
Zápis z Vědecké rady FSE konané 2. 6. 2010 

 

Přítomni (22 členů):  
Doc. Ing. Zd. Štěpánek, CSc.,  RNDr. K. Hrach, Ph.D.,  PhDr. P. Balek,   
Prof. Ing. V. Bakule, DrSc.,  PhDr. M. Barták, Ph.D., Ing. J. Glaser,  
JUDr. Mgr. J. Grinc, Ph.D.,   Dr. Ing. O. Hasprová   Mgr. J. Holas,   
Doc. PhDr. V. Houžvička, Ph.D. Ing. M. Hunčová, Ph.D., Prof. Ing. I. Jáč, CSc., 
Ing. P. Kynšteter, CSc.,  Mgr. O. Moc, Ph.D.,   Prof. M. Myant 
Doc. Ing. I. Ritschelová, CSc.,  PhDr. H.Suchánková, Ph.D., RNDr. M. Šašek, CSc., 
Ing. Fr. Šimek,    Prof. Ing. Zd. Šrein, DrSc.,  Ing. J. Uhman 
Ing. P. Votava      
   
Omluveni (11 členů): Ing. J. Böhm, DrSc., Prof. Dr. R. Brol, Ing. P. Fiala, PhDr. R. Hladík, 
CSc., Ing. A. Izák, Doc. Ing. H. Jírová, CSc., Ing. P. Pešek, CSc.,Doc. Ing. St. Šaroch, Ph.D., 
Doc. RNDr. M. Tuček, CSc., Doc. RNDr. M. Viturka, CSc., Doc.RNDr.T.Zdráhal, CSc., 
 
Program: 

 
1. Projednání problematiky garance studijních oborů 

habilitovanými pracovníky 
 

2. Návrh FSE na udělení čestného doktorátu 
 

3. Schválení nově navržených studijních předmětů 
 

4. Různé 
 

RNDr. Karel Hrach, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum FSE přivítal přítomné členy 
Vědecké rady a předal slovo děkanovi doc. Ing. Zdeňku Štěpánkovi, CSc. Ten ve svém 
úvodním slovu promluvil k současné situaci ve společnosti a dopadu přijetí vysokoškolského 
zákona na naši fakultu. Snížení dotací na studenta z 34 tis. Kč na 29 tis. vede nutně 
k racionalizaci provozu a využívání vytvořených rezerv; ty pomohou překlenout letošní rok, 
ale pro budoucnost je nutno připravit se na úsporná opatření. Děkan apeloval na vedoucí 
kateder v tom smyslu, že bude potřeba kromě jiného navýšit penzum povinného minima 
přímé výuky. Kladně hodnotil KRLR, která tento trend již zahájila. Děkan dále připomněl, že 
v říjnu t. r. proběhne volba děkana FSE a následně v listopadu volba rektora. 
 
Bod 1) Děkan doc. Štěpánek uvedl, že vytvoření databáze habilitovaných profesorů a docentů 
může mít výrazný dopad právě na regionální univerzity, neboť dlouhodobě přetrvává problém 
garance studijních oborů habilitovanými pracovníky z vlastních řad. Prof. Šrein připomenul, 
že je potřeba zvýšit úsilí kmenových zaměstnanců FSE o habilitaci. Děkan  uvedl, že toto úsilí 
je vyvíjeno již řadu let, ale nepříliš úspěšně.  V našem regionu nejsou lidé tohoto typu a ti, 
kteří přijdou odjinud, zase odejdou. Je třeba vytvořit dobré zázemí, ale je nutné si přiznat, že 
město Ústí není pro tyto lidi přitažlivé. Doc. Hasprová uvedla, že v Liberci je velmi podobná 
situace. Dr. Grinc zmínil, že nároky na habilitaci se neustále zvyšují, domnívá se, že je to 
systémový problém. 
 
Bod 2) Děkan přednesl Vědecké radě návrh na udělení čestného doktorátu h.c. brigádnímu 
generálovi JUDr. Jiřímu Vorálkovi. JUDr. Vorálek, ředitel Policie ČR, Krajské ředitelství 
SČK, je nejdéle sloužícím ředitelem (od r. 1993); do hodnosti brigádního generála byl 



prezidentem republiky jmenován letos. Dlouhodobě spolupracuje s naší fakultou při 
zvyšování kvalifikace policejního sboru. Pro svůj přínos za prosazování práva a pořádku 
v severočeském regionu si zaslouží toto morální ocenění.  
Usnesení: VR FSE souhlasí s navržením brigádního generála JUDr. Jiřího Vorálka na 
udělení titulu honoris causa. Návrh bude předložen VR UJEP. 
Hlasování VR (z 22 přítomných): 20 pro, 2 se zdrželi. Usnesení bylo schváleno. 
 
Bod 3) Schválení nově navržených výběrových kurzů: 

• Profesní etika v praxi sociální práce – Mgr. Radka Michelová (KSP) 
• Globální problémy a sociální práce – Mgr. Lenka Hlavičková (KSP) 
• Úvod do etopedie – Mgr. Lenka Hlavičková (KSP) 

Předložené kurzy rozšiřují nabídku ve výuce a budou otevřeny v případě, že bude dostatek 
zájemců. 
Usnesení: VR FSE schvaluje předložené výběrové kurzy. 
Hlasování VR (z 22 přítomných): 22 pro. Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Od minulého zasedání VR, konaného 2. 12. 2010 proběhla tato hlasování per rollam: 
 
Zápis vyjádření VR FSE per rollam (ze dne 15. 1. 2010) 

 
Vyjádření k osmi výběrovým kurzům. 
 
Celkem se ze 32 členů VR do 15. 1. 2010 vyjádřilo 19 členů, a to následovně: 

• Selected problems of financial theory: 18 pro, 1 se zdržel 
• Inovativní marketing: 18 pro, 1 se zdržel 
• Obchodní praktikum:  18 pro, 1 se zdržel 
• Finanční aspekty marketingu: 18 pro, 1 se zdržel 
• Systémy řízení bezpečnosti práce: 18 pro, 1 se zdržel 
• Zbožíznalství: 18 pro, 1 se zdržel 
• Výcvik manažerských dovedností pro finanční management: 18 pro, 1 se zdržel 
• Finance Evropské unie: 16 pro, 3 proti  

 
Ostatní (13) se nevyjádřili. 
 
Připomínky (resp. komentáře) budou sděleny garantům předložených kurzů. 
 

Závěr: Kurz Finance Evropské unie nebyl schválen, ostatní předložené VK byly VR 
schváleny (souhlas vyjádřila nadpoloviční většina členů VR)  
 
 

Zápis vyjádření VR FSE per rollam (ze dne 4.3.2010) 
 

VR byla požádána o dodání připomínek k materiálu Aktualizace dlouhodobého záměru FSE 
na rok 2010. Souhlasné stanovisko bez připomínek vyjádřili do požadovaného termínu 12.3. 
(bez titulů, abecedně):  Grinc, Hrach, Moc, Pešek, Šimek, Zdráhal. S připomínkami došla dvě 
vyjádření - Prof. Šrein (viz dále), dr. Hunčová (připomínky formálního charakteru). Ostatní se 
nevyjádřili. Připomínky byly předány proděkanu ing. Peškovi k případnému zapracování do 
materiálu před schválením AS FSE.  
 



Připomínka p. prof. Šreina: 
Myslím, že program vystihuje hlavní priority a myslím, že jsou rozumné a realistické. Mám 
však obecnější problém, okolo kterého i tento dokument trochu stydlivě chodí. Mám na mysli 
kvalifikační růst učitelů. Realita, o které se v dokumentu nepíše, je taková, že sice přibyli 
absolventi doktorského studia, o nějakých docentských habilitacích u stoprocentně 
zaměstnaných učitelů za uplynulé roky ale nevím. Problém je, že akademičtí pracovníci 
středního věku, kteří tvoří "kádr" fakulty, se skutečně nepropracovali k habilitačnímu řízení. 
Docenti a profesoři, jejichž počet je v dokumentu uváděn, jsou  - pokud se umím orientovat - 
"dovezeni". Myslím, že nad tím je třeba se zamyslet a možná uplatnit i nějaký nátlak na 
interní učitele, aby se habilitovali. Jinak je skutečně ohrožena udržitelnost dlouhodobého 
rozvoje (a možná vůbec existence) fakulty.  
 
 
Zápis vyjádření VR FSE per rollam (ze dne 13. 5. 2010) 
 

VR byla požádána o vyjádření per rollam k dodatečným návrhům na členy (nehabilitované) 
do komisí pro státní bakalářské zkoušky v roce 2009/2010, konkrétně na oboru Obchod a 
marketing, a to Ing. Martinu Prskavcovou, Ph.D. a RNDr. Vladimíra Synka.  Souhlasné 
stanovisko bez připomínek vyjádřilo 18 členů VR, nikdo nebyl proti, zbývajících 15 členů VR 
se nevyjádřilo. 
 

Závěr: Oba dodatečně navržení členové komisí pro SBZ v r. 2009/2010 byli schváleni. 
  
Zapsala: Olga Paluchníková 
 
 
 
      Doc. Ing. Zdeněk Štěpánek, CSc. 
            děkan fakulty a předseda Vědecké rady 


