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Zápis z mimořádného zasedání AS FSE UJEP 

ze dne 15. 2. 2023 od 12 hod. v místnosti M010 
 

Přítomní senátoři: Akademická komora AS FSE UJEP  

   PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. – předsedkyně senátu 

   Ing. Lucie Kopáčková 

Ing. Petra Olšová, Ph.D. 

doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D. 

Ing. Tomáš Sýkora 

Ing. Dita Štyvarová   

    

   Studentská komora AS FSE UJEP 

   Tereza Šponiarová – místopředsedkyně senátu 

Jonáš Jiránek 

    

 

Hosté:   Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. – děkan FSE UJEP 

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

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

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

   Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice FSE UJEP  

   Bc. Petr Kříž – zástupce UJEP ve SK RVŠ 

 

Omluvení senátoři a senátorky: Mgr. Alexandra Petrů, Ondřej Černý, Josef Mergl, Ladislav 

Mrázik, Stanislav Podrábský 

  

Dále jsou v zápise všechna jména přítomných uváděna bez titulů. 
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Program zasedání AS FSE UJEP: 

1. Schválení programu zasedání 

2. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

3. Úloha a role AS FSE UJEP 

4. Ustavení pracovních komisí AS FSE UJEP 

5. Informace z Rady VŠ 

6. Různé 

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

Zasedání zahájila předsedkyně AS FSE UJEP Kateřina Smejkalová, která v úvodu přivítala 

všechny senátory, členy vedení fakulty a také hosty. V úvodu omluvila nepřítomné senátory a 

následně konstatovala, že se senát na svém zasedání dne 15. 2. 2023 sešel v počtu 8 senátorů, 

a že je tudíž usnášeníschopný. Zdůvodnila, proč je zasedání nazváno jako „mimořádné“ 

(důvod – podle čl. 8 Jednacího řádu AS FSE UJEP nebyly dopředu schváleny termíny 

řádných zasedání, proto je toto zasedání označeno jako „mimořádné“. Za upozornění na tuto 

skutečnost poděkovala senátorce Lucii Kopáčkové.)  

 

Ad 1) Schválení programu zasedání 

Předsedkyně AS FSE UJEP představila všem senátorům program zasedání a zároveň vznesla 

návrh na doplnění programu zasedání o dva body, a sice o bod Představení nového kandidáta 

na proděkana pro vědu FSE UJEP a bod Stanovení termínů řádných zasedání AS FSE UJEP 

pro rok 2023, které by byly zařazeny na program zasedání po bodu č. 4. Vzhledem k tomu, že 

k programu nebyly vzneseny žádné další připomínky, ani doplnění, senát přistoupil 

k hlasování o nové podobě programu zasedání. 

Návrh nového programu zasedání AS FSE UJEP: 

1. Schválení programu zasedání 

2. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

3. Úloha a role AS FSE UJEP 

4. Ustavení pracovních komisí AS FSE UJEP 

5. Představení nového kandidáta na proděkana pro vědu a doktorské studium FSE UJEP 

6. Stanovení termínů řádných zasedání AS FSE UJEP pro rok 2023 

7. Informace z Rady VŠ 

8. Různé 

Návrh usnesení: AS FSE UJEP schvaluje upravený program zasedání. 

Výsledek hlasování: přítomno 8; pro 8, proti 0, zdrželo se 0  

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  

 

Ad 2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 

Z minulého zasedání vzešel úkol týkající se ustavení senátních komisí. Tento úkol bude 

projednáván v bodě č. 4  
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Ad 3) Úloha a role AS FSE UJEP 

Předsedkyně představila úlohu akademického senátu dle Zákona o vysokých školách č. 

111/1998 Sb. a zmínila též povinnosti členů AS FSE UJEP dle Jednacího řádu AS FSE UJEP 

čl. 7, mezi které patří účast senátorů na všech zasedáních a odpovědné plnění uložených 

úkolů. Mezi další povinnosti senátorů patří také povinnost předem svou případnou neúčast na 

zasedání řádně omluvit, a to z toho důvodu, aby bylo zřejmé, zda se zasedání senátu vůbec 

může z důvodu usnášeníschopnosti uskutečnit.  

Předsedkyně dále podala návrh, že by každý ze senátorů mohl mít na senátu své zaměření či 

úkol. Zdůvodnila to snahou o větší identifikaci senátorů s touto platformou a s tím, aby senát 

vystupoval kompaktně jako celek. Návrhy úkolů byly s dotyčnými senátory předjednány. 

Senátor Tomáš Sýkora bude spravovat webovou stránku senátu, senátorka Dita Štyvarová 

bude přes Google formulář odpovídat na dotazy studentů/akademiků pokládané na stránkách 

FSE (na webové stránce AS FSE UJEP) a senátorka Lucie Kopáčková bude legislativní 

poradkyní senátu. Ze studentské komory poté bude Tereza Šponiarová vytvářet zápisy a 

pečovat o nástěnku senátu, dále senátor Jonáš Jiránek bude skrutátorem. Ostatní senátoři se 

mohou se svými konkrétními návrhy na aktivní účasti v senátu postupně připojovat. 

 

Ad 4) Ustavení pracovních komisí AS FSE UJEP 

Předsedkyně vyzvala všechny přítomné k diskusi ohledně ustavení pracovních komisí, 

konkrétně pak komise ekonomické. Paní tajemnice následně hovořila o smyslu této komise, 

přičemž význam komise podpořili také bývalí členové ekonomické komise v minulém 

funkčním období senátu, senátorka Lenka Slavíková a bývalý senátor Petr Kříž. Argumenty 

proti zřízení ekonomické komise nezazněly. Senát proto přistoupil k hlasování nejprve o 

ustavení Ekonomické komise AS FSE UJEP, v následujícím kroku pak hlasoval o složení této 

komise.  

 

Návrh usnesení: AS FSE UJEP zřizuje stálou Ekonomickou komisi AS FSE UJEP. 

Výsledek hlasování: přítomno 8; pro 8, proti 0, zdrželo se 0 

Závěr hlasování: Návrh byl přijat. 

 

Návrh usnesení: AS FSE UJEP schvaluje jako členy stálé Ekonomické komise AS FSE 

UJEP senátory: Petru Olšovou, Lucii Kopáčkovou a Josefa Mergla 

Výsledek hlasování: přítomno 8; pro 6 proti 0, zdrželo se 2 

Závěr hlasování: Návrh byl přijat. 

 

 

Ad 5) Představení nového kandidáta na proděkana pro vědu a doktorské studium FSE 

UJEP 

Předsedkyně předala slovo panu děkanovi, který objasnil, proč je zapotřebí navrhnout nového 

proděkana pro vědu a doktorské studium. Stávající proděkan pro vědu, doc. Ing. Jan Slavík, 

Ph.D., se stane prorektorem pro vědu UJEP, a na jeho místo navrhl děkan fakulty senátorku 

Lenku Slavíkovou. Děkan Ondřej Moc poté představil senátu tuto kandidátku na proděkanku 
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pro vědu a doktorské studium, její významné projekty, výzkumné aktivity a další významné 

činy. Vzhledem k tomu, že funkce proděkana není slučitelná se členstvím v senátu, je nutné 

od 18. 3. 2023, kdy nastupuje senátorka Lenka Slavíková na post proděkanky pro vědu a 

doktorské studium, přizvat do senátu 1. náhradníka vzešlého z voleb do senátu ze dne 23. 11. 

2022, kterým je Ing. Michaela Jánská, PhD. 

Senát se k informaci pana děkana o novém proděkanovi vyjádřil kladně, dle Jednacího řádu 

AS FSE UJEP nepodléhá tento návrh schvalovacímu procesu. Od senátorek Dity Štyvarové a 

Petry Olšové zazněly pozitivní ohlasy směrem k tomuto návrhu, i ostatní senátoři se vyjádřili 

kladně.  

 

Ad 6) Stanovení termínů řádných zasedání AS FSE UJEP pro rok 2023  

Členové AS FSE UJEP ustanovili následující termíny řádných zasedání AS UJEP pro rok 

2023:  

Po krátké debatě na toto téma přistoupil senát k hlasování.  

Návrh usnesení: AS FSE UJEP schvaluje následující termíny řádných zasedání AS 

FSE UJEP pro rok 2023: 15. 3. 2023, 19. 4. 2023, 17. 5. 2023, 

21. 6. 2023, 20. 9. 2023, 18. 10. 2023, 22. 11. 2023, 20. 12. 2023.  

Výsledek hlasování: přítomno 8; pro 8 proti 0, zdrželo se 0 

Závěr hlasování: Návrh byl přijat. 

 

Ad 7) Informace z Rady VŠ 

Předsedkyně AS FSE UJEP požádala studenta Petra Kříže, zástupce UJEP v SK RVŠ o 

předání informací ze zasedání Sněmu Rady VŠ ze dne 9. 2. 2023. 

Petr Kříž nám předal informace o obsahu zasedání Sněmu Rady: 

 Apel na VŠ, aby nepřenášely tíhu ekonomické krize na studenty. 

 Legislativa: návrh novely zákoníku práce, kdy má rada VŠ několik připomínek jako je 

např. výše minimální odměny. Připomínkování v rámci DPP – přiblížení se HPP. 

 Apeluje se na novelizaci studijních řádů. 

 Návrh na zrušení státní doktorské zkoušky. 

 Téma financování – ekonomické informace. Rozpočet na VŠ kolem 31 miliard. Rada 

VŠ apeluje na zvýšení rozpočtu VŠ. Dochází tak k diskusi mezi RVŠ a MŠMT.  

 Školy by si měly překontrolovat statusy ukrajinských studentů. 

 

V diskuzi k přednesenému tématu se dotázal senátor Tomáš Sýkora na aktivitu filozofických 

fakult v souvislosti se mzdovou situací zaměstnanců. Předsedkyně Kateřina Smejkalová 

následně informovala senátory, že prostřednictvím bývalé předsedkyně senátu Ing. Evy 

Fuchsové, Ph. D obdržela několik mailů předsedů senátů filozofických fakult v ČR o podpoře 

usnesení poukazující na dlouhodobé podfinancování humanitních oborů v ČR. K této 

problematice se vyjádřil také děkan Ondřej Moc a dále objasnil, jak funguje Asociace děkanů 

ekonomických fakult a jejich úsilí o změnu v této oblasti. Následně se k tomuto tématu 

otevřela diskuze. Předsedkyně senátu dále vyjádřila přání, aby byl senát pravidelně 

informován o dění na půdě Rady VŠ. 
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Ad 8) Různé 

a) Informace od paní tajemnice k hospodaření fakulty: 

Paní tajemnice ukázala názorně v systému IMIS veškeré položky, které je možno v sekci 

Ekonomika sledovat (čerpání rozpočtu, roční přehledy apod.), a tím potvrdila transparentní 

přehled o veškerých finančních tocích na fakultě. Paní tajemnice dále informovala o blížící se 

schválené rekonstrukci výměníkové stanice a o výměně oken na FSE UJEP v rámci programu 

Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol. Dále sdělila, že se 

připravuje rekonstrukce Badatelny v rámci programu OP JAK – Rozvoj infrastrukturního 

zázemí doktorských studijních programů na FSE UJEP.    

 

b) Zhasnuté světlo na chodbách: 

Senátor Tomáš Sýkora upozornil na možné nebezpečí na chodbách a schodištích v budově 

FSE UJEP v případě večerní výuky, kdy je všude zhasnuté světlo a není nic vidět. Navrhl, že 

by bylo možné opatřit vypínače senzorem, který by svítil i při zhasnutém světlo, což se 

setkalo s pozitivním ohlasem ostatních senátorů i paní tajemnice.  

   

 

Po diskuzi k tématu ukončila předsedkyně Kateřina Smejkalová zasedání senátu, poděkovala 

všem za přítomnost a aktivní účast a pozvala na další zasedání AS FSE UJEP, které se 

uskuteční 15. 3. 2023 od 12 hod. v místnosti M 010.   

 

Zasedání AS FSE UJEP bylo ukončeno ve 13:40 hod. 

 

 

Zápis provedla: Tereza Šponiarová 

Zápis ověřila a schválila: PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 


