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4.ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 
 

Datum konání: 18. 6. 2014 Čas od 14.00 do 
16.00 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:.  Ing. D. Kubišová, 
 
 
RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. – děkan FSE UJEP  
 

• Přivítal přítomné na kolegiu děkana  FSE UJEP; 
• Informace z kolegia rektora, hlavní body: 

- AS UJEP vyhlásil volby na rektora UJEP; návrhy na kandidáty se odevzdávají do 
7. 10. 2014 a 22. 10. 2014 bude představení kandidátů na Akademické obci UJEP; 

- Soutěž Severočeských dolů – bylo podáno 12 návrhů – odsouhlaseno 10 návrhů. 
 

• Fakultě byly přiděleny rektorátem limity financovaných studentů: 
B1: 431;  N1: 140; tím ovšem není nijak omezeno právo fakulty zapsat ke   
studiu takový počet studentů, který bude uznán za vhodný; v této souvislosti děkan   
zdůraznil nezbytnost posilovat alternativní zdroje financování fakulty (zejména   
vědecké činnost, projektové záměry, zakázky z aplikační sféry, celoživotní  
vzdělávání,…). 
 

•  Stavba VIKS: pan děkan se zúčastnil kontrolního dne a konstatoval, že věří,  že 
během příštích 100 dnů bude stavba dokončena - bude tedy možné počítat s těmito 
prostory na  výuku v LS 2015; budou zde připravena místa pro dvě pracoviště, počítá 
se hlavně s katedrou SP, která by měla být během podzimu přestěhována. 

• Celoživotní vzdělávání – poděkoval katedrám, které zaslaly návrhy na kurzy v CV a 
zároveň vyzval i ostatní k hledání témat, které by bylo možné nabídnout 
k praktickému vzdělávání. 

• Dále pan děkan informoval za paní tajemnici, že bude možné převádět do dalšího roku 
pouze 5 dnů dovolené; tímto žádá o vyplnění dovolenek. 

• Stravování – přes letní měsíce bude uzavřena menza v Kampusu a proto se za 
červenec a srpen objednají pro naše zaměstnance stravenky. 

• Přítomnost na FSE v době dovolených – služby na katedrách v době dovolených určí 
vedoucí kateder a zašlou vyplněnou tabulku na děkanát (dostupnost na telefonu 
postačí). 
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Ing. Kateřina Felixová, Ph.D. – proděkanka pro studium  

 
 

• Paní proděkanka upozornila, že  uznávání studia z vyšších odborných škol – nelze 
v celém rozsahu. Maximálně PVK a VK, které nejsou profilujícími předměty a nejsou 
součástí stát.zkoušek. 
 
 
 
 
Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. – proděkan pro rozvoj a informatiku 
 

• Poděkoval kolegům za spolupráci při zasílání námětů do IP 2015. 
• Upozornil, že ve Vědecké knihovně UJEP je zprovozněn návratový automat na knihy 

s nepřetržitým provozem. 
• Požádal vedoucí  kateder o kontrolu personálních údajů v sekci Kontakty na webu 

UJEP (jedná se hlavně o  kontrolu osob působících na katedře, a jejich správná jména i 
tituly, telefonní čísla, emailové adresy a číslo kanceláře). Případné nesrovnalosti 
nahlásit na Personální oddělení UJEP. 

• Informoval o zamítnutí zařazení projektů ve výzvách 51, 52, 54 do IPRM ze strany   
Magistrátu v Ústí n. L. O nezařazení rozhodli radní města navzdory kladnému 
doporučení ze všech předchozích magistrátních grémií.  
 
 
 
 
 
doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D.- proděkan pro vědu a výzkum 
 

• Pan proděkan informoval o finanční podpoře podávání mezinárodních grantů ze strany 
rektorátu. Granty budou podpořeny různou částkou v závislosti na velikosti a složitosti 
projektu. 

• Dále informoval o možnosti zapojení se do OPVK „Inkluzivní vzdělávání“ – nabídl ke 
spolupráci ostatním kolegům; přihlásil se Dr. Balek a Dr. Suchánková oznámila, že již 
ve VK zapojena. 
 
 
 
 
 
doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. - proděkan pro vnější vztahy 
 

• Zaměstnanecká mobilita v rámci programu ERASMUS: pan proděkan vyzval vedoucí 
kateder, aby do 14. 9. 2014 doručili seznam zájemců o výukový pobyt či školení za 
katedru. Bližší pokyny dostanou mailem do 20.6. 

• Dále informoval o navyšování míst pro výjezd studentů v rámci programu 
ERASMUS; 

• Byla podepsána nová smlouva o výjezdu studentů s Rumunskem VŠ v Temešvaru. 
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Různé: 
 

 
 
 
RNDr. M.Śašek, CSc. 
 
 

• Informoval o účasti pracovníků katedry na přijímacím řízení a promocích. 
• Upozornil na  nepřesnosti v dotazníkovém šetření pro zaměstnance. 
• Informoval, že výuka na příští semestr je Katedrou regionálního rozvoje a veřejnou 

správou zajištěn. 
• Informoval o další mezinárodní konferenci pořádanou Katedrou regionálního rozvoje a 

veřejné správy. 
 

Ing.Tomáš Siviček, PhD.: 
 

• Jako člen volební komise AS UJEP potvrdil termíny voleb kandidáta na jmenování 
rektorem dne 29 .10.  2014. 

• Oznámil, že KEK podala 11 návrhu do IP. 
• Informoval, že EKAS UJEP požádal prorektora Švece o přehled realizovaných 

projektů za předchozí léta z IP a IR. 
• Apeloval na vedení, aby se v čase státních bakalářských a závěrečných zkoušek, 

přijímacího řízení a promocí nečerpala dovolená ze strany pracovníků FSE.   
• Na základě otázek členů KEK, vznesl dotaz na pana děkana, zda budou vypláceny 

odměny – pan děkan odpověděl, že ano a požádal ved. kateder o předložení návrhů za 
jednotlivé členy kateder; T: do 21.6.2014. 

• Informoval o návštěvě soukromé vysoké školy z Polska, které se zúčastnila také Ing. 
Fuchsová a paní prorektorka prof. Jílková; schůzka se konala na FSE 17. června 2014; 
předběžně se domluvila spolupráce na přípravě projektu v rámci Erasmus+: vytvoření 
společného vzdělávacího modulu. Je možno zasílat návrhy a tipy na kurzy.  

• Informoval, že byl pozván ze strany PřF, aby přednášel na workshopu v rámci 
projektu Protransfer (18 .6. 2014 v Sebnitz). 

• Potvrdil, že získal grant SD na publikaci o kariérní poradenství.  
• Dal do pozornosti připravované Memorandum o spolupráci mezi FSE a Unifer, která 

umožní našim studentům se účastnit zajímavých, reálných projektů, kde mohou získat 
praktické zkušenosti.  
 
 
 
PhDr. Alice Reissová, Ph.D. 

 
 

• Paní doktorka navrhuje prodloužit přijímací řízení o jeden den navíc z důvodu 
rozdělení vyučujících zainteresovaných na přijímacím řízení; dále navrhuje 
nerozdělovat vyučujíc, kteří se účastní SZ  po katedrách, nýbrž globálně z celé 
Fakulty.  
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• Pan děkan poděkoval paní doktorce za vytvoření nových pokynů pro zadávání 
bakalářských prací. 
 
 
 
 
 
RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. 

 
• Paní doktorka informovala, že v pondělí 23 .6. 2014 se uskuteční konference pod 

vedením paní Ing. Žambochové  ; konference se zúčastní předsedkyně Českého 
statistického úřadu v Praze paní prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc. 
 
 
PhDr. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 
 

• Předsedkyně Akademického senátu FSE poděkovala Mgr. K. Šemíkovi, který přednesl 
na AS FSE důležité informace z Disciplinární komise; 

• Sdělila, že se AS FSE momentálně zabývá diskuzí nad novou podobou Volebního a 
jednacího řádu AS FSE.   

• Vznesla dotaz na neúplnost údajů (pozice, požadavky) ve zveřejněném výběrovém 
řízení na odborné asistenty na jednotlivé katedry FSE. 
 
PhDr. Hana Suchánková, Ph.D. 
 
 

• Informovala o soutěži prezentací studentů v CJ a poděkovala panu děkanovi za 
ocenění a přiznání odměn. 

• Dále informovala o personálním zajištění katedry CJ. 
• V rámci ERASMU navštívila soukromou školu ve Vilniusu v Litvě a konstatovala, že 

podmínky pro studenty zde nejsou vyhovující . 
 
 
 
PhDr. Petr Balek 
 

• V rámci spolupráce s Úřadem práce byla naší fakultě nabídnuta 4 volná pracovní místa 
pro absolventy FSE. 
 
 
 
 
Mgr. Karel Šemík 
 

• Informoval, že vyhověl pozvání paní předsedkyně AS FSE a přednesl na AS FSE 
30. 5. 2014 poznatky z Disciplinární komise, která  v poslední době řešila  velké 
množství podezření na disciplinární delikty.  
 

 
Pan děkan popřál hezké prožití volných dnů o dovolené. 
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Termíny: 
 
8.-10.10 2014    KD FSE - Bukovina. 
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; 
4.- 8.8.2014 celofakultní dovolená 
24.-26.6.2014 Promoce FSE UJEP 
 
I  

 

Úkol Odpovědnost Termín splnění 

   
   
   
   
   
   

 
 
 


