
 

 

Zápis z 15. řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 12. 10. 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. Petr Kříž 

Josef Mergl 

Bc. Tereza Hylasová 

Ing. Lucie Vávrová 
 

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

Ing. Miroslav Kopáček, Ph.D. – proděkan pro studium 

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

Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice fakulty 

Ing. Tomáš Šperk – FSE, katedra matematiky a informatiky 

 
 

Omluvení senátoři a senátorky:  Mgr. Ing. Tereza Grosse 

Bc. Richard Sedláček  

    

 

    

Neomluvení senátoři a senátorky: 0 
 

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) Organizace voleb do AS FSE UJEP a AS UJEP 

4) Úprava Volebního řádu AS FSE UJEP 

5) Různé. 



 

 

 

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 hlasování:  AS FSE UJEP schvaluje předložený program zasedání. 

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

Závěr hlasování:  Návrh byl schválen. 

 

Ad 2) Kontrola úkolů z předchozích zasedání 

Předsedkyně Fuchsová konstatovala, že z předchozích zasedání nezbyly žádné úkoly. 

 

Ad 3) Organizace voleb do AS FSE UJEP a AS UJEP 

Předsedkyně informovala o blížícím se konci mandátu současného senátu a z toho vyplývajícím 

požadavku na organizaci nových voleb. V předchozích letech byla velmi nízká účast ve volbách 

do AS FSE UJEP a AS UJEP, proto byla zvažována možnost realizace voleb v online podobě. 

Problematickou částí online hlasovacího systému je ale zachování požadavku na anonymitu a 

zajištění možnosti hlasovat pouze členům akademické obce. Pan Šperk potvrdil problematické 

části systému. 

 

Paní Slavíková navrhla variantu zachování i prezenční podoby voleb, což by mohlo vést ke 

snížení požadavků na online systém. Pan Kříž vyjádřil obavy o kontrolu toho, aby každý 

hlasoval pouze jednou. 

 

Pan Mergl navrhl řešení, že studenti by se mohli ve stanovené lhůtě registrovat online. Studenti, 

kteří by se neregistrovali online, by měli možnost jít hlasovat fyzicky. Toto řešení bylo shledáno 

jako administrativně velmi nákladné.  

 

Pan děkan informoval, že z důvodu problematických částí online hlasovacího systému 

nepředloží návrh na úpravy volebního řádu AS FSE UJEP. 

 

Paní předsedkyně navrhla jako termín pro konání voleb do AS FSE UJEP 23.11. 2022. Návrh 

termínu byl schválen všemi přítomnými senátory. 

 

Návrh hlasování:  AS FSE UJEP vyhlašuje 23.11. 2022 jako den voleb do AS FSE 

UJEP. 

Výsledek hlasování:  senátorů oprávněných hlasovat 9; pro - 9 proti -0 zdrželo se 0 

Závěr hlasování:  Návrh byl schválen. 

 

Dále předsedkyně požádala o zaslání návrhů na členy volební komise do 19.10. 2022. Poté 

proběhne schvalování volební komise procedurou per rollam. 

 

 

Ad4) Úprava Volebního řádu AS FSE UJEP 

 

Tato část nebyla dále zařazena (viz Ad 3). 

 

 



 

Ad 5) Různé 

 

5.1 Imatrikulace 

Paní Petrů vznesla dotaz, zda vedení FSE UJEP zvažovalo konání imatrikulace. Informovala, 

že na řadě univerzit je tato událost běžným standardem. Pan Kopáček uvedl, že vedení se 

otázkou imatrikulace zabývalo a zvažuje jejich realizaci pro další akademický rok.  

 

5.2. Parkování v kampusu 

Pan Mergl informoval senát o rostoucí nespokojenosti studentů se zákazem parkování 

v kampusu UJEP. Paní Slavíková uvedla, že v rámci AS UJEP bylo toto předmětem diskuse a 

prozatím se nezvažuje zpřístupnění parkování i pro studenty.  

 

Termín dalšího řádného zasedání AS FSE UJEP 

16. řádné zasedání AS FSE UJEP se uskuteční 16.11. 2022 od 12 hod. v místnosti č. 010. 

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

 

 

 

Zápis provedl:     Ing. Lucie Vávrová  

     

 

 

 

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

 

 

 

 

 


