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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 9. 10. 2013 
Čas od 14.00 do 
16.30 hod 

 

Jednání řídil: 
RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. 
děkan  

Jednání 
zapsala: 

Alena Trefilová 

Místo konání: FSE UJEP, Kampus -vilka, Ústí nad Labem 

Přítomni: 

Ing. K.Felixová, Ph.D., doc.PhDr. Pavel Kuchař,CSc.,Ing.D.Kubišová,  

Mgr. O.Moc, Ph.D. 

PhDr.P.Balek ,PhDr.A.Reissová,Ph.D.,Ing.T.Siviček,PhD.,RNDr.M.Šašek,CSc. 

Ing.P.Hlaváček, Ph.D.,PhDr.H.Suchánková,Ph.D.,,Mgr.K.Šemík, RNDr. Jana Šimsová 

 

Omluveni:. Doc.Ing.Daniel Šťastný, Ph.D. 

 
 
RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. – děkan FSE UJEP  
 

 Přivítal přítomné a přednesl informace z KR; 

Stipendia a Ceny rektora pro rok 2013 –byla vyhlášena stipendia nejlepším studentům 

UJEP a bude oceněna nejlepší bakalářská nebo diplomová práce. Za akademický rok 

2012/2013 byla vyhlášena tato stipendia: Stipendium primátora města Ústí nad Labem, 

starostů městských obvodů a starostky města Trmic pro nejlepší studenty UJEP; 

Stipendium ředitele VZP, pobočky Ústí nad Labem, pro nejlepšího studenta Fakulty 

zdravotnických studií UJEP; Stipendium Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců 

bank,pojišťoven a stavebnictví,pobočky Ústí nad Labem, pro nejlepšího studenta Fakulty 

zdravotnických studií UJEP; Stipendium Hospodářské a sociální rady Ústecka, o. s., pro 

nejlepšího studenta technických oborů UJEP; Stipendium Statutárního města Teplic pro tři 

nejlepší studenty UJEP s trvalým bydlištěm v Teplicích a Stipendium ředitele ZP MVČR, 

pobočky Ústí n. L. a Hradec Králové, za nejlepší bakalářskou práci Fakulty 

zdravotnických studií UJEP. Návrhy na udělení stipendií předkládali proděkani pro 

studium a děkan FZS do 25.10.2013; 

 Ceny rektora za rok 2013 – návrhy na Ceny rektora za vědeckou a výzkumnou činnost, 

knihu roku, pro studenty za mimořádné výsledky ve výzkumné, vývojové, umělecké 

nebo další tvůrčí činnosti, za nejlepší sportovní výsledky a cenu za aplikovaný 

výzkum podávají děkani fakult, členové vedení UJEP a autoři knihy do 31. 10. 2013 

k rukám referentky oddělení pro vědu;  

 Nová Směrnice rektora č.4/2013 Škodní a likvidační komise; 

 Děkan poděkoval všem přítomným za způsob jednání při výjezdním zasedání na 

Bukovině 2. - 4. 2013; ocenil všestrannou snahu nalézt kompromis v ne jednoduché 

situaci; 

 Byly upřesněny detaily k bodům řešeným na minulém KD (hospitace, docházka, 

odpadávání výuky). Problematika tzv. M v docházce akademických pracovníků: v  

rámci pracovního týdne je možno využít dvakrát tzv. M.  Pracovníci, kteří  nemající 

body v RIV či v  roce 2013 nepracovali na výstupech hodnotitelných za daný rok (na 

konci roku bude tento fakt ověřitelný) mají povinnost specifikovat v  docházce činnost 

vykonávanou mimo pracoviště. V tématu případného odpadnutí výuky: výuka, která 

odpadne, musí být nahrazena, s výjimkou nemoci pedagoga (doloženo klasickou 
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nemocenskou). Byl vytvořen dokument pro ZS kde bude evidována náhrada výuky 

s konkrétním datem náhrady – bude k  dispozici u Mgr. Polesné.  

 Diskuse:v době nemoci vyučujícího, který neodevzdá nemocenský lístek a čerpá 

dovolenou je povinností vyučujícího výuku nahradit; 

 

 Dne 23. 10. 2013 navštíví UJEP prezident ČR Miloš Zeman; V době od 12.10-13:05 h 

(bude upřesněno) se sejde se studenty a zaměstnanci UJEP v červené aule MFC 

v rámci třídenní návštěvy Ústeckého kraje; 

 

 Dne 11. 10. 2013 se koná zasedání VR UJEP; 

 

 

 Děkan také zprostředkoval informace z referátu vědy od doc. Šťastného. Zejména 

upozornil na konání Vědecké dílny a požádal zájemce o zapsání do dobrovolného 

seznamu potenciálních oponentů prezentovaných článků. 
 
 
 
 
Doc. PhDr. Pavel Kuchař - proděkan pro vnější vztahy 
 

 Zájem zahraničních studentů o studijní pobyty na FSE UJEP je potvrzen nástupem do 

výuky 22 studentů z  ERASMU + 2 studentky čekající na nástup z  Ruska; 

 Požádal přítomné o údaj o tom, do kterých firem studenti chodí na praxe; 

 Výběrové  řízení pro výjezd studentů v  rámci ERASMU je plánováno na 22. 10. 

2013; (pan děkan navrhuje, aby vyučující připomínali studentům, aby se přihlásili do 

výběrového řízení); 

 Upozornil, že je povinností akademických pracovníků nahlašovat Mgr. J. Ježkové 

zahraniční výjezdy i z  mimofakultních grantů a to z  důvodu evidence všech 

zahraničních cest pracovníků FSE UJEP; 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Kateřina Felixová, Ph.D. – proděkanka pro studium FSE UJEP 

 
 

 Učitelské noviny – upozornila, že  i nadále budou Učitelské noviny vycházet a 

informace o vysokých školách budou tím oznamovány jak tiskem, tak na portálu „Jak na 

vysokou školu; 
 
 
Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. – proděkan pro rozvoj a informatiku 
 
 

 Informoval o zkušebním přístupu do databáze EBSCO. Odkaz s  informacemi 

zveřejněn na www stránkách fakulty v  sekci Novinky; 

 Upozornil na aktualizaci Knihovního řádu UJEP. Nově přináší možnost výpůjčky 

elektronických knih na 14 dnů; 
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 Dokončení výběrového řízení na statistický SW se opozdilo z  důvodu dodatečného 

dotazu k  podmínkám VŘ. Nelze předpokládat zprovoznění multilicence 

vysoutěženého SW do konce října 2013; 

 UJEP připravuje konferenci k  problematice operačních programů v  programovacím 

období 2014-2020. Konference proběhne dle plánu cca v půlce února 2014; 

předpokládá se vytvoření panelových diskusí, seminářů a konferencí za účasti 

pracovníků MŠMT, vedoucích představitelů kraje, zástupců fakult atd. 

 Připravil a rozdal tabulky: Přehled docházky akademických pracovníků, která bude 

dokladována jako příloha k  docházce za konkrétní měsíc; 

 Informoval o chystané aktualizaci systému GroupWise. Zaměstnanci fakulty budou v  

průběhu následujícího roku kontaktováni pracovníky CI za účelem upgradu tohoto 

SW; 

 Informoval o návrhu prof. Jílkové na vytvoření fondů, které by zajišťovaly hladký 

průběh projektové činnosti (včetně získávání grantů); do  konce roku 2013 bude 

vytvořena směrnice k tomuto tématu (proběhla diskuse se závěrem počkat na znění 

chystané směrnice); 

 Požádal o posílání objemnějších el. zásilek jinou formou než prostřednictvím emailu. 

Lze například využít služeb stránek www.leteckaposta.cz, www.uschovna.cz atd. 

Předejde se tak zaplnění poštovní schránky. 
 
 

 
 
Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice FSE UJEP 
 

 Upozornila na příkaz kvestora č. 3/2013 – Opatření týkající se oběhu a předkládání 

podkladů a účetních dokladů v  souvislosti se závěrem roku 2013; 

 Vznesla požadavek o včasné dočerpání finančních prostředků z  TA 15,16,17 

(Institucionální prostředky). Mzdové prostředky by měly být vyplaceny nejpozději do 

konce listopadu 2013; 

 Školení řidičů na UJEP se uskuteční 18. 10. 2013 v MFC Kampusu, od 8:30 hod; 

školení je určeno pro pracovníky, kteří budou řídit služební vozidlo; 

 Informovala o požadavku ředitele Kolejí UJEP o včasném nahlašování návštěv; 

krátkodobých ubytovacích kapacit je v současné době nedostatek; 

 V průběhu měsíce listopadu proběhnou inventury hmotného a nehmotného majetku; 

 Pro účely Projektu Fullcost bude realizován Projekt pasportizace budov. Projektu se 

účastní studenti  UJEP, kteří budou zaměřovat učebny a místnosti na FSE; 

 Od 1. 10. 2013 je na UJEP umožněna tzv. vnitropodniková fakturace, rektorát 

připravuje směrnici, která určuje formu, organizaci a zaměření pomocné ekonomické 

evidence pro sledování vnitropodnikových výkonů a nákladů;  

 Se souhlasem vedení FSE informovala o uspořádání Vánočních trhů pro zaměstnance 

a studenty FSE; bude jmenován přípravný výbor pro zajištění této akce. 
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Různé: 
 

 
Koncept přijímacího řízení na FSE UJEP:; 
 
Byla diskutována otázka podoby přijímacího řízení. Výsledek je následující: 
 

1. Varianta – Test SCIO (všechny obory) + vlastní přijímací řízení dle podoby v minulých letech 
(tato varianta bude projednána s prorektorkou pro studium) 

2. Varianta (využitelná při nesouhlasu rektorátu s variantou č.1) – test SCIO na „ekonomických 
oborech“a vlastní varianta testu na oboru Sociální práce 
 

 dr.Balek upozornil, že u oboru Sociální práce bude při zadávání otázek z matematiky 
tento test odrazovat studenty. Děkan konstatoval, že nechává rozhodnutí o podobě 
přijímacího testu na zástupcích oboru. 

 
             Proběhlo hlasování ( 7 –pro, 4-proti, 2 – se zdrželi hlasování). 
 
 
 
Ing.Tomáš Siviček, PhD.: 
 

 Přimlouvá se za zaslání informací o veškeré existující spolupráci s institucemi a firmami 
(od jednotlivých kateder a vyučujících) proděkanovi doc. Kuchařovi a zveřejnění 
seznamu na stránkách FSE; 

 Informoval o malém množství studentů přihlášených na předmět Makroekonomie II. v  
AJ, tento týden byli na kurzu jenom 2 studenti z toho 1  Erasmus. Žádá, aby bylo 
studentům na Erasmu doporučeno prioritně účastnit se kurzů v  AJ, kde jsou volná 
místa. Povolením účasti na českých kurzech v  prvním sledu nemá logiku – kurzy stejně 
navštěvovat nebudou, špičkové kurzy v AJ zůstanou nenaplněny a budou se muset pro 
nízkou účast zrušit;  

 Navrhl, aby zápis z kolegia byl zveřejněn do dvou dnů od zasedání z  důvodů rychlejšího 
a efektivnějšího toku informací.  

 
   Mgr. Šemík:  
 

 Jako předseda Disciplinární komise informoval členy KD ve věci studenta Bohumila 
Rupce S 12683, který si neprovedl pro nadcházející akademický rok elektronický zápis a 
bude následně ze studia vyřazen; 

 Informoval o zahájení jednání s knihovnou UJEP k připravenosti knižního fondu na nový 
občanský zákoník; 

 Informoval o výhradách k předmětům právo navrženým k reakreditaci, bude diskutováno 
s garanty oborů; 

 
 
 
RNDr. Jana Šimsová, Ph.D.: 
 

 Požádala o  zpětnou vazbu z jednání VR FSE UJEP, která jedná o podobě předložených 
kurzů. 

 
 
 
Ing. Hlaváček, Ph.D.:  

 

 Akademická obec se uskuteční 23. 10. 2013; 

 Návrhy na členy AS FSE UJEP se odevzdávají do 22. 10. 2013; 

 Volby do AS FSE UJEP se uskuteční 6. 11. 2013. 
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 PhDr. Hana Suchánková, Ph.D.: 
 

 Poděkovala Mgr. Mocovi.Ph.D. za umístění přístupu do Moodlu na hlavní web stránku 
FSE UJEP; 

 
sti 
 

Úkol Odpovědnost Termín splnění 

   

   

   

   

   

   

 
 
 


