
 

 

Zápis z 13. řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 27. 4. 2022 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. 

Mgr. Alexandra Petrů 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 

doc. Ing.  Lenka Slavíková, Ph.D. 

 

Studentská komora AS FSE UJEP  

Bc. Tereza Hylasová 

Josef Mergl 

Ing. Lucie Vávrová 

Bc. Petr Kříž 
 

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

 Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice fakulty 

Ing. Miroslav Kopáček – proděkan pro studium 

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

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

 
 

Omluvení senátoři a senátorky: Bc. Richard Sedláček  

  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) Vyhodnocení personálního plánu a Plánu personálního rozvoje na období 2022-2027 

4) Podmínky přijímacího řízení doktorského studijního programu REGBES 

5) Podmínky přijímacího řízení doktorského studijního programu AES 

6) Různé 

 



 

Zasedání AS FSE UJEP bylo zahájeno ve 12 hod. 

 

Předsedkyně AS Fuchsová přivítala přítomné senátorky, senátory a členy vedení fakulty na 13. 

řádném zasedání senátu, které se konalo místnosti M010. Jednací řád AS FSE UJEP byl 

schválen AS UJEP. Účast senátorky Slavíkové je tedy možná online a to včetně hlasování. 
 

 

Ad 1) Schválení programu zasedání 

Předsedkyně přednesla výše uvedený program zasedání a požádala přítomné o návrhy na 

doplnění a úpravy programu. Žádný z přítomných senátorů úpravu programu zasedání 

nenavrhl, pročež byl program schválen. 

 

Návrh usnesení:  AS FSE UJEP schvaluje předložený program zasedání.  

Výsledek hlasování: přítomno 10; pro 10 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat. 

 

Ad 2) Kontrola úkolů z předchozích zasedání 

Jednací řád byl schválen AS UJEP a nabývá platnosti dnešním dnem. Zásadní změnou je možná 

přítomnost na zasedání AS FSE UJEP v online formě za splnění určených podmínek (viz JŘ 

AS) . 

V souvislosti s pravidly pro pořádání veřejných akcí za účasti veřejně exponovaných osobností 

byla o informace požádána proděkanka Laštovková. Proděkanka Laštovková informovala AS 

FSE UJEP, že daná záležitost je v procesu řešení, přičemž bude nejspíše připravena směrnice, 

která by upravovala podmínky účasti těchto akcí na UJEP. 

Další projednávanou záležitostí byly výzkumné projekty s participací organizací z Ruské 

federace. Proděkanka Laštovková byla požádána  o informace spojené s touto záležitostí. 

V současnosti se touto záležitostí bude zabývat Etická komise FSE UJEP, která ji bude 

detailněji projednávat na pátečním zasedání (29.4.) po prostudování dokumentů. 

 

Ad 3) Vyhodnocení personálního plánu a Plánu personálního rozvoje na období 2022-

2027 

 

Děkan Moc stručně představil Vyhodnocení personálního plánu a Plán personálního rozvoje na 

období 2022-2027. Potěšující zprávou je habilitace 7 pracovníků fakulty, bohužel ale 3 z těchto 

zaměstnanců ukončili úvazek na FSE UJEP. Dalším pozitivním směřováním je i úspěšné 

ukončování doktorských studií, které se na FSE UJEP stává standardem. Problémovou část 

v současnosti představuje nutnost personálního posílení Katedry ekonomie a managementu a 

Katedry sociální práce. 

V souvislosti s personálním rozvojem padl dotaz od senátorky Jánské týkající se personálního 

a finančního zajištění dvou nově plánovaných profesně orientovaných oborů magisterského 

studia: Ekonomika a management a Řízení v kreativních a kulturních odvětvích. Děkan Moc 

upřesnil, že nově vznikající obor Ekonomika a management by měl sloužit k nahrazení 

současného magisterského oboru, který je aktuálně akreditován na 5 let. Dále uvedl, že druhý 

zmiňovaný studijní program by měl být realizován ve spolupráci s FUD UJEP. V této záležitosti 

také pan děkan Moc zmínil nově plánovaný bakalářský studijní program Finance v soukromém 

a veřejném sektoru, který by měl být částečně zabezpečen také personálním posílením Katedry 

financí a účetnictví.  



 

 

Předsedkyně Fuchsová vznesla dotaz k personálnímu zajištění nově plánovaných profesně  

orientovaných programů, přičemž upřesnila, že současně akreditovaný magisterský program 

byl navržen tak, aby bylo možno jej zajistit současnými zaměstnanci. Pan děkan Moc uvedl, že 

v současnosti je tato záležitost předmětem intenzivního jednání, přičemž se očekává, že 

zabezpečení těchto nových oborů bude prioritně ze strany současných zaměstnanců. Druhou 

variantou je zabezpečení těchto programů s posílením nových zaměstnanců z jiných pracovišť. 

 

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

Vyhodnocení personálního plánu a Plánu personálního rozvoje na období 2022-2027. 

 

 

Ad 4) Podmínky přijímacího řízení doktorského studijního programu REGBES 

Děkan Moc představil podmínky příjímacího řízení doktorského studijního programu 

REGBES. Tyto nové podmínky se výrazně neodlišují od dřívějších podmínek přijímacího 

řízení (úprava je zejména v jednotlivých termínech a v zrušení bodové stupnice při ústním 

pohovoru).  

 

Návrh hlasování:  Akademický senát FSE UJEP schvaluje Podmínky přijímacího 

řízení doktorského studijního programu REGBES. 

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

Závěr hlasování:  Návrh byl schválen. 

 
 

Ad 5) Podmínky přijímacího řízení doktorského studijního programu AES 

Senátorka Slavíková představila podmínky přijímacího řízení doktorského studijního programu 

AES panu děkanovi Mocovi a AS FSE UJEP – změny v dokumentu jsou pouze v jednotlivých 

termínech, zbývající část podmínek zůstává beze změny. Senát k současnému znění podmínek 

přijímacího řízení doktorského studijního programu AES nenavrhuje žádné doplnění. 

 

Návrh hlasování:  Akademický senát FSE UJEP schvaluje Podmínky přijímacího 

řízení doktorského studijního programu AES. 

Výsledek hlasování:  senátorů oprávněných hlasovat 11; pro - 11 proti - 0 zdrželo se - 0 

Závěr hlasování:  Návrh byl schválen. 

 

 

Ad 6) Různé 

 

Ad 6.1) Hodnotící komise akreditací 

Senátor Kříž informoval, že aktuálně Akreditační komise hledá v rámci výzvy nové studenty, 

do hodnotících komisí. Senátor Kříž přepošle výzvu vedení pro případný návrh vhodných 

studentů z FSE UJEP. 

 

Ad 6.2) Rozpočet UJEP 

Paní tajemnice informovala senát o současném stavu rozpočtu UJEP, přičemž uvedla, že došlo 

k navýšení rozpočtu pro fakultu. Rozpočet FSE UJEP bude intenzivně projednáván 



 

s Ekonomickou komisí FSE UJEP a po schválení AS UJEP bude předmětem projednávání AS 

FSE UJEP. 

 

Termín dalšího řádného zasedání AS FSE UJEP 

14. řádné zasedání AS FSE UJEP se uskuteční ve středu 8.6. 2022 od 12 hod.  
 

Zasedání AS FSE UJEP bylo ukončeno ve 13:15 hod.  

 

 

 

Zápis provedla:     Ing. Lucie Vávrová  

 

 

 

Zápis po připomínkovém řízení schválila:      Ing. Eva Fuchsová, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 


