a management, Regionální rozvoj a 

veřejná správa a Sociální politika a sociální práce v plném rozsahu akreditace, tedy v prezenční 

i kombinované formě; dále také navazující magisterské studijní programy Ekonomika a 

management veřejného sektoru a Regionální rozvoj a veřejná správa ve formě prezenční 

(jelikož kombinovaná forma navazujících magisterských studijních programů není v současné 

době akreditována). Pan proděkan rovněž informoval, že byla podána žádost o akreditaci 

magisterského studijního programu Sociální práce a vyjádřil naději, že tento studijní program 

bude akreditován v první polovině roku 2022.  Přihlášky na uvedené studijní programy budou 



 

i nadále přijímány elektronickou formou. Změnou oproti předchozímu roku je termín podání 

přihlášky, který bude nově 30. dubna (dosud bylo možné přihlášky podávat do konce května). 

Rovněž byly upraveny pokyny k úhradě poplatku za přihlášku ke studiu pro zahraniční 

studenty. Další změnou je možnost doložit maturitní vysvědčení i elektronicky pomocí služby 

Czech POINT. 

Došlo ke zvýšení požadované úrovně znalosti českého jazyka pro zahraniční studenty 

z původní úrovně A2 na úroveň B1 (toto se netýká studentů ze Slovenské republiky). 

Velká změna nastala i v souvislosti s přijímacími zkouškami: 

Bakalářský studijní program Ekonomika a management bude mít zkoušku založenou na testu 

OSP společnosti SCIO, přičemž studentům bude garantováno přijetí, pokud dosáhnou hodnoty 

harmonizovaného percentilu 70 a více. 

Bakalářský studijní program Regionální rozvoj a veřejná správa bude mít zkoušku založenou 

primárně na absolvování testu OSP (konaném na fakultě), který bude připravovat Katedra 

regionálního rozvoje a veřejné správy. Pro uchazeče bude připravený termín řádný i opravný. 

Tento test ovšem nebudou muset absolvovat uchazeči, kteří v období stanoveném 

v podmínkách přijetí již absolvují test OSP u společnosti SCIO při dosažení hodnoty 

harmonizovaného percentilu 50 a více. 

V případě bakalářského studijního programu Sociální politika a sociální práce budou mít 

uchazeči povinnost vytvořit portfolio uchazeče dle předepsaného vzoru (dostupný na webových 

stránkách Katedry sociální práce FSE UJEP). Toto portfolio nebudou muset vytvářet uchazeči, 

kteří v období stanoveném v podmínkách přijetí již absolvují test OSP u společnosti SCIO při 

dosažení hodnoty harmonizovaného percentilu 70 a více. 

Proděkan Kopáček dále přislíbil, že nově zapsaným studentům, kteří dosáhli v testu OSP 

společnosti SCIO harmonizovaného percentilu 70 a více, budou refundovány náklady 

vynaložené na absolvování tohoto testu, a to ve výši základního registračního poplatku za jeden 

test (550,- Kč) formou mimořádného stipendia. 

Obdobná pravidla platí rovněž pro magisterské studijní programy. Uchazeči o magisterské 

studium programů Ekonomika a management veřejného sektoru a Regionální rozvoj a veřejná 

správa budou povinni zpracovat motivační dopis v rozsahu maximálně 200 slov.  Získá-li FSE 

UJEP akreditaci pro magisterský studijní program Sociální práce, pak bude mít přijímací 

zkouška 2 části – v první části zpracuje uchazeč portfolio uchazeče dle předepsaného vzoru a 

ve druhé části proběhne rozprava/rozhovor s přijímací komisí. Následně proděkan Kopáček ve 

stručnosti představil i zbylé části dokumentu. 

 

 

O tomto návrhu proběhlo hlasování formou per rollam. (viz Zápis z hlasování per rollam).  

 

 
 

Ad 5) Úprava Jednacího řádu AS FSE UJEP 

Předsedkyně na úvod vysvětlila důvody navrhované úpravy. Senátorka Slavíková je na 

dlouhodobé pracovní stáži v zahraničí, neboť získala prestižní stipendium. Aktuální Jednací řád 

AS FSE UJEP neumožňuje tzv. hybridní formu zasedání. Tímto tématem se v současné době 

věnují i mnohé akademické senáty v České republice. V praxi by úprava Jednacího řádu AS 

FSE UJEP znamenala, že by bylo umožněno senátorovi/senátorce účastnit se zasedání senátu 

prostřednictvím online konference, přičemž ostatní členové AS by byli přítomni fyzicky 

v zasedací místnosti FSE. Podle předsedkyně by se vzdálený přístup mohl umožnit účastníkům 

stipendijního programu Erasmus a dále pracovníkům a pracovnicím AS FSE UJEP na 

stáži/stipendijním pobytu v zahraničí, eventuálně i v dalších případech. Konečný návrh úprav 

Jednacího řádu bude vytvořen na základě odpovědí senátorů a senátorek v anketě, která byla el. 



 

formou rozeslána po ukončení zasedání. Na příštím jednání senátu bude předložen návrh na 

úpravu Jednacího řádu AS. 

 

K tomto návrhu se členové a členky AS vyjadřují v el. anketě. 

 

 

Ad 6) Různé 

V souvislosti s říjnovými doplňujícími volbami do SKAS FSE UJEP, které měly velmi nízkou 

volební účast, se předsedkyně Fuchsová rozhodla otevřít téma distančních voleb (resp. 

elektronického hlasování) do AS FSE UJEP. Předsedkyně na základě pozitivních zkušeností 

z Fakulty životního prostředí UJEP (kde již volby do akademického senátu fakulty tímto 

způsobem řadu let probíhají) předpokládá zvýšení volební účasti. 

Paní předsedkyně rovněž navrhla vytvoření užší pracovní skupiny, která by se touto 

problematikou blíže zabývala. 

 

 

K tomto návrhu se členové a členky AS vyjadřují v el. anketě. 

 
 

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

navázalo shromáždění Akademické obce.  

 

 

 

Zápis provedl:     Bc. Richard Sedláček  

 

 

 

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

   


