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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 15. 1. 2014 
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: 

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., PhDr. P.Balek,  

PhDr.H.Suchánková,Ph.D., Mgr.K.Šemík,  

 

Omluveni:. 
Doc.Ing.Daniel Šťastný, Ph.D. Ing. K.Felixová, Ph.D., RNDr.M.Šašek,CSc., RNDr. Jana 
Šimsová Ph.D., 

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

 Přivítal přítomné v novém roce 2014 na  kolegiu děkana  FSE UJEP a zároveň 

omluvil  nepřítomnost doc. Šťastného, dr. Felixové, dr. Šimsové, dr. Šaška; 

 Přednesl informace z  kolegia rektora UJEP ze dne 7. 1. 2014: 

 Informoval o prezentaci projektu OP VaVpl na rekonstrukci objektů F1 a F2, kdy doc. 

Hrubá prezentovala plnění projektu OP Rekonstrukce objektů F1 a F2 v  Kampusu 

UJEP. Pan rektor uložil projektovému týmu, aby za pomoci členů vedení UJEP, 

připravili žádost o prodloužení termínu ukončení projektu o 2 měsíce; od ZS bude již 
probíhat výuka; 

 UJEP uspěla s  žádostí o prodloužení platnosti certifikátu DS label do roku 

2016;Držení certifikátu DS label patří mezi uplatňovaná kritéria rozpisu rozpočtu VŠ;  

 Prezentaci univerzity na Gaudeamu Praha 28. – 29. 1. 2014 budou po dohodě s  

proděkany  pro studium zajišťovat studenti fakulty; 

 Nejzazší termín pro odevzdání reakreditačních materiálů na rektorát je T: 30. 4. 2014.  

Reakreditace 

 Pan děkan poděkoval zástupcům oboru Ekonomika a management (Dr.Sivičkovi a dr. 

Reissové) za vzorné vložení požadovaných materiálů do systému dropbox. Materiály 

za obor Sociální práce jsou v systému částečně, za obor Regionální rozvoj a veřejná 

správa prakticky vůbec (v  době konání kolegia).  Děkan požádal o urychlené vložení 

podstatné části předmětů do systému dropbox. Zdůraznil, že do konce ledna je 

možnost stále předměty precizovat, podávat a přijímat zpětnou vazbu k  dalšímu 

kvalitativnímu posunu ve zpracování předmětů. 

 T: 31. 1. 2014 – do tohoto data musí být v  systému dropbox uloženy finální znění 

formulářů D a G pro všechny obory předkládané do akreditačního procesu. 

 Požádal vedoucího KSP o zaslání finálního znění sylab paní Mgr. E. Polesné; 
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Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. – proděkan pro rozvoj a informatiku 
 

 Předložil členům kolegia děkana návrh Statutu FSE UJEP. Návrh bude předložen ke 

schválení AS FSE UJEP; 

 Nová verze Organizačního řádu FSE  bude po připomínkování T: 22. 1. 2014, také 

předložena AS FSE UJEP; 

 Byla navržena změna názvu KEP – změna názvu na Katedru managementu (dr. 

Reissová projednala s prof. Jílkovou);  

 Vědecká knihovna UJEP má v rámci projektu VIZ (Vědecké informační zdroje) 

k dispozici finanční částku (500 000 Kč) na nákup literatury (přírodní vědy, technické 

vědy a lékařství) – případné požadavky je možné na adresu roman.opat@ujep.cz. Za 

jednu katedru lze poslat nejvýše 25 titulů – zajistí vedoucí katedry; 

 Upozornil, že žádost o umístění zpráv na www stránky fakulty se posílá ing. Votavovi 

a v kopii také proděkanu pro rozvoj a informatizaci. Bez poslání kopie nemusí být  

zpráva na web umístěna; 

 Informoval o způsobu vývoje IS STAG. Případné náměty na vylepšení funkcionality 

stagu lze posílat na CI. To buď vyhoví hned, nebo v případě obtížnějších požadavků 

tyto náměty předá prorektorce dr. Chvátalové, která je na celorepublikovém zasedání 

uživatelů IS STAG pokusí prosadit u tvůrce systému. Každý pracovník UJEP tak má 

možnost přispět náměty k zlepšení systému. 

 Upozornil na blížící se termín (8. 4. 2014) ukončení podpory operačního systému 

Windows XP. Žádá o zaslání informací o počtu pracovníků na katedře, kteří mají na 

svých PC nainstalován W XP (jmenovitě, s případnou informací o tom zda má daný 

pracovník možnost využívání dalšího PC nebo NB s W7, W8). T: 22. 1. 2014 

 

 

   
     
 
Doc. PhDr. Pavel Kuchař - proděkan pro vnější vztahy 
 

 Vyzval vedoucí kateder ke stálé propagaci účasti studentů v programu ERASMUS. Je 

třeba zajistit navýšení počtu studentů, neboť to současně přináší fakultě finanční 

prostředky na výjezdy pedagogů; 

 Požádal vedoucí kateder o rozšíření nabídky VK v CJ hlavně pro studenty 

ERASMUS; 

 Je třeba na rektorát předložit nové sylaby kurzů v AJ, vnitřní termín pro jejich 

odevzdání na oddělení vnějších vztahů je konec února 2014; 

 Den otevřených dveří se uskuteční 23.1. podle již schváleného programu; 

 13. února 2014 se uskuteční od 9,00 propagační akce pro zájemce o studium Staň se 

na jeden den vysokoškolákem. Odpoledne proběhne soutěž pro zájemce o studium 

ekonomie „Prokaž znalosti ekonoma a vyhraj tablet“.  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:roman.opat@ujep.cz
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Ing. Kateřina Felixová, Ph.D. – proděkanka pro studium FSE UJEP 

 
 

 Za omluvenou Ing.Felixovou informoval zástupce ing. J. Uhman. Katedra plní zadané 

úkoly – připravila podklady k akreditaci, připravuje se na Den otevřených dveří;  
 
 

Doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D. 

 

 Pan děkan informoval za pana proděkana : do T: 31. 1. 2014 musí autoři vložit svoje 

záznamy do systému OBD.V případě potřeby je Vám k dispozici Mgr. M.Vágnerová .   
  
Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice FSE UJEP 
 

 Připomíná T: 21. 1. 2014, termín uzávěrky účetních dokladů za rok 2013; 

 Žádá řešitele, před podáním žádosti o granty, aby vždy konzultovali s tajemnicí 

jednotlivé položky rozpočtu grantu; 

  Zdůraznila nutnost pročítání zaslaných informací z rektorátu; (nové směrnice, nové 

vzory DPP a DPČ, formuláře na vyřazování majetku, do T: 15. 2. 2014 na ZAMO 

podepsat daňové prohlášení); 

 Zašle vedoucím kateder podklad pro zaslání požadavků na OON, mzdové náklady, 

nákupy, tisky … Předpoklad pro sestavení rozpočtu na rok 2014. T: zpracování do 

24. 1. 2014; 

 U dohod o provedení práce připomněla, pokud bude zaměstnanci vyplaceno více jak 

10 000,- Kč měsíčně, fakulta odvádí povinné odvody zaměstnavatele. Upozornila na 

nebezpečí souběhu DPP u zaměstnanců na FSE a  jiných součástech UJEP. 
 

 
Různé: 

 

 
Ing.Tomáš Siviček, PhD.: 
 

 Informoval o nabídce na účast na mezinárodní konferenci v Polsku (Siedlce), 

informace zašle e-mailem. Kromě Erasmus „teaching mobility“ je možné cestu hradit 

z tzv. Erasmus Organisational Mobility. V této souvislosti požádal proděkana pro 

vnější vztahy o další informace; 

 Oznámil, že byla potvrzena jeho nominace a byl jmenován rektorem UJEP jako 

zástupce FSE do „Pracovní komise pro přípravu rozpočtu UJEP“. Zasedání budou 22. 

1., 29 1. a 5. 2. 2014 v 8,00; 

 Informoval, že byl požádán vystoupit na konferenci o kariérním poradenství, která 

bude v březnu na TU Chemnitz. Na konferenci se mohou zúčastnit i další kolegové. 

Informace zašle e-mailem.  

 

 

 
 
 
RNDr. Miloslav Šašek, CSc. : 
 

 Informoval zástupce ing. P. Kačírek: Katedra je připravena na Den otevřených 

dveří; 
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 Přípravné kurzy se uskuteční- vyučující žádají zohlednění vzhledem k počtu 

uchazečů; 

 Vzhledem k vytíženosti akademických pracovníků nebudou kurzy v CJ 

v příštím semestru realizovány; 

 Na příští semestr je výuka zajištěna; 

 

  
   
 Mgr. Šemík:  
 

 Upozornil na některé důležité změny v OZ ( týkající se SP a Ekonomie); 

 Jako předseda Disciplinární komise upozornil navrhovatele, aby dodržovali 

pravidla při podnětu k zahájení disciplinárního řízení; zejména, aby k podnětům 

přikládali kompletní přílohy (např. srovnání textu plagiátorské práce a textu 

originálu) a podrobné odůvodnění (např. k obsahu celé plagiátorské práce), a to i 

s ohledem na nutnost zvážení intenzity porušení předpisů FSE UJEP a zamýšlené 

sankce. 

 
 

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D.: 
 

 Za paní doktorku informoval Mgr.O.Moc: Probíhá vytváření dotazníků ing. Šperkem.  
 

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

 

 Pozvala přítomné na zasedání AS FSE, které se koná 22. 1. 2014; 

 Požádala, aby byla jakožto nová členka Kolegia děkana, zařazena do adresáře proděkanů; 
 
 

 
 PhDr. Hana Suchánková, Ph.D.: 
 

 14. 1. 2014 proběhly zkoušky City & Guilds; 

 16. 1. 2014 pořádáme v učebně M 304 v 10:00 soutěž studentů v cizojazyčných prezentacích, 
zveme ostatní vyučující; 

 Jazykové přípravné kurzy nabídneme pouze v angličtině; 
 
 
 

PhDr. P. Balek: 
 

          

 Zdravotně postižený student požádal o dodání stud.pomůcek; Centrum pro studenty 
se specifickými vzdělávacími potřebami odkazuje v případě potřeb zdravotně 
postiženého na Katedru.  Odkazováním studentů na Katedru dochází k snaze, 
přenést odpovědnost za tyto aktivity, které jsou náplní a smyslem existence 
uvedeného Centra. Katedra  oproti  Centru nedisponuje žádnými financemi a 
pomůckami, kterým by umožnila vzdělání specifickým skupinám studentů 
bezproblémové studium; 

  

   Upozornil, že v seznamu možností studia na VŠ v Mladé frontě dnes, chybí  informace      
  o UJEP; 
 

   Na základě písemného upozornění studentů na nedostatek VK, požádal pana děkana   
                      zda může přijmou vyučujícího na VK; pan děkan souhlasil. 
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PhDr. Alice Reissová, Ph.D. 

 

 Přednáška financovaná z projektu ELI Beamlines - největšího projektu financovaného z OP 
VaVPI v České republice, proběhne  v úterý  4. 3. 2014 v 10,00 hodin v budově FSE (místnost 
bude upřesněna). Přednášet bude pan Alan Snedonn, manažer s dvacetiletou praxí s řízením 
státních i soukromých organizací; 

 

 VK Geomarketing (Doc. Kita) - schválení kurzu bude zařazeno do příštího kolegia. Jedná se o 
kurz, který bude nově zařazen jako povinný v rámci reakreditací, ale do té doby bude 
přednášen ve zkrácené verzi jako výběrový; 

 

 Poděkovala všem Katedrám za dodání podkladů k akreditaci. 
 
 

 
I 
 

Úkol Odpovědnost Termín splnění 

   

   

   

   

   

   

 
 
 


