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Úvodní slovo 
 

Vážené členky, vážení členové Akademické obce FSE UJEP, 

 

mám tu čest z pozice předsedkyně Akademického senátu Fakulty sociálně 

ekonomické UJEP Vám předložit zprávu o činnosti senátu, a to za třetí rok funkčního 

období, které aktuálně probíhá od prosince 2021 do prosince 2022. Senát během 

uplynulého roku fungoval standardním způsobem. Shromáždění akademické obce a 

veškerá zasedání se uskutečnily v prezenční formě.  

 

Při věcném plnění senát projednal vše, co je každoročně nutné, přičemž díky 

aktivitě senátorek a senátorů se na každém zasedání senátu diskutovalo i o záležitostech, 

které se týkají života na naší fakultě. Ve vztahu k budoucnosti považuji za jednu 

ze svých osobních priorit hledat cesty k tomu, aby se fakultní senát více dostal 

do povědomí všech členek a členů akademické obce a byl jimi vnímán jako platforma, 

na kterou se mohou se svými podněty a připomínkami s důvěrou obracet. I proto jsme 

upravily jednacího řádu tak, aby bylo možné pořádat i hybridní formy zasedání. 

 

Podrobnosti k činnosti senátu za uplynulý rok jsou shrnuty na následujících 

stránkách a byly prezentovány na shromáždění Akademické obce FSE UJEP 

dne 15. 12. 2022. Na závěr úvodního slova je nutné poděkovat všem členkám a členům 

senátu a vedení fakulty za svědomitý a zodpovědný přístup k našemu fakultnímu senátu, 

protože pouze tak mohl fungovat efektivně a správně. 

 

 

Ústí nad Labem, 12. 12. 2022 

 

 

Ing. Eva Fuchsová, Ph.D. 

   předsedkyně AS FSE UJEP 

  



 

 

4 

 

Personální složení 

 
Akademický senát Fakulty sociálně ekonomické UJEP má 13 členek a členů, skládá se 

z Akademické komory AS FSE UJEP (AKAS), která má 7 volených zástupkyň a zástupců, a 

ze Studentské komory AS FSE UJEP (SKAS), která má 6 volených zástupkyň a zástupců. 

Senátorky a senátory volí členky a členové Akademické obce FSE, a to akademické 

pracovnice a akademické pracovníky akademické pracovnice a akademičtí pracovníci a 

studentky a studenty volí studující. Během třetího roku činnosti nedošlo v senátu k 

personálním změnám. Personální složení senátu platné ke konci třetího roku činnosti (13. 

12. 2022) bylo následující: 

 

 

 

 

 

Akademická komora  

Ing. Eva Fuchsová, Ph.D. 

• Katedra ekonomie a managementu 

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. 

• Katedra práva a politologie 

Ing. Michaela Jánská, PhD.  

• Katedra ekonomie a managementu 

Ing. Petra Olšová, Ph.D. 

• Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy 

Mgr. Alexandra Petrů 

• Katedra sociální práce 

doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D. 

• Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 

• Katedra cizích jazyků 
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Studentská komora 

Mgr. Ing. Tereza Grosse  

• doktorské studium - Aplikovaná ekonomie a správa 

Bc. Tereza Hylasová 

• magisterské studium – Řízení v sociální práci 

Bc. Petr Kříž  

• magisterské studium - Ekonomika a management 

Josef Mergl 

• bakalářské studium – Ekonomika a management 

Bc. Richard Sedláček 

• magisterské studium – Regionální rozvoj a veřejná správa 

Ing. Lucie Vávrová 

• doktorské studium – Aplikovaná ekonomie a správa 

 

Předsedkyně 

Ing. Eva Fuchsová, PhD. 

• Katedra ekonomie a managementu 

• členka AKAS 

Místopředseda 

Bc. Richard Sedláček 

• magisterské studium – Regionální rozvoj a veřejná správa 

• člen SKAS  

 

Na ustavujícím zasedání Akademického senátu FSE UJEP byla ustavena Ekonomická 

komise Akademického senátu FSE UJEP, která dosud v nezměněné podobě funguje, 

a to ve složení: 

• Ing. Michaela Jánská, PhD. 

• doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D. 

• Bc. Petr Kříž 

 

 

 



 

 

6 

 

Přehled zasedání a statistika účasti 
 

V této kapitole jsou shrnuty formální informace k jednotlivým zasedáním senátu, 

hlasování per rollam a účasti členek a členů senátu na těchto aktivitách.  

V rámci třetího roku funkčního období se uskutečnilo celkem šet zasedání, pět 

z nich řádných a jedno mimořádné, které bylo svoláno na žádost děkana za účelem 

schálení podmínek 2. kola přijímacího řízení pro akademický rok 2022/23.  

 

Tab. 1: Zasedání AS FSE UJEP 

TERMÍN TYP ZASEDÁNÍ POČET BODŮ TRVÁNÍ (H:M) 

23. března 2022 12. řádné 6 1:40 

27. dubna 2022 13. řádné 6 1:15 

11. května 2022 mimořádné 3 1:50 

8. června 2022 14. řádné 11 1:45 

12. října 2022 15. řádné 5 1:30 

16. listopadu 2022 16. řádné 9 1:25 

 

 

Na všech zasedáních byl senát usnášeníschopný, na žádném z celkových šesti 

zasedání nebyli přítomni všechny členky a všichni členové senátu. V nejmenším počtu 

jednal senát na mimořádném a na 14. řádném zasedání, a to v počtu devíti členek a členů. 

 

 

Obr. 1: Účast na zasedáních AS FSE UJEP - celkově a dle příslušnosti ke komorám 
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Tab. 2: Jmenovitá účast na zasedáních AS FSE UJEP 

 
 

Absence na zasedácích se oproti předchozímu období mírně snížila. Někteří 

senátoři a senátorky si sice udrželi 100% účast, ale řada dalších opakovaně při jednání 

chyběla. Bohužel mezi absencemi byly zaznamenány i 2 neomluvené.  

Hlasování per rollam se uskutečnilo třikrát, a to v termínech 11. – 12. 4. (úprava 

jednacího řádu AS FSE), 9. – 12. 6. (rozpočet FSE pro rok 2022), 20.- 24. 10. (volební 

komise pro volby na FSE) a 2.- 4. 11 (harmonogram voleb a základní organizační pokyny 

k volbám). Ve všech případech se hlasování zúčastnili všichni členové senátu.  

23. 3. 

2022

27. 4. 

2022

11. 5. 

2022

8. 6. 

2022

12. 10. 

2022

16. 11. 

2022
%

Ing. Eva Fuchsová, Ph.D. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 100

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 83

Ing. Michaela Jánská, PhD. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 100

Ing. Petra Olšová, Ph.D. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 100

Mgr. Alexandra Petrů ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 83

doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 83

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 100

Mgr. Ing. Tereza Grosse ✓ ✓ 33

Bc. Tereza Hylasová ✓ ✓ ✓ 50

Bc. Petr Kříž ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 100

Josef Mergl ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 83

Bc. Richard Sedláček ✓ 17

Ing. Lucie Vávrová ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 83
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Věcné plnění - projednávané záležitosti 
 

Kapitola poskytuje přehled o věcném plnění, tedy o jednotlivých projednávaných 

záležitostech v rámci senátu. Pro přehlednost byly jednotlivé projednávané záležitosti 

kategorizovány do 4 oblastí, a to oblast studia a interních dokumentů, oblast provozní 

a dalších fakultních orgánů, oblast ekonomická a oblast různé, do které byly zařazeny 

záležitosti, které nebylo možné zařadit do oblastí předchozích. 

 

Oblast studia a interních dokumentů 

Akademický senát projednával a schvaloval: 

• vyhlášku děkana o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studium 

(opakované projednávání); 

• podmínky přijímacího řízení doktorského studijního oboru Aplikovaná ekonomie 

a správa; 

• podmínky přijímacího řízení doktorského studijního programu Regulace 

a behaviorální studia. 

 

Oblast ekonomická 

Akademický senát projednával a schvaloval: 

• výroční zprávu o hospodaření FSE UJEP v roce 2021; 

• návrh rozpočtu FSE UJEP na rok 2022; 

• čerpání FRIM na: 

o revitalizaci tepelného hospodářství budovy Moskevská.  

Akademický senát projednával a vyjadřoval se k: 

• k průběžnému čerpání rozpočtu FSE UJEP v roce 2022. 

 

Oblast provozní a dalších fakultních orgánů 

Akademický senát projednával a schvaloval: 

• vyhlášení a organizaci voleb do akademických senátů FSE UJEP a UJEP;  

• výroční zprávu o činnosti FSE UJEP za rok 2021; 

• jednací řád AS FSE UJEP; 

• jmenování členek a členů Disciplinární komise FSE UJEP; 
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• vznik Institutu pro vodní diplomacii a hydropolitiku Rivalis.  

Akademický senát projednával a vyjadřoval se k: 

• organizačnímu řádu FSE UJEP; 

• shromáždění Akademické obce FSE UJEP. 

 

Oblast různé (záležitosti nespadající do výše uvedených oblastí) 

Akademický senát diskutoval a zabýval se: 

• stanoviskem Etické komise UJEP k pravidlům pro vystupování politických 

představitelů na akademické půdě;  

• obnovením imatrikulací; 

• úpravami prostoru badatelny;  

• podmínkami pro expertní přednášky vlivných osob.  

 

S podněty k projednání se na předsedkyni senátu mohou obracet členky a členové 

senátu, vedení fakulty,  akademická obec fakulty a jako celek i další orgány fakulty, 

přičemž mimo fakultu ještě rektor, prorektorka a prorektoři a předseda univerzitního 

senátu. Podněty v prvních třech oblastech předsedkyně senátu obdržela zpravidla jako 

konkrétní návrhy, přičemž „oblast různé“ vznikala z „bodu různé“, který je vždy na 

programu zasedání jako poslední bod, ve kterém mají možnost členky a členové senátu a 

vedení fakulty otevřít diskusi, respektive upozornit na vše, co považují aktuálně za 

důležité. Pokud se v rámci bodu různé stane z něčeho úkol, tak jeho plnění nebo splnění 

se kontroluje na následujícím řádném zasedání senátu, a to v úvodu v bodě „kontrola 

úkolů z předchozích zasedání“. 


