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4.ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 10. 12. 2014 Čas  11.30-13.00 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., PhDr.A.Reissová,Ph.D., Ing.T.Siviček,PhD.,  

Mgr. Karel Šemík, RNDr.M.Šašek,CSc., RNDr. M.Žambochová, Ph.D. 

 

Omluveni:. 

  

RNDr.J.Šimsová,Ph.D., PhDr.H.Suchánková,Ph.D,., 

 

 
 

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

 

 Přivítal přítomné na kolegiu děkana  FSE UJEP a předal informace z kolegia 

rektora : 

 

Počty financovaných studentů UJEP(výstupy za SIMS k 31.10.2014) 

Překročené limity : B1 - o 236,5 studentů 

                                N1 - o 166,5 studentů 

                                M1 - o 10 studentů 

                                 P1 -  o 11,5 studentů 

Celkem jsme tedy limity za UJEP překročili o 424,5 studentů tj. o 648,67 

normativních. Ve druhém roce a vyšších rocích studia jsme překročili financovaný limit o 601 

studentů. Přítomní obdrželi tabulku s rozdělením financovaných studentů v prvním roce 

studia. Do rozdělení bylo promítnuto přerozdělení limitů, které bylo umožněno nenaplněním 

limitů některými fakultami. Limity nenaplnily: FŽP a FVTM v kategorii B1, FSE v kategorii 

N1, FŽP a PřF v kategorii P1. 

 

Dr. Chvátalová dále připomněla návrhy změn pravidel financování VŠ pro rok 2015, 

které byly projednány v Reprezentativní komisi: 

- Upravení podílu ukazatelů A a K na 76:24 

- Zrušení indikátoru mezinárodní granty 

- Snížení váhy nezaměstnanosti z 32% na 16% 

- Zvýšení váhy indikátoru RUV na 3,5% 

- Ostatní volná procenta rozdělit rovnoměrně mezi ostatní indikátory 

V návrhu je dále úprava pravidel v souvislosti s podporou doplnění kvalifikace 

pedagogů založená na vynětí těchto limitů z dalšího krácení. 
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Pracovní verze Strategie UJEP 2015-2030 

Doc. Švec předložil pracovní verzi Strategie UJEP na léta 2015-2030. Požádal děkany 

FUD a FSE o doplnění konkrétních kapitol. Člena kolegia rektora zároveň požádal o další 

spolupráci na tvorbě tohoto zásadního dokumentu UJEP. Dodal, že jeho dokončení je 

plánováno do 2. a 3. kvartálu roku 2015. 

 

Ceny rektora 2014 

Prof. Jílková předložila přehled akademických pracovníků a studentů UJEP, kterým 

bude dne 10. 12. 2014 uděleny Ceny rektora 2014. 

 

Různé z kolegia rektora 

Rektor seznámil děkany se Směrnicí rektora č.6/2014 k organizaci mezinárodních 

mobilit na UJEP a s Příkazem kvestora č.1/2014 Opatření týkající se oběhu a předkládání 

podkladů a účetních dokladů v souvislosti se závěrem roku 2014. 

Byly diskutovány společné aktivity-prodej objektu UJEP v ulici Stará za účelem 

realizace školky, objekt v Hoření ulici,  

Mgr. Šiková požádala děkany, aby pověřili své pracovníky nebo proděkany pro vnější 

vztahy, aby jí do 2. 1. 2015 zaslali přehled akcí plánovaných na jimi řízených součástech 

v roce 2015.; dále informovala, že Dny vědy a umění na UJEP 2015 proběhnou ve dnech 22.-

23.4.2015. Dne 24.4.2015 se bude konat v Letním kině v Ústí nad Labem Majáles 2015, který 

organizuje SU UJEP. 

 

 

Děkan informoval, že jsou rušeny nasmlouvané kurzy pro zaměstnance u celouniverzitního 

projektu Univerzitní centrum podpory pro studenty se SVP. Požádal o účast na těchto kurzech 

jak akademické tak pracovníky THP. Rektorát požádal fakultu o zajištění 20 účastníků kurzů 

v lednu 2015, bude rozeslán rozpis kurzů a vedení fakulty žádá zaměstnance o zápis na kurzy 

(bylo domluveno, že větší katedry dodají tři pracovníky, menší 2 pracovníky, paní tajemnice 

zajistí možnost účasti vybraných THP). 

 

Děkan informoval o provedené kontrole za Státního archivu Litoměřice. Kontrola byla 

provedena v samotném archivu FSE a v zakládání agendy na sekretariátu děkana a studijním 

oddělení. Závěr kontroly: na fakultě nebyla zjištěna žádná pochybení. 

 

Děkan dále informoval, že je členem redakční rady časopisu GeoScape, který byl radou pro 

VVI znovu zařazen na seznam pozitivně hodnocených periodik a vyzval přítomné k možnosti 

publikace článků. 

 

 

 

 

 

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

 

- Pan proděkan sdělil, že na celé UJEP studuje 27 studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami (SVP), z tohoto 7 studentů  na naší fakultě. Vzhledem k 

stávajícím strategickým dokumentům MŠMT je zřejmé, že bude pokračovat 

začleňovaní studentů se SVP do vysokoškolského studia a upozornil na vhodnost 

připravenosti práce s těmito studenty. 
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- Oznámil, že byla dokončena 1. verze Aktualizace dlouhodobého záměru  FSE a 

požádal o připomínkování do 19. 12. 2014. Link na dokument bude rozeslán 

emailem. 

- Pozval přítomné na volejbalový turnaj FSE, který se koná 11.12.2014 od 9.00 do 

14.00 hodin. 

- Požádal o vyplnění dotazníku ohledně stravování v menze UJEP. Odkaz na 

dotazník byl rozeslán již dříve prostřednictvím emailu. 

 

 

  

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

- Paní proděkanka informovala o možnosti exkurze vyučujících v rámci studentů 

SVP na Masarykově univerzitě v Brně. Žádá o nahlášení účastníků do 16.12 .2014. 

- Dále paní proděkanka zašle vyučujícím  nabídku na výuku U3V- vzdělávání 

seniorů. 

- Byly zveřejněny disciplinární přestupky studentů, které studenti musí respektovat a 

vyučující kontrolovat. 

 

 

 

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

 

- Pan proděkan pozval přítomné na Vánoční trhy FSE, které se konají 10. 12. 2014 

od 10.00 hod ve Vysokoškolském klubu. 

- Pozval přítomné na Vánoční večírek FSE, který se koná v restauraci Granada 17. 

12. 2014 od 17.00 hodin. 

- Den otevřených dveří KSP FSE se bude konat 22. 1. 2014 v budově FSE 

Moskevská. 

    

 

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

 
 

 Pan proděkan upozornil, že lze průběžně vkládat výstupy do OBD. 

 Na závěr popřál všem hezké svátky vánoční. 

 

  

Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice FSE UJEP 

 

 Paní tajemnice úvodem poděkovala za součinnost při inventarizaci majetku za rok 

2014. 

 Upozornila, že bude kontrolovat, zda jsou vypisovány zápůjční listy na zapůjčený 

majetek.  

 MFC Kampus bude v době vánočních svátků uzavřen – doporučuje vše potřebné 

vyřítit do 19. 12. 2014. 

 Řešitelé projektů mají možnost sledovat finanční čerpání projektů přes IMIS. 

 Připravuje se nový provozní řád pro rekreační středisko Bukovina. 
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 Různé: 
 
RNDr. M.Šašek, CSc. 
 

- Informoval o dokončeném procesu v rámci příprav k přijímacímu řízení 2015. 

- Katedrou byl zpracován a odevzdán materiál pro potřeby Magistrátu v Ústí nad 

Labem. 

 

 

 

 

 

Ing. T.Siviček, PhD. 

 

- Podal informace o vyhlášení studentské grantové soutěže, do které připravuje ve   

  spolupráci s Katedrou geografie PřF podat mezifakultní projekt. Zároveň  

  předpokládá prodloužení projektů podaných dr. Hlaváčkem a Ing. Houdkem. 

 

 

 

 

PhDr.A.Reissová, Ph.D. – 

 

-   Poděkovala vyučujícím za možnost vstupů do výuky při sběru dat k hodnocení 

kvality výuky. 

-    Upozornila na skutečnost, že byl nově  podmíněn zápis studentů k zápočtu/ 

zkoušce vyplněním elektronického dotazníku na kvalitu výuky v rámci 

STAGu. Studenti tedy vyplňují podobné otázky duplicitně. Je třeba zvážit, 

který ze způsobů na hodnocení kvality výuky budeme nadále používat. 

 

RNDr. M.Žambochová – 

 
- Otevřela otázku rozvrhů pro distanční studenty. 

 

PhDr. K. Smejkalová, Ph.D. – 

 

- Předala informace od vedoucí KCJ:  

- Informovala o projektu CEV; výuka se zdárně rozběhla, zaznamenáváme velmi 

pozitivní zpětnou vazbu. Navíc byly vytvořeny a dány do nabídky 2 

cizojazyčné moduly. 

- Pozvala přítomné na soutěž studentů bakalářského studia v cizojazyčných 

odborných prezentacích. Akce se koná 15. 1. 2015 v 10 hod. v M 409. 

- Sdělila, že byla Akademickým senátem FSE opětovně navržena a schválena 

jako zástupce FSE UJEP v Radě vysokých škol pro funkční období 2015-2017.  
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- Další zasedání AS FSE proběhne v lednu, konkrétní termín bude ještě 

upřesněn. 

 

Mgr. K. Šemík - 

 

- informoval o významných publikačních aktivitách katedry práva a politologie: doc. 

Mates (Can the Welfare State Be Lean?, New York) a doc. Houžvička (Czechs and 

Germans 1848-2004, nakl. Karolinum a distribuované v USA prostřednictvím The 

University of Chicago) 

 

 

 

 

 

Úkol Odpovědnost Termín splnění 

   

   

   

   

   

   

 
 
 


