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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 13.11. 2013 
Čas od 14.00 do 
17.00 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.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 Ph.D. 

 

Omluveni:. Doc.Ing.Daniel Šťastný, Ph.D. PhDr.P.Balek 

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

 Přivítal přítomné a informace z KR přednesla Ing. Felixová, K., která zastupovala 

pana děkana na KR UJEP: 

 Byla vyhlášena stipendia Ceny primátorů a starostů – FSE zaslala 3 nominace a 

získala  2 ceny ve výši 10  000,- Kč; 

 22. 11. 2013 od 10.00 hod se uskuteční zasedání VR UJEP, kde budou uděleny čestné 

doktoráty; 

 11. 12. 2013 od 13.00 hod je shromáždění akademické obce UJEP a v 15.00 hod se 

uskuteční slavnostní předávání Cen rektora UJEP; 

 11. 12. 2013 od 12.30 hod -  pan rektor vyhlásil Rektorské volno; 

 FVTM se bude stěhovat na Hoření 13;  

 FVTM zve na 21. 11. 2013 od 13.00 hod na Konferenci Rizika podnikových procesů 

do Clarionu; 

 1. 3. 2014 se uskuteční univerzitní ples 2014; 

 

 Informace od pana děkana: 

 

 Oznámil, že dne 11. 11. 2013 odvolal rektor UJEP, prof. René Wokoun, Ing. Jiřího 

Uhmana z pozice kvestora Univerzity J. E. Purkyně v  Ústí nad Labem. Do doby 

jmenování nového kvestora bude tuto pozici zastávat současná zástupkyně kvestora 

Bc. Zdenka Mikšovská, vedoucí zaměstnaneckého odboru; 

 Ing. Jiří Uhman se vrací na KFÚ FSE UJEP jako akademický pracovník; 

 Představil finální podobu studijních plánů vytvořených pro proces reakreditace 

studijních programů FSE UJEP, které po drobných úpravách budou předloženy VR 

FSE; pan děkan poděkoval všem za spolupráci na těchto podkladech a za 

konsensuální přístup k  celému procesu; 

 Zaměstnancům FSE budou uděleny vánoční prémie. THP pracovníkům udělí prémie 

paní tajemnice a vedoucí kateder navrhnou odměny akademickým pracovníkům 

kateder v  rámci katedrálního limitu určeného děkanátem. Návrhy na odměny 
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jednotlivým pracovníkům ze strany vedoucích kateder budou děkanem plně 

respektovány; 

 Pan děkan požádal vedoucí kateder o individuální schůzky dne 26. 11. 2013, tj. úterý 

od 8.00 do 14.00 hod dle stanoveného časového harmonogramu (u paní A. Trefilové), 

kde bude diskutován personální, publikační a další vývoj jednotlivých kateder; 

 

 Ing. Petr Votava byl určen jako správce webových stránek FSE UJEP; 

 

 od 1. 1. 2014 bude v provozu výdejna jídel na rektorátu UJEP, FSE UJEP bude 

přispívat zaměstnancům na obědy a v  návaznosti na to budou od 1. 2. 2014 zrušeny 

stravenky; 

 

 

 

 

Doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D 

 

 

 Je třeba urychleně čerpat prostředky z  externích zdrojů (např. IRP, IGA atp.) 

určených na podporu vědy, mzdy musí být vyčerpány do konce listopadu. 

 

 
     
 
Doc. PhDr. Pavel Kuchař - proděkan pro vnější vztahy 
 

 22. 11. 2013 od 8.00 do 15.00 hod. pořádá FVTM v prostorách rektorátu Dny kariéry. 

Je přihlášeno 18 firem z  Ústeckého kraje; doporučuje účast studentů FSE; 

 Na portálu UJEP byly vytvořeny samostatné webové stránky k  informacím o 

spolupráci s podniky. Stránky budou průběžně doplňovány informacemi z  fakult. 

 Požádal vedoucí kateder o zredigování informací o spolupráci kateder s  podniky do 

brožury UJEP. Vedoucí kateder mají předat upravený text do 22. 11. 2013. 

 20. 11. 2013 se koná v rámci semináře FUD kulatý stůl o dalším rozvoji 

integrovaných týmů. V  rámci týmu Společnost a kvalita života bude FSE zastupovat 

doc. Kuchař a doc. Šťastný. 
 
Ing. Kateřina Felixová, Ph.D. – proděkanka pro studium FSE UJEP 

 
 

 Upozornila na zveřejnění sylabů vyučujících ve Stagu; 

 Informace ze studijného oddělení : 3. zapisování předmětů neexistuje; žádá o 

dodržování studijního řádu; 

 Informovala, že bude vytvořen metodický pokyn pro studenty Erasmu; 
 
  
Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. – proděkan pro rozvoj a informatiku 
 

 Vyzval k diskusi a připomínkování materiálu o formě budoucího financování 

projektové činnosti, jehož autorkou je prof. Jílková. Materiál byl členům kolegia 

rozeslán emailem. – T: 21. 11. 2013  



Fakulta sociálně ekonomická 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

 

 

 
Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem, tel.:+420 475284712 

 Informoval o vydání (snad již definitivní verze) metodické příručky operačního 

programu Výzkum, věda a vzdělávání, který v  následujícím programovacím období 

2014-2020 nahradí současný operační program OP VK. Příručka byla členům kolegia 

k  prostudování rozeslána emailem. 

 Upozornil na platnou Směrnici prorektora 1/2012: Provozní řád informační a 

komunikační sítě UJEP, která (mimo jiné) zakazuje instalovat bez schválení CI 

programové vybavení neúměrně zvyšující zatížení počítačové sítě UJEP a serverů. Z  

této směrnice také plyne povinnost uživatelů sítě (tj. akademických pracovníků) 

udržovat relevantní software (zejména operační systém a ochranné programy) v 

aktuálním stavu. 

 Dne 13. 12. 2013 od 10.00 hod pořádá CESNET v  červené aule MFC přednášku pro 

akademické pracovníky a studenty zaměřenou na bezpečnost v  počítačových sítích. 

Jedná se o první přednášku ze série, kterou si objednalo CI pro studenty a 

zaměstnance UJEP. Po ukončení (cca v 13 hodin) proběhne diskuse s  pracovníky 

CESNETu na téma přednášky v  úzkém kruhu již bez studentů. Akademičtí pracovníci 

jsou na obě části akce srdečně zváni. 

 Pozval přítomné na Přebor FSE ve volejbalu, který proběhne v  pátek 29. 11. 2013 od 

12. hodin ve Sportovní hale UJEP. 
 

 
 
Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice FSE UJEP 
 

 Upozornila na včasné čerpání limitů u akcí 08,15,16,17; mzdové prostředky do konce 

listopadu. 

 Přednesená petice studentů dr. Šimsovou byla vyřešena; studenti budou moci  využívat 

mikrovlnou troubu v  suterénu budovy FSE v místnosti po SVI; čeká se pouze na 

souhlas pracovníka rektorátu zodpovídajícího za BOZP; 

 Pozvala přítomné na Vánoční trhy FSE a Mikulášskou besídku; 

 Upozornila na probíhající inventury na FSE, podepsané soupisy majetku odpovědnými 

osobami nutno odevzdat do 29. 11. 2013; 
 
 
TERMÍNY: 
 
5. 12. 2013 - Vánoční trhy FSE UJEP od 10.00 hod; od 16.00 vánoční program pro     
zaměstnance i pro děti zaměstnanců; 
 
18. 12. 2013 od 17.00 hod - Vánoční večírek pro zaměstnance, který se koná v restauraci  
Granada;  
 
18. 12. 2013 od 14.00 hod zasedání KD FSE ve vilce v Kampusu; 
 
 
 
21. 11. 2013 od 10.00 hod se koná VR FSE ve vilce v Kampusu; 
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Různé: 
 

 
 
 
 
RNDr. Miloslav Šašek, CSc. : 
 

 Předložil návrh VK – Integrovaná regenerace měst; 

 Informoval, že KRLR chce rozšířit spolupráci s odborníky z praxe; 

 Informoval o návštěvě na Katedře RLR – v rámci programu ERASMUS ve dnech 22.-
25. 10. 2013  navštívily Katedru RLR 3 kolegyně z UE Wroclaw, Fakulta Jelenia Gora; 

 Vyjádřil uspokojení z jednání o materiálech k akreditaci. 
 

 
     

 

    Mgr. Šemík:  
 

  Opakovaně upozornil na NOZ, který bude platit od ledna 2013 a bude nutné zakoupení     
 určité literatury  k novému výkladu zákona; požádal o vyčlenění fondu na nákup nové  
 právnické literatury;  

 
RNDr. Jana Šimsová, Ph.D.: 
 

 Vznesla dotaz k úvazkům odborných pracovníků; 
 

 

Ing. Hlaváček, Ph.D.:  

 

 Informoval o probíhajícím 3. kole voleb do AS FSE UJEP; 

 
 
 
 
 

 PhDr. Hana Suchánková, Ph.D.: 
 

 Vyjádřila nespokojenost s  pracovním postupem v Knihovně UJEP; konkrétně s dlouhou dobou 

od objednání učebnice, přes potvrzení garantem k  jejímu obdržení  

 Požádala o výukovou místnost asi pro 20 studentů; 

 Paní tajemnice nabízí zasedací místnost ve vilce v kampusu; 

 Navrhuje novou formu výuky CJ pro studenty v rámci ERASMU; 

 BESIP – požádala KD o vyjádření názoru na akci pro vysokoškolské studenty;  

KD s nabízenou akcí BESIP souhlasí; 
 
Ing.Tomáš Siviček, PhD.: 
 

 Informoval o pobytu ve Slovinsku na Univerzitě v Mariboru v rámci International days;  

 Organizace celého pobytu byla velmi úspěšná – povedlo se kontaktovat další instituce s  

nabídkou pro spolupráci v oblasti vědy a výuky. Efekt celé akce byl daleko vyšší než při 
výjezdech na jednotlivé zúčastněné instituce zvlášť; jednotlivé aktivity byly zaměřeny jak pro 

studenty tak pro vyučující; 

 Z toho důvodu navrhuje vyhledávat podobné eventy při plánovaní mobilit vyučujících.  

 Do budoucna by mohla i UJEP nebo FSE zorganizovat podobný  event, který by soustředil 

zástupce z  partnerských institucí. 
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 Informoval o zrealizovaných prakticky orientovaných přednáškách (ve výuce) dr. Pavlíka 

z M.C. Triton (podepsané Memorandum mezi M.C. Triton a UJEP) – zaměření na Assessment 

Center a Moderní metody řízení veřejné správy; 

 
 

 Požádal proděkana Moce o zajištění přístupu do elektronických archivů (jméno a heslo) u 
periodik, které FSE (a UJEP) odebírá fyzicky a kde je v rámci předplatného i možnost mít 
tento přístup. 
 

 
    PhDr. Alice Reissová, Ph.D. 

 

 Při aktualizaci původních (již akreditovaných) sylabů by neměly  
být prováděny významné zásahy do obsahu sylabu. Měl by být nastaven proces,  
jak a kdy se sylaby aktualizují a kdo přebírá zodpovědnost a kdo je oprávněn  
tyto změny provádět ve STAGu a na stránkách kateder. Sylaby by měly být  
sjednoceny podle jednotného vzoru. 

 
 
 

 Je třeba aktualizovat materiál s pokyny pro vypracování  
bakalářských a diplomových prací, včetně sjednocení způsobu citací,  
stanovení podmínek pro vedoucí a oponenty apod. Navrhuji vznik  
mezikatedrálního týmu, který tento problém v horizontu několika měsíců (cca  
únor - březen, tj. po odevzdání podkladů k aktreditaci) ) zpracuje a  
předloží návrh KD. 

 
 
 

 Poděkovala paní tajemnici za dokončení nápadu a zrealizování  
Vánočních trhů na FSE. 

 
 

 
 
KD byly předloženy k vyjádření tyto kurzy: 
 
Název kurzu:  
 
Integrovaná regenerace měst    – výběrový kurz             – vyučující Ing. Marta Šašková 
VK Sociální práce s imigranty    – povinně volitelný kurz – vyučující doc. Brnula,PhD. 
Kazuistický seminář                   – povinně volitelný kurz – vyučující Mgr. Radka Michelová 
Finanční matematika v Excelu   – výběrový kurz              – vyučující  Ing. Tomáš Nepovolný 
VK Dějiny sociální práce            – povinně výběrový kurz – vyučující – doc. Brnula, PhD. 
Ekonomie a právo duševního vlastnictví– výběrový kurz– vyučující Ing. Mgr. P. Minárik, PhD. 
Ekonomická analýza práva – výběrový kurz                – vyučující Ing. Mgr. Pavol Minárik, PhD. 
 
Statistická analýza dat – volitelný kurz – vyučující RNDr. Marta Žambochová,Ph.D. 
 

 Shrnutí k předloženým návrhům kurzů od pan děkana, které jsme projednávali na kolegiu 
případně posléze prostřednictvím elektronické konference. 

 

 Na jednání VR FSE UJEP budou předloženy všechny nabídnuté  kurzy, tedy: 4 kurzy 
projednané přímo na kolegiu (2x doc. Brnula, Mgr. Michelová a Ing. Šašková) + kurzy řešené 
elektronickou komunikací (2x Dr. Minárik, Dr. Žambochová, Ing. Nepovolný). 

 

 Jediným přímým nesouhlasem bylo stanovisko Mgr. Šemíka ke kurzu Dr. Minárika Ekonomie 
a právo duševního vlastnictví.  Vzhledem k postoji ostatních nic nebrání předložení daného 
kurzu do VR. 
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 Všem děkuji za konstruktivní návrhy, úpravy a postřehy, kterými jste přispěli k další kvalitě 
předkládaných kurzů. Hlavně jsem rád, že jsme flexibilním jednáním umožnili předložení kurzů 
do VR FSE UJEP a díky tomu budou moc naši kolegové  (za předpokladu schválení ze strany 
VR) vyučovat kurzy již od letního semestru. 

 

 
I 
 

Úkol Odpovědnost Termín splnění 

   

   

   

   

   

   

 
 
 


