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2. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 11. 2. 2015 Čas  14:00-17.30 hod. 

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

Jednání 
zapsala: 

Bc. Natalia Michajlova 

Místo konání: Kampus vilka 

Přítomni: 

Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. 

Doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D. 

Ing. Kateřina Felixová, Ph.D. 

PhDr. Hana Suchánková, Ph.D. 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 

Ing. Tomáš Siviček, PhD. 

PhDr. Alice Reissová, Ph.D. 

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. 

Mgr. Karel Šemík 

RNDr. Miloslav Šašek, CSc. 

Omluveni:. 
 Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. 

Ing. Dagmar Kubišová 

 
 

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

 

 Přivítal přítomné v novém letním semestru v ak. roce 2014/2015 na kolegiu 

děkana  FSE UJEP. 

 Konstatoval, že po úspěšné reakreditaci v roce 2014, bude v roce 2015 třeba 

věnovat pozornost tématům, kde fakulta stále registruje značné možnosti zlepšení: 

- Kvalifikační růst akademickým pracovníků 

- Vědecko-výzkumná produkce 

- Zisk finančních prostředků z externích zdrojů (projekty, granty, zakázky 

z aplikované sféry) 

 Celková situace v oblasti financování VŠ v ČR se pro fakultu nebude vyvíjet 

příznivě a je třeba hledat alternativy pro zajištění dlouhodobě udržitelné pozice 

fakulty. 

 Zdůraznil, že existují tří základní „role“ akademického pracovníka (kvalitní 

výuka, věda, projektová činnost).  Každý z akademických pracovníků fakulty by měl 

být objektivně doložitelným způsobem etablován minimálně v jedné z daných rolí, 

ideálně ve dvou.  

 K tématu se vyjádřili: 

 Ing. Tomáš Siviček, PhD. doplnil, že nesmíme zapomenout na oblast 

rozvoje pracovníků, která jde napříč oblastmi. 

 PhDr. Alice Reissová, Ph.D. poukázala na novou možnost 

elektronického hodnocení pedagogů. 

 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=13078
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3834
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3741
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3671
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3820
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3879
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3873
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4061
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4108
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3870
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4651
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3820
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3879
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 Upozornil na volby rektora UJEP, kde kandidátem na jmenování rektorem 

UJEP pro funkční období od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2019 byl zvolen doc. RNDr. Martin 

Balej, Ph.D. Poukázal na dvě stížnosti, které se týkaly formálního průběhu voleb. AS 

se již těmito stížnostmi podrobně zabývá. 

 

 Informoval účastníky KD o nejdůležitějších bodech z kolegia rektora: 

 Byl projednán harmonogram nového ak. roku, ZS: 21. 9. - 19. 12. a LS 

15. 2. – 14. 5. (což je 13 výukových týdnu pro každý semestr za FSE) 

 Poukázal na mezinárodní smlouvy v rámci programu Erasmus, které 

nejsou aktivně funkční (Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. zdůraznil, že za 

FSE je to hlavně smlouva s Univerzitou v Luhansku, Ukrajina, kde byla 

univerzitní budova z důvodů válečných konfliktů zlikvidována). 

 Připomenul jednání o odkoupení garáže (jenž se nachází u vilky), kde majitel 

klade nereálné podmínky odkupu a také se chystá využít prostory garáže k otevření 

baru. 

 Byla představena možnost realizace vzdělávání v Kadani prostřednictvím 

CŽV. Proběhla diskuse o detailech, kolegium vyjádřilo konsensus s řešením této 

varianty. 

 

Ing. Kateřina Felixová, PhD. – proděkanka pro studium   

 

 Představila hlavní body z porady prorektorky pro studium s proděkany, jenž 

proběhla 10. 2. 2015. 

 Hlavní body porady se týkaly připravovaného harmonogramu akademického 

roku 2015/16, poplatků za studium, letních promocí. 

 S odvolávkou na e-mail zaslaný všem vedoucím kateder (dne 10. 12. 2014) 

připomněla deadline a propozice pro zasílání návrhů kurzů pro U3V (deadline 16. 3. 

2015, kantoři zašlou své návrhy na dana.masopustova@ujep.cz). 

 

Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. – proděkan pro vnější vztahy: 

 

 Upozornil na deadline pro odevzdání všech podkladů, tj. podepsaný souhlas 

děkana, čestné prohlášení a program potvrzený zahraniční školou, pro výjezdy 

pedagogů v rámci ERASMUS (31. 3. 2015 již vše musí být odevzdané na rektorát). 

V případě nesplnění podmínek se volné místo nabídne dalším zájemcům. 

 25. 2. 2015 proběhne výběrové řízení v rámci programu Erasmus. Informační 

přednáška pro zájemce bude 18. 2., přihlášky musí být odevzdány do 23.2. Všichni 

vedoucí kateder a akademičtí pracovníci se vyzývají k účinné propagaci programu 

ERASMUS mezi studenty. 

 Ing. Tomáš Siviček, PhD. navrhl obeslat všechny studenty hromadně e-

mailem. 

 PhDr. Hana Suchánková, Ph.D. se informovala, zda k přijetí na některé 

zahraniční univerzity je potřeba jazykových certifikátů (požadují to jen skandinávské 

země, se kterými žádnou uzavřenou smlouvu nemáme). 

 V LS přijelo 5 studentů v rámci incomingů, tj. jich je dohromady 10. 

 Většina přijíždějících je z Turecka, kde mají problém se včasným vyřízením 

víza. 

 Vedoucí kateder dostanou přehled kurzů vyučovaných v angličtině s žádostí o 

jejich aktualizaci a případné doplnění. 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3820
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3741
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 Připravuje se badmintonový turnaj. 

 Zdůraznil význam PR přednášek pro střední školy (Most, Kadaň, OA v Ústí 

nad Labem aj.). 

 Požádal vedoucí kateder o spolupráci při sběru dat (u druhých a třetích 

ročníků) k výzkumu Strategie studentů. 

 Informoval o přestěhování KSP. 

 Vyjádřil se k bodu v zápise z kolegia ze 14. 1. 2015, v němž je navrhováno 

zrušení výuky pro kombinované studium ve čtvrtek a jeho přesunutí na sobotu. Toto 

není možné na KSP dodržet, neboť jednak výuka v sobotu zde již probíhá, jednak 

v pátek mají studenti výcvikové kurzy a čtvrteční výuku tak není kam přesunout. 

 Informoval o nabídce vstupu do projektu od univerzity v Poznani na téma 

“From transformation to integration – 25 years of women’s participation in public life 

of Visegrad States”. 

 

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

 

 Poukázal na blížící se Dny vědy, které se budou konat 22. - 23. 4. 2015 a 

požádal o návrhy a aktivní zapojení (deadline pro poslání podkladů e-mailem 

je 24. 02. 2015) 

 Upozornil, že je potřeba vyřídit všechny potřebné podpisy rektora k projektům 

do konce února (z důvodu ukončení funkčního období rektora) 

 

RNDr. Miloslav Šašek, CSc. – vedoucí katedry regionálního rozvoje a veřejné 

správy 

 

 Informoval členy KD o možnosti zahájení praxe 2. ročníku oboru, která se 

bude vykonávat na magistrátu a pokračovat na krajském úřadě 

 

Ing. Tomáš Siviček, PhD. – vedoucí katedry ekonomie 

 

 Informoval o publikaci článku v časopise s impaktem 0,838 (Amfiteatru 

Economic), kde spolupracovali Ing. Tomáš  Siviček, PhD., Ing. Petr  Hlaváček, Ph.D. 

a RNDr. Marta  Žambochová, Ph.D.  

 Informoval o přípravě monografie ve spolupráci s KMG (Retail v území) a 

mezinárodní monografie ve spolupráci KGEO PřF. 

 Poukázal na problematiku kvalitních oponentů a vedoucích bakalářských a 

diplomových prací. Apeloval také na aktivní roli vedoucích při vytipovávání 

kvalitních oponentů. Do budoucna je nutno vybudovat sdílenou databázi ověřených 

externích vedoucích a oponentů. Jak doplnil RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., u 

vedoucích z FSE, je vhodné držet hlavně svůj odborný profil. 
 

PhDr. Alice Reissová, Ph.D., - vedoucí katedry managementu 
 

 Bylo provedeno hodnocení kvality práce oponentů a vedoucích BP 

(vyhodnocení SZZK leden 2015). V nastaveném hodnocení se bude nadále 

pokračovat. Oponenti a vedoucí, kteří budou opakovaně vykazovat nízkou kvalitu své 

práce, budou ze spolupráce vyřazeni. Z oponentů a vedoucích, kteří pracují dobře, 

bude naopak vytvářen registr podle jejich odbornosti. 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4108
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3820
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3879
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 Požádala, aby všichni vedoucí prací pečlivě zvažovali témata, která studentům 

na BP zadávají. Je třeba brát v potaz jednak studijní obor (Podniková ekonomika a 

management) a rovněž kvalifikaci vedoucího (publikační činnost k danému tématu). 

 Informovala o možné spolupráci s firmou Centropol  (do projektu by byli 

zapojeni i studenti) 

 Požádala všechny vedoucí oborových kateder, aby jejich sekretariáty v tomto 

roce byly shovívavější při odevzdávání BP/DP. Vznikl nový pokyn, který byl následně 

aktualizován. Z hlediska formálních náležitostí budeme akceptovat původní i 

aktualizovaná pravidla. 

 Tento aktualizovaný pokyn (resp. Příkaz děkana 4/2014) bude muset být 

v nejbližších dnech opět aktualizován (z webových  stránek byl odstraněn externí 

dokument, na který jsme odkazovali). 

 Požádala vedoucí kateder, aby na své katedrální stránky neumisťovali žádné 

formuláře, šablony, posudky a pokyny, které se týkají BP/DP. Tyto budou jednotně 

umístěny v sekci Pro studenty. V průběhu roku bude docházet k formálním úpravám 

těchto dokumentů. Umísťování na více místech pak představuje riziko, že nebudou 

jednotně aktualizovány všechny dokumenty a budou vznikat pochybnosti, co právě 

platí. 

 

Mgr. Karel Šemík – vedoucí katedry práva a politologie 

 

 Upozornil na další nové návrhy podané k disciplinární komisi 

 Poukázal na nedostatek odborné literatury v oboru práva v univerzitní 

knihovně a navrhl její doplnění, resp. využití kladného zůstatku hospodaření knihovny 

k dalším nákupům po změnách dle nového občanského zákoníku 

 Poukázal na právní systém ASPI, který byl zprovozněn v knihovně UJEP 
 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. - Předsedkyně AS FSE UJEP 
 

 Informovala o e-mailové korespondenci z Rady VŠ a o stěžejních 

problematických bodech (financování, aj.). 

 18. 2. 2015 bude další zasedání AS, kde se bude projednávat a schvalovat 

inovovaný volební řád do AS. 
 

Různé: 

 

PhDr. Alice Reissová, Ph.D. – vedoucí katedry managementu 
 

 Prezentace na téma „Kvalita výuky za ZS 2014/15“ 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4061
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3671
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3879

