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4.ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 12. 11.2014 Čas  12.00-13.30 hod 

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

Jednání 
zapsala: 

Alena Trefilová 

Místo konání: Kampus vilka 

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. K.Smejkalová,Ph.D., RNDr.J.Šimsová,Ph.D., 

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

PhDr.H.Suchánková,Ph.D,.,Mgr. Karel Šemík,Ing.P.Kačírek 

 

Omluveni:. 
 RNDr.M.Šašek,CSc., 

 

 
 

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

 

 

 Přivítal přítomné na kolegiu děkana  FSE UJEP a předal slovo Mgr. Mocovi. 

 

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

 

- Pan proděkan podal informace z kolegia rektora UJEP: 

- Byla přijata Směrnice rektora k organizaci mezinárodních mobilit; 

- Ve středu 10.12.14 proběhne od 13 hodin v Červené aule MFC slavnostní zasedání 

Akademické obce UJEP. V rámci shromáždění přednese doc. Švec zprávu o plnění 

úkolů ADZ UJEP pro rok 2014. Po shromáždění AO UJEP proběhne předávání 

Cen rektora a Stipendií primátora a starostů městských obvodů. Ocenění dostane 1 

student FSE; 

- Byl schválen Dodatek č.3 Organizačního řádu UJEP. Zahrnuje provedené změny 

ve struktuře rektorátu; 

- Dne 6.11.25014 byla vyhlášena celouniverzitní soutěž pro IP 2015; 

- Doc. Švec informoval o činnosti CI. Informoval o proběhlém auditu IT a testu 

zranitelnosti počítačové sítě UJEP. Výsledky auditu jsou poslány děkanům. Audit 

neodhalil zásadní bezpečnostní problémy v počítačové síti UJEP. V souvislosti 

s CI doc. Švec se vyjádřil k nepodložené paušální kritice CI a požádal o konkrétní 

doložené podměty k činnosti CI; 

- V IMISu je přidána nová položka. IT na UJEP, ve které se nachází přehled o IS na 

UJEP a také manuály k jednotlivým IS; 

- Dne 28.11.2014 od 9.00 hod pořádá CI seminář o bezpečnosti počítačových sítí. 

Akce je doporučena kantorům i studentům; 

- Doc. Pavlík upozornil na skutečnost, že UJEP využívá 10 různých IS, z nichž 

každý obhospodařuje vlastní databázi studentů a pracovníků. Dotázal se, zda by 

nebylo lepší užívat systémy, které budou pracovat s jedinou databází. Doc. Švec 
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upozornil na rizika spojená se zahrnutím všech systémů do jednoho a problematiku 

shrnul s tím, že v rámci Strategie IT UJEP na roky 2016-2020 bude tato 

problematika pečlivě zpracována, bude však nutné počítat se souvisejícími 

nemalými finančními náklady; 

- Doc. Radvanovský informoval, že v sobotu 14.  2 . 2015 se bude konat VIII. 

reprezentační ples UJEP. Ples pořádá studentská unie; 

- Doc. Koleček upozornil na koncert na počest okupační stávky PF v roce 1989. 

Koncert se koná dne 14. 11. 2014 od 18.00 hod v Hraničáři. Jedná se o neoficiální 

akci a počest lidí, kteří se stávky v roce 1989 účastnili; 

- Dr. Svoboda informoval, že AS UJEP neschválil kandidáta na jmenování rektora 

UJEP pro nastávající období. Nová volba bude vyhlášena 12. 11. 2014; 

Předpokládané termíny: do 15. 1. 2015 podán návrhů na kandidáty, dne 26. 1. 

2015 prezentace kandidátů, dne 2. 2. 2015 volba kandidáta na rektora.   

-  

 

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

- Paní proděkanka přednesla návrh na nové přijímací řízení a rozdala přítomným 

vypracované písemné podklady. 

 

 

 

 
 

 

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

 
 

 Pan děkan oznámil, že podklady na nové přijímací řízení na FSE budou předány ke 

schválení AS FSE UJEP; 

 U návrhů na odměny předložených  od vedoucích kateder (T: do 24. 11. 2014) žádá o 

diverzifikaci jednotlivých pracovníků, dle jejich reálného působení v rámci katedry. 

 Termín dalšího kolegia: 10.12.2014  od  11:30. 

 

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

 

 V IMISu je zprovozněn modul pro evidenci majetku. Umožní sdílet majetek, či 

nabídnout majetek k převodu na jinou osobu; 

 Informoval o školení HAP, které se uskuteční ve dnech 12. 11. – 14. 11. 2014 na 

rektorátu. 

 

 

 

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

 

 UJEP obdržela nabídku na pobyty akademických pracovníků z Čínské akademie věd. 

Nabídka byla rozeslána na katedry; 

 Termíny:   3. 12. 2015 – Mikulášská besídka FSE – VŠ klub FSE od 16.00 hod. 

                10. 12. 2014 – Vánoční trhy FSE 

                11. 12. 2014  - Volejbalový turnaj FSE 
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                17. 12. 2014  - Večírek FSE 

      14. 1. 2015 – slavnostní otevření nových prostor pro KSP              

     22. 1. 2015 -  Den otevřených dveří FSE UJEP 

 

 

Katedra SP 

 Probíhá příprava stěhování KSP; 

 Dotaz na vyplacení odměn koncem roku 2014 – pan děkan odpověděl kladně. Návrh 

odevzdají vedoucí do 24. 11. 2014. 

 

 

 

 

 

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

 
 

 Pan proděkan upozornil, na možnost podání žádosti o finanční podporu (odměnu) za 

podání mezinárodního grantu, udělované prorektorkou pro vědu; 

 Dále proděkan Šťastný informoval přítomné, že po dohodě s děkanem jednal jménem 

fakulty se spolčností EDUin s.r.o., spravující v ČR digitální odznaky VERIOD 

(www.veriod.cz) . Dohodnutá spolupráce zahrnuje vydávání digitálních odznaků 

absolventům standardních studijních oborů a v budoucnu případně i excelentním 

absolventům vybraných předmětů. Zbývá dořešit jednotná grafická stránka odznaků 

vydávaných fakultou.  

 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice FSE UJEP 

 

 Upozornila řešitelé grantů na včasné dočerpání finančních prostředků, spojené 

s ukončení roku 2014, případné vratky dotací nahlásit do 30. 11. 2014; 

 Ve dnech 29. – 31. 12. 2014 bude uzavřena budova FSE; 

  FUD nabízí tiskové služby, viz příloha; 

 Do konce roku proběhne povinné školení všech zaměstnanců v oblasti BOZP a PO; 

 Úrazová kniha – uložena na vrátnici; 

 Požádala o spolupráci zaměstnanců se členy DIK při inventarizaci dlouhodobého 

majetku. Soupisy majetku nutno odevzdat tajemnici do 1. 12. 2014. 
 
 
 
 
 Různé: 
 

Ing. T.Siviček, PhD. 

 

- Podal informace o řešení interních a dalších grantů na katedře; zapojení do 

inovování webové stránky fakulty a univerzity; úpravě šablon pro BP/DP; a o práci 

na ITI a RAP. 

 

 

 

 

http://www.veriod.cz/
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PhDr.A.Reissová, Ph.D. – 

 

-  Informovala o termínech sběru dat pro hodnocení kvality výuky (první týdny 

v prosinci) a požádala vedoucí kateder, aby jednotliví vyučující, kteří budou 

osloveni, umožnili studentům vyplnění dotazníků v rámci svých kurzů (týká se 

převážně cvičení); 

-  Poděkovala sekretářkám  za aktivitu, vstřícnost a konstruktivní přístup při 

finalizaci dokumentů v rámci projektu Zvyšování kvality BP/DP; 

-  Informovala o aktuálních workshopech pro pedagogy SŚ, které se budou konat 

v listopadu (projekt CEV); 

-  Informovala o novém formuláři pro hodnocení vedoucích a oponentů BP/DP, 

který se v těchto dnech dokončuje. Požádala o spolupráci všech akademických 

pracovníků, a zejména těch, kteří budou nyní psát posudky na práce 

odevzdané v listopadu, aby se přihlásili a současně s původním posudkem 

(který je stále jediný oficiálně platný) vyplnili i nově připravovaný formulář a 

poté řekli své názory a zkušenosti. Nově navrhovaný formulář pak může být 

upraven tak, aby se s ním dobře a efektivně pracovalo. 

 

 

RNDr. M.Žambochová – 

 
- Poděkovala vedení za řešení personálních otázek na Katedře.  

 

PhDr. K. Smejkalová, Ph.D. – 

 

- Pozvala vedení fakulty a přítomné zájemce na další zasedání Akademického  

 senátu FSE UJEP, které se uskuteční ve středu 19. 11. 2014 od 14:15 hod.  

 v M223. Na zasedání bude projednávána Vyhláška děkana o přijímacím řízení  

na ak. rok 2014/15 a též proběhne volba členů do Disciplinární komise FSE  

UJEP.  

 

 

 

PhDr. H.Suchánková, Ph.D. – 

 

- Poděkování dr. Reissové za podklady k hodnocení výuky; 

- Katedra bude pořádat fakultní soutěž v cizojazyčných prezentacích; 

- Opět se uskuteční kurz Zimní pohybové aktivity (březen 2015;) 

- Informace o projektu CEV a zahájení výuky v něm. 

 

 

 

 

Úkol Odpovědnost Termín splnění 
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