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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 12. 2.2014 
Čas od 12.30 do 
15.30 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., Doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D., Ing. K. Felixová, Ph.D., 

PhDr. A. Reissová, Ph.D., Ing. T. Siviček,PhD.,  

RNDr. M. Šašek, CSc., RNDr. Jana Šimsová Ph.D., 

PhDr. K. Smejkalová, Ph.D., PhDr. P. Balek,  

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

 

Omluveni:.  

 
 

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

 Přivítal přítomné na zasedání KD FSE; 

 Přednesl informace z  kolegia rektora UJEP, které se konalo 4. 2. 2014: 

 Informoval o předložení harmonogramu a projednání Výroční zprávy o činnosti UJEP 

za rok 2013; děkani byli požádáni, aby v souladu s harmonogramem odevzdali do 28. 

2. 2014 vybrané body pro zpracování VZČ UJEP; za FSE zajistí proděkan pro rozvoj a 

informatizaci Dr. Moc; 

 Kvestor UJEP požádal děkany o předání výročních zpráv za rok 2013 do 30. 6. 2014 

na sekretariát rektora; za FSE zajistí proděkan pro rozvoj a informatizaci Dr. Moc; 

 Výjezdní zasedání KR UJEP proběhne ve dnech 17. - 19. 3. 2014 na Červeném 

hrádku; 

 Na KR UJEP bylo rozhodnuto, že UJEP nevyvěsí na Den Tibetu tibetskou vlajku, bylo 

také konstatováno, že vyvěšení na součástech je na jejich rozhodnutí.  Na KD FSE 

nebylo zaznamenáno negativní stanovisko v souvislosti s možným vyvěšením tibetské 

vlajky na FSE UJEP; 

 Pan děkan dále informoval, že byl zveřejněn přehled neimpaktovaných recenzovaných 

periodik; upozornil, že z  něho byla odstraněna řada časopisů, ve kterých mohli 

pracovníci fakulty publikovat, což bude mít mnoho negativních důsledků. Vyzval 

vedení UJEP ke vznesení oficiální stížnosti vůči tomuto postupu;   

 Dále pan děkan informoval o nových personálních změnách na FSE UJEP nastoupí: 

PhDr. Radek Soběhart, Ph.D. - KPP, doc. PhDr. Peter Brnula, PhD., -KSP,    

doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc., - KSP, doc. Ing. Pavol Kita, PhD., - KEP, doc. Ing. Jiří   
Novotný, CSc. – KFÚ, doc. Ing. Jan Sucháček, Ph.D. – KRLR, prof. Josef Šíma,  

Ph.D.- KE; na FSE končí doc. Jitka Peková, CSc. (30. 8.) a Dr. David Lipka.; 
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Akreditace: 

 Pan děkan sdělil, že práce na přípravě akreditačních spisů finišují, žádá jednotlivé 

obory o odevzdání v elektronické podobě T: do 17.2.2014; 

 Jednání VR FSE UJEP se uskuteční 28. 2. 2014 v 10.00 hod; 

 Akreditační materiály musí být odevzdány na rektorát T: do 28. 3. 2014; 

 Dále pan děkan informoval o soutěži studentů v  Kadani, kde se  popularizační 

přednášky zúčastnilo cca 200 studentů a účast studentů ekonomické  soutěže čítala 38; 

 Výjezdní zasedání KD FSE je naplánováno na Bukovinu v termínu 18. – 20. června 

2014. 
 

 

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

 
 

 Informovala o záležitosti uznávání zápočtů a zkoušek, kdy student FSE UJEP podá 

žádost osobně na sekretariát příslušné katedry. K žádosti je student povinen doložit 

fotokopii indexu nebo si student vytiskne svůj zápisový list. Katedra ověří datum a 

úspěšné vykonání zápočtu nebo zkoušky dle STAGu nebo zkušební zprávy; paní 

proděkanka navrhuje tuto změnu s ohledem na zpružnění vyřizování žádostí o uznání 

a v neposlední řadě ušetří fakultě nezanedbatelné množství papíru; 

 Dále paní proděkanka informovala, že vyšel v platnost příkaz proděkanky pro 

studium č. 4/2014 : Změna v systému STAG po uzavření elektronického zápisu. 
 
Student má možnost do 10-ti pracovních dnů po uzavření elektronického předzápisu  

v systému STAG písemně požádat o provedení změn v IS STAG v příslušném semestru  

daného akademického roku.  

První pracovní týden po uzavření elektronického zápisu jsou změny bezplatné.  

Druhý pracovní týden po uzavření elektronického zápisu budou tyto úkony zpoplatněny  

dle příkazu rektora č. 3/2013 – Úhrady za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se  

studiem. 

 
 

Dále byly diskutovány připomínky k semestru na návrh pana děkana pro příští rok 

délka ZS-13, LS-13; o týden se posune délka zkouškového v ZS a oba semestry budou 

začínat v prvním týdnu pouze přednáškami;  

 

Dr. Šimsová navrhuje pro zjednodušení a spravedlivého zapisování do STAGU 

vytvořit tzv.“frontu“; paní proděkanka poděkovala za návrh; 
 

 

Doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D. 

 

 Pan proděkan uvedl, že u T16 bude vést účetnictví pracovníkům a ti budou mít 

zároveň přehled o čerpání a o zůstatcích na svém kontě;   

 Dále upozornil, že bude rozhodovat o pracovnících vysílaných na konference; 

 Informoval o bodech z porady prorektora pro vědu; 

 Pan proděkan zmínil důležitost při jednání a uzavírání smluv s podniky o spolupráci; 

Je důležité označení smluvního výzkumu – vypracování strategie – výstup – a podání 

závěrečné zprávy; 

 Upozornil na blížící se Dny vědy a umění (23. - 24. 4. 2014) a požádal o návrhy 

k nominaci účastníků na tuto akci. Určil termín T: do 21. 2. 2014; 
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Doc. PhDr. Pavel Kuchař - proděkan pro vnější vztahy 
 

 Informoval přítomné o soutěži pro středoškoláky „Prokaž znalosti ekonoma a vyhraj 

tablet“ a sérii přednášek „Staň se na jeden den vysokoškolákem“, která se koná 13.2.;  

 Výběrové řízení pro uchazeče o studium v zahraničí Erasmus bud 25. 2. od 13.00; 

přihlášky je třeba odevzdat do 20. 2. 2014; 

 Požádal o propagaci pracovních stáží studentů v rámci Erasmus do konce února 2014; 

 Požádal vyučující o pomoc při zajištění mimořádné návštěvy zájemců o studium na 

UJEP z ruskojazyčných zemí; návštěva se uskuteční ve dnech 17. - 20. 2. 2014; 

V těchto dnech by chtěli navštěvovat dle zjištěného rozvrhu v doprovodu českých 

studentů výuku na fakultě; jedná se asi o 30 studentů a všichni prošli kurzem českého 

jazyka; 

 Informoval o tom, že oddělení pro vnější vztahy rektorátu připravuje webové stránky 

týkající se kariérního poradenství, na kterých studenti naleznou praktické informace o 

přípravě na budoucí zaměstnání. Dále budou zveřejňovány plánované akce, nabídky 

pracovních příležitostí a také zde bude odkaz na webovou stránku „Nabídka 

spolupráce se studenty“. “(http://ujep.cz/cz/podlecinnosti/sluzby,-poradenství,-

spoluprace/spoluprace/c2961_nabidka-spoluprace-pro-studenty.html.) 

 Byl vytvořen dotazník pro studenty, který bude sloužit pro zjištění informací, zda mají 

studenti zájem o semináře, dny kariéry, burzy práce či další akce pořádané 

univerzitou. Dotazníky budou rozdány na hodinách, proto žádá vyučující o vstřícnost; 

 Poskytl informaci o vzniku International Student Clubu (ISC) v Ústí nad Labem. ISC 

je dobrovolná organizace studentů UJEP (prezidentkou ISC je studentka FSE slečna 

Lenka Vlková) starající se o zahraniční studenty, kteří přijíždějí studovat v rámci 

výměnných programů na UJEP; 

 Sdělil, že VII. Reprezentační ples UJEP se uskuteční v sobotu 1. 3. 2014 od 19.00 hod 

v Kulturním domě v Ústí nad Labem. Ples pod tématem „western“pořádá SU UJEP; 

 Předal materiály z oddělení vnějších vztahů rektorátu UJEP na KE – návštěva 

z Kazaně; 

 Ohledně fungování organizace mobilit – z finančních prostředků na organizaci mobilit 

jsou financovány různé akce pro studenty UJEP i zahraničí studenty, informační 

materiály k programu Erasmus apod. Část těchto prostředků se přerozděluje dle počtu 

realizovaných mobilit v příslušném akad. roce fakultám, které z nich mohou 

financovat nákup propagačních potřeb, tisk informačních materiálů, ale i např. 

monitorovací a přípravné návštěvy akademických pracovníků, kteří na zahraniční 

školy vyjedou za účelem monitorování studentů UJEP či navázání spolupráce 

s následným uzavřením smlouvy. 
 

 

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

 Pan proděkan poděkoval za poslání připomínek k  Organizačnímu řádu FSE UJEP. 

 Poděkoval kolegům za spolupráci při vytváření testů k  Ekonomické soutěži; 

 Informoval o plánovaném školení akademických pracovníků v  rámci univerzitního 

projektu na podporu znevýhodněných studentů a požádal o účast na tomto školení; 

 Požádal o poskytnutí prostoru ve výuce pro studentku Jiřinu Zajíčkovou k  předání 

dotazníků ohledně kariérního poradenství. 
 
     
 

http://ujep.cz/cz/podlecinnosti/sluzby,-poradenství,-spoluprace/spoluprace/c2961_nabidka-spoluprace-pro-studenty.html
http://ujep.cz/cz/podlecinnosti/sluzby,-poradenství,-spoluprace/spoluprace/c2961_nabidka-spoluprace-pro-studenty.html
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Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice FSE UJEP 
 

 Informovala o bezproblémovém a organizačně zajištěném stravování v nové výdejně 

jídel v Kampusu. Do 28. 2. je nutné vyzvednout zůstatky finančních prostředků 

vložených na konta strávníků během měsíce ledna. Od 1. 2. je úhrada stravného 

strhávána z platu zaměstnance; 

 Od 10. 2. 2014 je opět v provozu Kantýna FSE ve VIKSU; 

 Oznámila, že  celofakultní dovolená na FSE je plánována od 4. 8. – 8. 8. 2014. 
 

 
 

Různé: 
 
 
 

Ing.Tomáš Siviček, PhD. 

 

 Informoval o semináři Horizon 2020, který se uskuteční T: 21. 2. 2014; 

 Prezentoval návrh Ing. Houdka na „Vědecké pivo“, které by navázalo na Vědeckou 

dílnu formou popularizačních debat se studenty na vědecká témata; 

 Informoval o konání AS UJEP, kde se dnes uskutečnila volba nového předsedy AS 

UJEP; 

 Upozornil, že v  kontextu přihlášek na FSE UJEP je třeba vylepšit www stránky 

fakulty; 

 

 

RNDr. Miloslav Šašek, CSc. : 

 

 Oznámil že  v říjnu přijedou na Erasmus 3 vyučující z UE Wroclaw, fakulty Jelenia 

Gora; 

 Upozornil na nedůstojný stav státní vlajky na budově FSE. 

   

   

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D.: 

 

 Paní doktorka si velice stěžovala na neukázněné studenty, kteří podvádí při písemných 

testech; nejen že studenti podvádí, ale vůbec necítí vinu  i když jim domlouvá; 

požaduje o zapnutí rušiček mobilů alespoň při psaní testů; 

 

  Mgr. Šemík:  

 Požádal o odevzdání případných návrhů do disciplinární komisi FSE UJEP do 14. 2. 

2014; 

 Upozornil, že při řešení disciplinárních návrhů koná komise, ale rozhoduje o 

konečném výsledku pan děkan; je nutné zohlednit všechny okolnosti věci, přitěžující i 

polehčující; 

 Bere na vědomí stanoviska, že je potřeba s ohledem na vyšší množství plagiátů tyto 

situace posuzovat přísněji a seznámí s názorem kolegia členy disciplinární komise; 

 Paní doktorce Šimsové navrhuje při neoprávněnému užívání mobilního telefonu při 

psaní testů věc důkazně zajistit, např. sepsat protokol s podpisy dvou svědků; 
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 Dále navrhuje paní proděkance pro studium vytvořit pokyn proděkanky o zákazu 

používání mobilních telefonů na zkoušky a zápočty a dalších nedovolených; pomůcek 

a upozornění proděkanky rozeslat všem studentům s upozorněním na sankce dle 

disciplinárního řádu a toto zveřejnit na webu FSE; 

 

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

 Paní doktorka vznesla dotaz na avizovanou reklamní kampaň FSE v  prostředcích 

MHD, zeptala se, zda byla reklama umístěna též v  trolejbusových linkách, kterých 

jezdí po městě více než autobusů; 

 Požádala vedení fakulty, zda by veškeré materiály potřebné ke schválení mohly být 

předkládány AS FSE nejpozději jeden den po zasedání Kolegia děkana (z důvodu 

zkráceného připomínkovacího řízení senátu); 

 Požádala vedení fakulty o harmonogram předkládaných návrhů do senátu. 
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