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4.ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 9. 4. 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. ,Ing. K.Felixová, Ph.D.,  

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

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

PhDr.H.Suchánková,Ph.D., RNDr. Jana Šimsová Ph.D.,Mgr. Karel Šemík 

Host: Ing. Petr Achs 

 

Omluveni:.  Doc.Ing.Daniel Šťastný, Ph.D., RNDr.M.Šašek,CSc 

 
 

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

 Přivítal přítomné na kolegiu děkana  FSE UJEP. Jako první bod uvedl pan děkan, že 

byly odevzdány materiály k akreditaci, fakulta byla rektorátem pochválena za formální 

podobu dodaných materiálů. Děkan požádal, aby pracovníci aktualizovali informace o 

sobě (zejména nové publikace) na www fakulty.  

 Dále pan děkan omluvil doc. Šťastného, který reprezentuje FSE na Velvyslanectví 

Spojených států Amerických v Praze a pana doktora Šaška, který je na zahraniční 

služební cestě..  

 Host, který navštívil KD FSE pan Ing. Petr Achs z rektorátu UJEP představil 

přítomným projekt UCP SVP UJEP; Materiály k  celému projektu jsou u Dr. O. Moce, 

který zájemcům informace rád předá; Proběhla diskuse, jejímž předmětem bylo 

primárně hledání možného zapojení pracovníků FSE do tvorby studijních opor -  do 

16. 4. 14 bude zaslána Dr. O. Mocovi informace za jednotlivé katedry s návrhem na 

počet zpracovaných opor. 

 Informace z kolegia rektora UJEP:  

 Rozdělení rozpočtu UJEP: po přepočtu ukazatele K  došlo k  dalšímu snížení rozpočtu 

FSE. 

 Počet přihlášených k  přijímacímu řízení na FSE je na cca 86% uchazečů z minulého 

roku, některé fakulty UJEP mají cca 50%. 

 Informoval, že MŠMT potvrdilo finanční příspěvek na výstavbu budovy „A“ UJEP 

v částce 573 mil. Kč. 

 Na UJEP byla otevřena Rakouská knihovna. 

 23. a 24. dubna  2014  se na UJEP uskuteční Dny vědy a umění. 

 Rektor UJEP pozval na diskusní fórum pořádané na téma: Financování kultury v  

regionech ČR. Diskusního fóra se zúčastní zástupci pražských i regionálních divadel a 

poskytovatelé dotací. Fórum proběhne dne 11. dubna 2014 od 10.00 hod. V  Červené 

aule Kampusu UJEP. 
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 Docházka akademických pracovníků: od dubna 2014 budou akademičtí pracovníci 

vyplňovat docházku do nových výkazů o odpracované době; byl diskutován způsob 

vyplnění výkazu. 

 

 

 

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

 
 

 Paní proděkanka požádala o dodání návrhů změn ve Stagu T: 18. 4. 201. 
 

doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D.- proděkan pro vědu a výzkum 

 

Pan děkan informoval za doc. Šťastného, že bude zaslána vypracovaná metodika 

čerpání finančních prostředků z TA 16. 
 
 
 

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

 

 Informoval o školení na Elektronické informační zdroje (EIZ) pořádaném VK UJEP 

ve dnech 22. 4. 2014 a 29. 4. 2014. 

 Informoval o aktualizaci Knihovního řádu UJEP. 

 Informoval, že se změní oficiální název fakulty v německém jazyce ve směrnici 

prorektora. 

 Informoval, o změně postoje k projektové činnosti na fakultě oproti předchozímu 

vedení fakulty. Současné vedení je nakloněno získávání projektů a poskytne podporu 

řešitelům těchto projektů. 

 Požádal o předchozí domluvu (pokud je to možné) s příchozími přednášejícími (z 

veřejného prostoru) ohledně pořizování videozáznamu jejich vystoupení a souhlas s 

následným zveřejněním tohoto videa na webových stránkách fakulty. 

 
  

doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. - proděkan pro vnější vztahy 

 

 Všichni ti, kteří projevili zájem o vycestování v rámci programu ERASMUS ještě 

v letním semestru a nepotvrdili tento výjezd do konce března, leč mají zájem 

vycestovat, potvrdí to neprodleně ing. Krečové na rektorát. Pokud to neučiní, budou 

jejich místa obsazena náhradníky. 

 Koordinátoři programu ERASMUS na katedrách budou věnovat pozornost ekvivalenci 

kurzů, které si zapisují pro studium na zahraničních universitách vyjíždějící studenti, 

s kurzy, které by jim mohly být uznány jako povinné na FSE.  

 Pro zájemce o výjezdy v rámci programu ERASMUS z řad zaměstnanců bude 

uspořádána schůzka  21. 5. 2014 na rektorátu od 13.00 hod; 

 Na veletrhu amerických universit, který se koná 9. 4. 2014, zastupuje FSE a UJEP 

doc. Šťastný. Jelikož již některé americké univerzity projevily zájem o spolupráci 

s FSE, je třeba se na katedrách na tuto potenciální spolupráci připravit. 

 Ing. Přemysl Jarolímek z firmy AGC Europe nabídl přednášku z oblasti controllingu. 

 13. 5. 2014 bude další přednáška zástupce Microsoftu na téma „Jak se připravit na 

pracovní pohovor“. 
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 Bylo potvrzeno prodloužení grantu Severočeských dolů na rok 2014 za stejných 

podmínek, jako v roce 2013. 

 25. 4. 2014 se koná Majáles. 
 

 

 

 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice FSE UJEP 
 
 

 Paní tajemnice seznámila přítomné s činností podatelny UJEP, vedoucí Odd. 

hospodářské správy Ing. Prokop se písemně omluvil za neoprávněné otevření dopisu 

pro paní Dr. Suchánkovou. 

 Upozornila, že nelze uzavírat dohody o provedení práce za oponentské posudky s 

pracovníky jiných součástí UJEP,  ohodnocení nutno řešit formou klasické odměny 

zaměstnanci. 

 Byly přiděleny finanční prostředky TA 15 a TA 16; mzdové prostředky nutno 

vyčerpat do konce listopadu 2014. 

 Dne 24. 4. 2014 – proběhne seminář k novému Občanskému zákoníku, na který je 

možné se přihlásit u tajemnice do 12 hod, 14. 4. 2014. 

 Opětovně upozornila na uvádění správné fakturační adresy FSE: 

UJEP v Ústí nad Labem, FSE, Pasteurova 3544/ 1; 400 96, IČ: 44555601. 

 1. 4. 2014 vešel v  platnost Příkaz rektora č. 2/2014, Centrální evidence smluv a 

dohod. 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
Různé: 

 
 
Mgr. Karel Šemík 

 Informoval o dalších návrzích podaných disciplinární komisi, počet návrhů za 

poslední období je velmi vysoký; 

 Požádal, aby zejména vedoucí bakalářských a diplomových prací věnovali zvýšenou 

pozornost tématu plagiátů, a to zejména v průběhu vypracování bakalářských 

diplomových prací či v rámci praktik pro závěrečné práce, aby si studenti byli předem 

a dostatečně vědomi možnosti postihu za disciplinární delikt; 

 Upozornil, že podání podnětu disciplinární komisi nic nemění na povinnosti řádně 

vyplnit všechny kolonky posudků vedoucího i oponenta práce, tyto je nutné vždy 

řádně vyplnit; 

 Upozornil, že nikde není stanovena minimální hranice pro rozsah plagiátů (navíc 

program kontroly plagiátů často za shodu označí i texty, které plagiátem nejsou - např. 

text právních předpisů atd.), menší závady je tak vhodnější zohlednit např. v 

navrhovaném hodnocení práce, na disciplinární komisi by měly směřovat spíše práce 
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zásadně porušující příslušné předpisy, je proto nutné v těchto věcech postupovat 

individuálně a přiměřeně. 

 
 
 

 
 
 

Ing.Tomáš Siviček, PhD.: 
 

 Požádal paní proděkanku o rozpis a harmonogram příprav k přijímacímu řízení;  

 Informoval o výzvě (č. 5) OP VK vyhlášenou Ústeckým krajem. Má potenciál i 

z hlediska PR. Koordinací by měl být pověřen proděkan Moc.  

 Bude spolupracovat s TU Chemnitz na přípravě společného projektu v rámci 

Erasmu+;  

 Informal, že Ing. Houdek podal návrh na GAČR;  

 Požádal proděkana Moce o termín na poradu k inovaci webové stránky fakulty.  

 

 
 
 
 

PhDr. Alice Reissová, Ph.D. 

 

  Paní doktorka informovala, že práce na hodnocení kvality výuky - které 

připravuje společně s Dr. Šimsovou - pokračují, a v těchto dnech bylo 

zahájeno druhé kolo sběru dat. Požádala vedoucí kateder, aby informovali 

vyučující a umožnili sběr dat v rámci svých seminářů a cvičení; 

 

 

 

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. 

 

 Informoval, že KMS pracuje na přijímacím řízení; 

 Vznesla dotaz na započítávání bodů z RIVU; 

 

PhDr. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 

 

 Dotázala se paní tajemnice na termín předložení rozpočtu FSE k  projednávání 

Akademickému senátu FSE UJEP; 

 Informovala, že AS FSE UJEP  se bude konat 23. 4. 2014 od 14:15 hod. v  M 223.  
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PhDr. Hana Suchánková, Ph.D. 

 

 Informovala o konci přípravných kurzů; 

 Příprava na přijímací řízení na KCJ; 

 Testování na certifikáty bylo úspěšné; 

 Požádala o zasílání zápisů z AS FSE; 

 

PhDr. Petr Balek 
 
 

 Katedra iniciovala změnu koeficientu. 

 
 
Termín příštího kolegia děkana: 14. 5. 2014. 
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