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4.ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 22.-24.10.2014 Čas od   

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

Jednání 
zapsala: 

Alena Trefilová 

Místo konání: Výcvikové středisko Bukovina UJEP 

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.H.Suchánková,Ph.D,.,Mgr. Karel Šemík, 

 

Omluveni:.  PhDr. K.Smejkalová,Ph.D., RNDr.J.Šimsová,Ph.D., 

 
 

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

 

 

 Přivítal přítomné na výjezdním kolegiu děkana  FSE UJEP – Bukovina 2014. 

 

 Ing. Kateřina Felixová, Ph.D. – proděkanka pro studium - přednesla informace 

z kolegia rektora, hlavní body: 

 

- Čerpání rozpočtu a FRIM 1-9/2014 – vyvíjí se dle plánu; 

- Vyšel příkaz rektora č. 4/2014 – k provedení inventarizací dlouhodobého majetku , 

Směrnice rektora 5/2014 k podávání žádostí o ubytovacím stipendiu…, Směrnice 

prorektora pro vnější vztahy č. 1/2014 Standardizace mezinárodních názvů 

součástí UJEP pro potřeby zveřejňování při prezentacích univerzity; 

- Informace k výsledkům AK : na třech fakultách (FF, FUD, PřF) se podařilo SO 

akreditovat na 8 let. Většina SO je akreditována na 6 let (FF, FSE, FVTM, PF, 

PřF), a zbývající SO na 4 roky (FSE, FZS, FŽP). Úspěšně reakreditován byl také 

doktorský SO Teorie vzdělávání v bohemistice na PF na 4 roky. U řady SO si AK 

vyžádala kontrolní zprávy; 

- Připravuje se dodatek ke kolektivní smlouvě. Dodatek se týká dohody o jiném 

postupu při zakládání pracovního poměru na dobu určitou u akademických 

pracovníků a mělo by se tím usnadnit sjednávání těchto pracovních poměrů. 

Dodatek bude ještě prokonzultován s interní právničkou a bylo by třeba, aby byl 

podepsán do konce tohoto roku; 
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RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. – děkan FSE UJEP  

 
 

 Pan děkan oznámil, že od 1. 10. 2014 byl vedením Katedry sociální práce pověřen 

doc. Pavel Kuchař,CSc. a vedením Katedry práva a politologie od 1. 10. 2014 do 30. 

6. 2015 byl pověřen Mgr. Karel Šemík; 

 Dnem 21. 10. 2014 po oboustranné vzájemné dohodě se rozvázal pracovní poměr mezi 

zaměstnavatelem a dlouholetým zaměstnancem Ing. Petrem Votavou; 

 Pan děkan oznámil, že ustanovil Pedagogickou komisi FSE UJEP ve složení : 

předsedkyně – Ing. Kateřina Felixová, Ph.D., členové – RNDr. Jaroslav Koutský, 

Ph.D., RNDr. Miloslav Šašek, CSc., PHDr. Miroslav Barták, Ph.D., doc. Václav 

Houžvička, CSc., PhDr. Kateřina Smejkalová, Ph.D.,RNDr. Marta Žambochová, 

Ph.D. 

 

 

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

 

 Požádal přítomné o větší účast akademických pracovníků a pracovníků fakulty 

přicházejících do styku se studenty na konferencích UCP SVP. Z diskuse vyplynula 

nutnost adresnějšího předávání informací o jednotlivých akcí; 

 Informoval o průběhu schvalování Aktualizace dlouhodobého záměru UJEP a 

Institucionálního plánu UJEP pro rok 2015. Dne 24.10.2014 byly oba dokumenty 

předloženy ke schválení Správní radě UJEP, dne 30.10.2014 budou oba dokumenty 

předány na MŠMT.  Po schválení ze strany MŠMT proběhne výběrové řízení na 

jednotlivé fakultní projekty v rámci IP 2015 v prostředí UJEP; 

 Prorektor Švec pochválil FSE za průběh investiční akce rekonstrukce VIKSu. Zejména 

ocenil přípravu, průběh a komunikaci v průběhu celé akce. Pochvala směřuje zejména 

k paní tajemnici, která projekt velice kvalitně řídila; 

 Informoval o přípravě nového příkazu proděkana s názvem Hlášení poruch počítačové 

techniky. Tento dokument stanovuje pravidla pro hlášení poruch PC techniky a 

následné řešení hlášených problémů. Bylo zdůrazněno, že poruchy již nelze hlásit 

telefonicky, nebo oznamovat osobně. Všechny podněty je nutné poslat na email: 

fseservis@rt.ujep.cz. 

 Informoval o průběžných výstupech jednání ohledně námětů na zlepšení služeb VK 

UJEP. Je dojednána schůzka s ředitelem VK UJEP, výsledky budou průběžně 

sdělovány; 

 Reagoval na email kolegy dr. Sivička ohledně funkčnosti služby Eduroam. Výsledkem 

vzniklé diskuse bylo doporučení kontaktovat pracovníky CI pro kontrolu příslušných 

certifikátů na zařízení používaném k připojení k internetu; 

 Informoval o zpřístupnění služby Merk. Jedná se o databázi firem obsahující 

informace o všech ekonomických subjektech v ČR. Informace o možnosti přístupu 

naleznou zájemci po kliknutí na příslušné logo umístěné na hlavní www stránce 

fakulty. Službu je možné používat ze všech IP adres univerzity. 
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doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. - proděkan pro vnější vztahy 

ERASMUS 

 Výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže studentů v LS 2014/15 bude 

29.10. v 10,00. 21. 10. proběhla informační schůzka, na které bylo přítomno 15 

studentů, konec přihlášek je 22. 10. v 15:00 hod; 

 Byl přijat motivační program pro výjezdy našich studentů a získávání zahraničních 

studentů pro příjezd k nám; 

 Z celkového počtu přijíždějících studentů na UJEP (87) zahájilo studium 74 studentů, 

9 studentů zatím nedorazilo a 4 studenti svůj výjezd zrušili. Důvodem zrušení byly 

problémy s obdržením víza, v jednom případě se jedná o Ukrajince, studujícího v 

Polsku, v ostatních případech se jedná o Turky. Na FSE přijelo 21 studentů. 

 Problémem je nabídka kurzů pro zahraniční studenty v angličtině, příp. jiných cizích 

jazycích. Vzhledem k tomu, že nejvíce studentů přijíždí na obor ekonomika a 

management, je nutné zejména zvýšení nabídky těchto kurzů (ale následně také na 

obor regionální rozvoj a veřejná správa). Bylo by vhodné vytvořit stabilní nabídku 

kurzů pro ZS a LS, které budou dlouhodobě nabízeny a přijíždějící studenti se na 

jejich nabídku budou moci spolehnout; 

 Vysílání zaměstnanců bude nadále probíhat na základě cestovních příkazů, tedy dle 

skutečných nákladů (paušální částky na pobytové náklady a cestovné jsou max. 

částkou, kterou lze z programu Erasmus+ poskytnout);  

 Na LS se připraví International week, na který budou pozváni všichni zájemci z řad 

zahraničních učitelů o příjezd k nám tak, aby jejich pobyt byl koncentrován do 

několika dnů. Bude pro ně připraven program v podobě přednášek a exkurzí; 

 Bude vydána nová Směrnice rektora pro organizaci mobili; 

 UJEP obdržela nabídku spolupráce z Orkhon University v Mongolsku. Univerzitu 

tvoří tyto součásti: School of Humanitarians, School of Law, School of International 

Economics, Management and Tourism; 

 UJEP obdržela dopis velvyslance ČR v Belgii s nabídkou spolupráce mezi českými a 

belgickými vysokými školami. 

 

Termíny akcí FSE: 

 11. - 12. 11. proběhne FSE FilmFest - Promítání filmů z festivalu Jeden svět 

 26. 11. 2014 - Veletrh firem pro studenty FSE, kde firmy představí své nabídky na 

stáže, brigády a další formy spolupráce (zatím v jednání) 

 

Spolupráce s Univerzitním centrem podpory studia osob se SVP 

 FSE byla vyzvána k účasti na konferencích v rámci projektu. Vzhledem 

k tématickému zaměření je výzva adresována zejména KSP, jejíž pracovníci by se jich 

měli zúčastnit. 

 

FSE byla požádána o zajištění sběru dat mezinárodního výzkumu studentů na téma 

Životní plány a hodnoty studentů VŠ. Sběr dat proběhne v prosinci u studentů 

bakalářských programů denního studia. Fakulta bude mít následně k dispozici datový 

soubor za ČR k vlastnímu využití. 
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Katedra SP 

 Všichni odborní asistenti vypracovali osobní plány do roku 2017, ve kterých uvedli 

cíle svého kvalifikačního rozvoje a připravovanou publikační činnost. Tyto plány byly 

osobně projednány tak, aby bylo možno zajistit požadavky akreditační komise na 

kvalifikační rozvoj; 

 V rámci reakce na požadavek akreditační komise na personální posílení katedry bude 

na začátku roku 2015 vypsáno výběrové řízení na jedno místo docenta nebo 

odborného pracovníka na celý úvazek s požadavkem (u OA) na zahájené či ukončené 

doktorské studium; 

 Je nutné začít připravovat stěhování KSP, včetně vyjasnění nové dislokace pracovišť 

FSE  a s tím spojených převodů vybavení místností. V souvislosti s otevřením nových 

prostor pro KSP bude uspořádána výstava prací fotografa J. Štreita. 

 

 

 

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

 
 

 Pan docent upozornil, že v rámci vzdělávání studentů je třeba rozšířit výuku v CJ a 

upravit pro studenty kredity.  

 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice FSE UJEP 
 
 

 Požádala přítomné, aby připomněli všem  akademickým pracovníkům nutnost ochrany 

majetku v objektu VIKS, formou zamykání učeben a uzavírání oken po odchodu z 

výuky; 

 

 Upozornila na nedostatky při vyplňování cestovních příkazů, vždy před odesláním na 

ZAMO cestovní příkazy parafuje tajemnice.   

 

 

 
Různé: 
 

Ing. E.Fuchsová a Mgr. J.Laštovková,Ph.D. – přednesly zhodnocení dotazníkového 

šetření:“Úroveň pracovní spokojenosti zaměstnanců FSE UJEP 2014“; 

 

Ing. T.Siviček, PhD. 

V reakci na zajištění stravování kritizoval nekoncepčnost ze strany rektorátu a nízkou 

úroveň kvality služeb.  

V rámci diskuse o tvorbě strategie lidských zdrojů T. Siviček navrhl vytvořit pracovní 

skupinu, která by návrh připravila pro proděkana O. Moce. Mezi navrženými členy 

byli: J. Lašťovková, E. Fuchsová, A. Reissová, proděkan P. Kuchař.  

 
 

 

PhDr.A.Reissová, Ph.D. – přednesla „ Hodnocení kvality výuky- prezentace bude 

rozeslána všem vedoucím kateder“; 
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Mgr. O.Moc,Ph.D.- seznámil přítomné se „Systémem hodnocení akademických 

pracovníků“; 

 

KD FSE se uskuteční 12. listopadu 2014 v Kampusu ve vilce od. 12.00 hod.. 
 

Úkol Odpovědnost Termín splnění 

   

   

   

   

   

   

 
 
 


