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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 18.12. 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.A.Reissová,Ph.D.,Ing.T.Siviček,PhD.,  

PhDr. K. Smejkalová,Ph.D. RNDr.M.Šašek,CSc., 

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

RNDr. Jana Šimsová Ph.D., PhDr.P.Balek 

 

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

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

 Přivítal přítomné na posledním kolegiu děkana  FSE UJEP v kalendářním roce 2013 a  

přivítal novou členku kolegia děkana FSE PhDr. Kateřinu Smejkalovou Ph.D., která 

byla 4. 12. 2013 na ustavujícím zasedání AS FSE zvolena předsedkyní AS FSE UJEP; 

 Pan děkan také omluvil nepřítomného doc. Šťastného a za dočasnou nepřítomnost také 

RNDr.  M.Šaška; 

 Po té přednesl informace z  kolegia rektora UJEP ze dne 3. 12. 2013: 

 Pan rektor představil nového kvestora UJEP, Ing. Víta Šumpelu, který nastoupil do 

funkce dne 1. 12. 2013; 

 Zároveň pan rektor jmenoval vedoucím Pracovní skupiny pro úsporná opatření; 

požádal děkany, aby zaslali nominace zástupců fakult do této skupiny; (pan děkan 

navrhuje Ing. T. Sivička, PhD.); 

 Profesorka Jílková předložila členům kolegia materiál Fondy pro podporu projektové 

činnosti na UJEP. Téma uzavřela s  tím, že v  současné době není vytváření fondů pro 

UJEP prioritní záležitostí a bude přesunuto do poloviny roku 2014; 

 Byly zveřejněny oficiální výstupy SIMS o počtech financovaných studentů; (pan 

děkan ocenil přijímací komisi FSE za kvalifikovaný odhad při určování počtu 

přijímaných studentů); 

 Ceny rektora: profesorka Jílková předložila přehled Cen rektora 2013; (pan děkan 

poděkoval za zaslané návrhy, je skvělé že FSE po delším čase získala ocenění); 

 Pan rektor sdělil, že od 1. 12. 2013 byl na vlastní žádost odvolán z  pozice ředitele 

VYCERO Mgr. Tomáš Oršulák a s účinností od 2. 12. 2013 byla pověřena vedením 

VYCERO Ing. Nikola Krejčová; 

 Pan rektor informoval o negativním vystoupení dr. Jan Kvapila proti UJEP v pořadu 

Hyde Park dne 29. 11. 2013; doc. Švec připomněl, že dr. Kvapil porušil Příkaz rektora 

Kodex mediálního chování na UJEP; (pan děkan nabádá k   dodržování mediální 

kodexu pracovníků UJEP); 
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 Profesorka Jílková požádala děkany o zaslání návrhů na členy Oborových 

verifikačních a hodnotících panelů a Expertních panelů; (za naši fakultu byli 

nominováni doc. Kuchaře, doc. Svátková, doc. Šťastný, doc. Houžvička, prof. Jílková, 

prof. Wokoun); 

 Doc. Švec informoval, že výdejna jídel ve VIKSu bude předána včas, dne 6. 12. 

2013;(na KD proběhla diskuse k  výdejně jídel  a byly uvedeny připomínky, které 

byly předány zástupcům AS UJEP k  dalšímu projednání); 

 Mgr. Šiková požádala děkany o pověření proděkanů pro vnější vztahy, aby do 2. 1. 

2014 zaslali přehled akcí plánovaných na jimi řízených součástech v  roce 2014;  

 

 AKREDITACE: 

 Děkan informoval o vytvoření sdíleného prostředí na dropbox.com a požádal o 

vkládání veškerých podkladů pro reakreditaci;  

 T: formulář D za jednotlivé předměty   - dokončit a vložit do systému dropbox  do 

10. 1. 2014;  

 T: Studijní opory odevzdat do konce února 2014; 

 

 Pro vkládání určeni: Ekonomika a mangement (magisterské studium) - Ing. Siviček, 

(bakalářské studium) - Dr. Reissová; 

 Sociální práce (bakalářské i magisterské studium) - Ing. Štyvarová; Regionální rozvoj 

(bakalářské i magisterské) - Ing. Kačírek; 

 

 Cizojazyčné předměty vyplnit v  cizím jazyce AJ i NJ; 

 Literatury u předmětů: 5 povinná  a 5 doporučená; 

 

 

 Pan děkan informoval, že studentka SP paní Holubová dala fakultu k  soudu za 

nesouhlas s hodnocením u státních zkoušek; pan děkan požádal proděkana pro rozvoj 

a informatiku dr. O. Moce o projednání s  právníky UJEP možné nahrávání SZ;  

 

 Dále pan děkan informoval, že v  rámci podpory bude FSE pořádat Ekonomickou 

soutěž (olympiádu)pro střední školy v  Ústí n. L.a Kadani;  

 

 Na střední školy budou vysláni absolventi FSE z  řad vyučujících, aby informovali o 

možnostech studia na fakultě. Koordinátorem obou akcí byla určena Mgr. Jitka 

Ježková; 
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Doc. PhDr. Pavel Kuchař - proděkan pro vnější vztahy 
 

 Informoval o akci „Jeden den vysokoškolákem“, který se pořádá pro žáky středních 

škol na naší fakultě. Začátek v 9.00 hod – proběhnou 4 modelové přednášky; 

absolventi přednášek obdrží pamětní list;  T: 13. 2. 2014 

 V MHD proběhne kampaň na reklamu FSE UJEP; T: 14. 1.  do 14. 2.2013; 

 Požádal přítomné o dodání návrhů akcí na rok 2014 na FSE; žádá o dodání obratem; 

kancléřce Mgr. Šikové musí odevzdal do 2. 1. 2014; 

 Přednesl stížnost na redakční radu Zpravodaje UJEP, kde nebyly uveřejněny 3 články 

z FSE; jeden z příspěvků se týkal sponzorské firmy, která poskytla finanční dar na 

Vánoční trhy;  

 Dále informoval o podepsané smlouvě s Univerzitou v Kazani. 
 
 
Ing. Kateřina Felixová, Ph.D. – proděkanka pro studium FSE UJEP 

 
 

 Připomíná, že  23. 1. 2014 se koná „Den otevřených dveří na FSE „  - Harmonogram 

rozešle paní Mgr. E. Polesná; 

 ERASMUS – navrhuje zde obměnit nabídku výuky předmětů CJ; doc. Kuchař 

přepošle nabídku předmětů vedoucím kateder. 
 
 Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. – proděkan pro rozvoj a informatiku 
 

 Informoval o zakoupení 30 plovoucích licencí SW Statistica. Instalaci provede na 

požádání p. Loder; 

 Pan Loder vytvořil návod k přihlašování k  novellovské síti. Tento návod bude 

umístěn v jednotlivých učebnách, v  případě problémů s  přihlašováním do něj mohou 

kantoři nahlédnout; 

 V případě žádosti o instalaci dodatečného SW na učebnách mohou kantoři požádat p. 

Lodera o provedení této instalace – doporučuje se požádat s  časovým předstihem 

alespoň jednoho dne; 

 Vedoucím kateder byla před zahájením kolegia rozeslána výzva k  podávání projektů 

do tzv. Norských fondů. Je možné se zapojit do výzkumného projektu; musí být 

zajištěná garance spolupráce z norské strany. V případě zájmu je nutné předem poslat 

na oddělení pro rozvoj a informatizaci rektorátu krátkou anotaci o projektu; 

 Upozornil na drobnou změnu u pravidel citování literatury v  akreditačních 

materiálech. Nová verze těchto pravidel byla členům kolegia rozeslána emailem. 
 

 
 

 
Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice FSE UJEP 
 

 Poděkovala za bezproblémový průběh inventarizace majetku na FSE; 

 Upozornila, že budova FSE bude 23. 12. 2013 otevřena do 14.00 hodin; 

 Vánoční trhy a Mikulášská besídka proběhly za hojné účasti a spokojenosti všech  

zaměstnanců, na FSE též došly kladné ohlasy od zástupců chráněných dílen;  

 Ve vysokoškolském klubu byl umístěn klavír pro volné využití jak studentů, tak 

vyučujících. 
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Různé: 

 

 
 
 
 
RNDr. Miloslav Šašek, CSc. : 
 

 Informoval o setkání s paní velvyslankyní z Polska; 

 Podal informace o schůzce KRLR k akreditaci; 

 Informoval o průběhu zkoušek a zápočtů. 
 

 

  
   Mgr. Šemík:  
 

 Připravuje seznam literatury k novému OZ(k zakoupení do knihovny); 

 Pochválil Vánoční trhy na FSE a kvalitní čokoládu na figurkách; 

 AMIS – řešil se studenty vztah k systému; je nutné vyřešit zda bude systém jejich nebo 
školy; musí být určen vlastník systému; 

 Škodní komise UJEP ,kde je společně s paní tajemnicí členem, proběhla; sankce, které 
byly určeny  budou viníci hradit celé a  nebo minimálně od 50%. 

 
 
RNDr. Jana Šimsová, Ph.D.: 
 

 Požádá doc. Šťastného o vyjasnění čerpání prostředků na vědu, které budou přiděleny 
na Katedry; 

 Nabídla pomoc při organizaci Ekonomické soutěže pro středoškoláky; 

 Poděkovala paní tajemnici za krásnou vánoční akci a také za umístění mikrovlnky pro 
naše studenty v budově FSE. 

 
 
 

  
PhDr. Kateřina Smejkalová, Ph.D.- předsedkyně AS FSE UJEP  

 

 Poděkovala za přivítání na KD FSE a těší se na spolupráci; 

 Oznámila také, že místopředsedou AS FSE UJEP byl zvolen student 1. ročníku navazujícího 
studia oboru Regionální rozvoj Bc. Miroslav Kopáček; 

 Sdělila, že se 22. 1. 2014 od 14 hod. uskuteční v M223 řádné zasedání AS FSE UJEP, na 
které pozvala všechny přítomné. 

 
 

 
 PhDr. Hana Suchánková, Ph.D.: 
 

 Oznámila, že 14. 1. 2014 proběhnou na FSE UJEP mezinárodní zkoušky City & Guilds;  

 16. 1. v 10 hodin uspořádá KCJ Soutěž studentů Bc v  cizojazyčných prezentacích; 

 Informovala o tom, že bude reprezentovat FSE na Olympiádě středních škol v  anglickém 

jazyce; 

 Pohár běžky – UJEP – se uskuteční: pátek 7. 3.  2014; 

 Projekt Neflt nabízí kurzy IT dovedností, nabídka uspořádání kurzů ostatním katedrám; 

 Informovala o nabídce návštěvy studentů z Ruska. 
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Ing.Tomáš Siviček, PhD.: 
 

 Požádal dr. M. Šaška o zprostředkování přednášky na FSE UJEP paní velvyslankyně z Polska; 

 Informoval o možnosti zprostředkovat spolupráci na PR aktivitách s Přírodovědeckou fakultou 

UJEP; 

 Oznámil personální změny v  návaznosti na kritéria a požadavky akreditačního procesu a 

dlouhodobý rozvoj fakulty. Týkají se Ing. J. Suchého (ukončení 31. 8. 2014) a doc. Kuře bude 

končit již 31. 1. 2014. V obou případech jde o ukončení formou oboustranné dohody; 

 Naplánoval seminář (Horizon 2020) pro pracovníky FSE UJEP na 1. týden akad. roku – 

upřesní termín; 

 Informoval o komunikaci s paní Mikšovskou, které upřesnila (v návaznosti na akademickou 

obec), že do výdejny jídel se bude dělat výběrové řízení na zařízení a nábytek; 

 Jednal s paní tajemnicí a vedením FSE o vyvěšování plakátků projektu Zelený slon na FSE – 

protestoval proti svévolné propagační aktivitě; navíc projekt je na hranicích akademických 

etických norem; 

 Oznámil, že společně s  Ing. P.Hlaváčkem se budou ucházet o interní grant; Ing. P.Houdek 

podá druhý projekt; 

 Zároveň připravuje projektovou žádost na COST. 

 
 

 
  PhDr. Alice Reissová, Ph.D. 

 

 Informovala o průběhu prací k akreditaci na FSE UJEP; 

 Informovala  o  průběhu pilotáže dotazníků, zaměřených na zjišťování kvality výuky a  
           poděkovala všem, kteří na pilotáži spolupracovali. Po zpracování dat bude širší tým  
           pokračovat na přípravě zavedení hodnocení kvality výuky v rámci FSE UJEP. 
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