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4.ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 14. 5. 2014 
Čas od 14.00 do 
17.30 hod 

 

Jednání řídil: 
RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. 
děkan  

Jednání 
zapsala: 

Alena Trefilová 

Místo konání: FSE UJEP, badatelna, Moskevská 54 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., 
RNDr.M.Šašek,CSc., 

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

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

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

Omluveni:.   

 
 

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

 

 

 Přivítal přítomné na kolegiu děkana  FSE UJEP; 

 Informace z kolegia rektora, hlavní body: 

- Mezinárodní smlouva o habilitačním řízení mezi ČR a SR; 

- Podpora umělecké činnosti na UJEP;  

- AS UJEP schválil rozpočet UJEP; 

- Vedení UJEP zahájilo jednání s MŠMT o počtu placených studentů; 

- Novým ředitelem Kolejí UJEP se stal – Ing. Vojtěch Krump; 

 

 Fakulta získala dva projekty v rámci IP 2014. Jde o:  Příprava inovovaných studijních 

programů pro akreditační proces v roce 2014 (řešitel: Jaroslav Koutský) a Zvýšení 

kvality závěrečných prací (řešitel: Alice Reissová). Byly stručně představeny oba 

záměry a pro bližší informace i zájem o spolupráci je třeba kontaktovat oba řešitele.  

Pan děkan poděkoval paní proděkance Ing. K. Felixové za hájení zájmů fakulty ve 

výběrové komisi na rektorátu. 

 Ing. K. Felixová a Ing. J. Uhman vypracovali návrh na podobu kurzů CŽV; katedry 

zváží zajímavá témata a odešlou do 14 dní Ing. Felixové zpracované jako sylabus dle 

zaslaného vzoru; 

 

 
 

 

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

 
 

 Paní proděkanka informovala, že od 1. 6. 2014 vstoupí v platnost nová licenční 

smlouva k diplomovým a bakalářským pracím; 

 Požádala o potvrzení připravenosti k přijímacímu řízení písemnou formou(e-mail) od 

všech zúčastněných kateder;  
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 Upozornila, že odborný asistent nemůže zkoušet studenta, který nemá předmět 

zapsaný; 

 Promoce FSE UJEP 2014 se uskuteční 24. 25. a 26. června v Městském divadle v  

Ústí n.L. 
 

 

 

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

 

 Upozornil na aktualizaci směrnice u hmotného majetku; 

 Uskuteční se schůzka k aktualizaci webu FSE; obracím se na Vás se žádostí o 

spolupráci při aktualizaci www stránek naší fakulty. Vím, že v této hektické době se 

špatně hledá čas na plnění dalších úkolů, velmi bych si však vážil Vaší účasti na 

informační schůzce věnované designu připravovaných www stránek FSE a rád bych si 

vyslechl Vaše názory na možná řešení. Pokud máte o schůzku zájem, označte 

prosím do středy 21 . 5. 14 na níže uvedené adrese vhodné termíny, ve kterých byste 

se mohli schůzky zúčastnit. http://doodle.com/7m6vfk65a2xd3yg3 

 

 Požádal o připomínkování Výroční zprávy FSE UJEP do 20. 5. 2014; 

 Byl zveřejněn a schválen Organizační řád FSE UJEP a AS UJEP byl schválen Statut 

FSE UJEP; 

 
 
 

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

 

 Pan proděkan promluvil o potřebě zřízení etické komise – poskytovat oporu ve 

vědeckých projektech; současně požádal kolegium, aby se při současné absenci etické 

komise vyjádřilo a schválilo plánovaný experimentální projekt, který následně 

představil: 

o Pokusy se budou skládat ze standardizovaných her zjišťujících ochotu dělit se, 

spolupracovat a důvěřovat (Diktátor, negativní Diktátor, Ultimátum, 

Ultimátum s třetí stranou a Hra na důvěru). Subjekty nato podstoupí 

standardizované dotazníky, v nichž bude zjišťován socio-ekonomický statut 

jich a jejich domácností, psychologický profil (zkrácený Big 5 test), vybraná 

fyziologická data (výška, váha, poměr prstů 2D:4D, u žen fáze menstruačního 

cyklu). Závěrem budou dotazníkově zjištěny jejich časové preference a reálnou 

sázkou rizikové preference. Odměna subjektů (cca 250,- Kč za cca 1 hodinu 

pokusu) bude závislá na výkonu v uvedených hrách a na náhodném faktoru 

(hodech kostkou). Subjekty podepisují informovaný souhlas před začátkem 

experimentu a mohou jej kdykoliv přerušit a místnost opustit. 

 Proděkan Šťastný požádal kolegium o schválení etické přípustnosti takového projektu; 

kolegium toto jednomyslně schválilo. 

 Upozornil, že lze ještě dodávat návrhy na granty;(malý projekt 20 000,-, střední 

projekt 40 000,-, velký projekt 70 000,-); 

 

 
 
 
 

http://doodle.com/7m6vfk65a2xd3yg3
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doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. - proděkan pro vnější vztahy 
 

 
 

 Seminář pro zaměstnance UJEP, kteří mají zájem o problematiku programu 

ERASMUS se pořádá 21. 5. 2014 v prostorách MFC – čas bude ještě upřesněn; 

 Upozornil, že zbývá ještě několik míst na účast v programu mobility učitelů 

ERASMUS. Zájemci musí kontaktovat přímo odd. zahraničních styků rektorátu; 

 Oznámil, že budou vyplaceny odměny za výuku studentů Erasmu v LS.  
 

 

 
 

Různé: 
 

 

Ing.Tomáš Siviček, PhD.: 

 

 Požádal o součinnosti při vyplňování dotazníků, které budou zaslány zaměstnancům 

FSE. Budou se týkat spokojenosti zaměstnanců. Dotazníky připravuje Ing. Eva 

Fuchsová a Mgr. Jitka Lašťovková, Ph.D; 

 Vznesl dotaz k opětovnému rozhodnutí rektorátu mít rozdílnou délku LS a ZS 

v rozporu s předchozím usnesením kolegia FSE;  

 Podpořil změny ve formátu a obsahu bakalářského praktika, které povedou k lepší 

připravenosti studentů k samotnému zpracování BP a tím i vyšší kvalitě BP. Zároveň 

usnadní a zefektivní práci vedoucích BP. 

 

 
 

PhDr. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 

 

 Předsedkyně Akademického senátu FSE pozdravila přítomné a oznámila termín 

zasedání AS FSE: mimořádně z důvodu konání SBZ a SZZ se AS FSE koná v pátek  

30. 5. 2014 v 10.00 hod., místo jednání bude včas upřesněno; 

 Informovala o účasti na zasedání Rady vysokých škol v Praze; je členkou Komise pro 

vzdělávací činnost, která připravuje průzkum s názvem „Připravenost absolventů 

vysokých škol pro praxi“, oslovovány budou instituce v jednotlivých krajích, 

reprezentativní šetření, požádala přítomné o zhlédnutí dotazníku k tomuto šetření a o 

případné poznámky či otázky, které za fakultu přednese na zasedání Komise pro 

vzdělávací činnost. 

 

 

PhDr. Hana Suchánková, Ph.D. 

 

 Podala informaci o soutěži studentských prezentací v cizím jazyce; 

 

Mgr. Karel Šemík 

 

 informoval o dalších rozhodnutích disciplinární komise, doplnění děkana: - v dalším 

případě došlo k bezpodmínečnému vyloučení studentky ze studia s ohledem na 
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falšování výzkumných podkladů práce a zároveň pan děkan  poděkoval členů KD za 

nesnadnou práci při provádění šetření;  

 

- Mgr. Šemík požádal, aby případné další návrhy na disciplinární komisi za LS 

byly zaslány nejlépe do 16. 5. 14; 

- upozornil, že v souvislosti s rozhodováním disciplinární komise vyšla najevo 

nutnost zpřesnit určité předpisy a pokyny fakulty; 

- vyjádřil nespokojenost se stavem správy počítačové techniky na FSE; 

 

 

 Mgr. Šemík dále informoval, že byl požádán předsedkyní AS FSE UJEP o účast na AS 

FSE; 
 
 
Termíny: 
 
18. 6. 2014    KD FSE  od 14.00 hod. 
26 .6. 2014   FSE CUP 2014 - Tradiční turnaj v tenisové čtyřhře pro pedagogy i nepedagogy, 
přátele FSE UJEP a studenty; “ Předletní“ posezení po tenisovém turnaji pro zaměstnance 
FSE UJEP; 
Bukovina –      výjezdní zasedání KD FSE v červnu odpadá! 
 
 
 
Kolegium děkana dále pokračovalo prezentací PhDr. A. Reissové, Ph.D. a RNDr. J. Šimsové, 
Ph.D nazvanou.“ Hodnocení kvality výuky“.  

I 
 

Úkol Odpovědnost Termín splnění 

   

   

   

   

   

   

 
 
 


