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3. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 18. 3. 2015 Čas  14:00-17.00 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. 

Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. 

PhDr. Hana Suchánková, Ph.D. 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 

Ing. Dagmar Kubišová 

Ing. Tomáš Siviček, PhD. 

PhDr. Alice Reissová, Ph.D. 

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. 

Mgr. Karel Šemík 

RNDr. Miloslav Šašek, CSc. 

Omluveni:.   

 
 

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

 

 Přivítal přítomné na březnovém zasedání KD FSE UJEP. 

 Informoval o proběhlém KR ze dne 3. 3. 2015: 

  Změny ve vedení UJEP- aktuální formace: 

- Dnem 28. 2. 2015 skončilo funkční období rektorovi UJEP prof. 

RNDr. René Wokounovi, CSc. S účinností od 1. 3. 2015 do doby 

jmenování doc. RNDr. Martina Baleje, Ph. D., rektorem UJEP, tj. 

do 18. 3. 2015, byla řízením UJEP pověřená RNDr. Alena 

Chvátalová, Ph. D. 

- Dne 28. 2. 2015 ukončil výkon práce na pozici kvestora Ing. Vít 

Šumpela. S účinností od 1. 3. 2015 do doby jmenování Ing. Leoše 

Nergla novým kvestorem UJEP, tj. do 16. 3. 2015, byla 

zastupováním kvestora pověřena Ing. Jana Janáková. 

- Obsazení pozic prorektorů zůstává od 1. 3. 2015 beze změn, kromě 

pozice prorektora pro rozvoj a informatizaci, kterou s účinností od 

18. 3. 2015 plní doc. Ing. Martin  Novák, Ph.D. 

- VYCERRO (Výzkumné centrum konkurenceschopného a 

udržitelného rozvoje regionů) je centrum, zaměřené na aplikované 

projekty a zakázky, má víceleté reference. Na univerzitě probíhá 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=13078
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3834
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3870
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3741
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3671
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4651
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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
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diskuse o organizačním zařazení VYCERRO, jednou z variant je 

zařazení VYCERRO pod FSE, fakulta deklarovala jasný zájem. 

- Poděkoval všem zúčastněným v UCP projektu, jenž se úspěšně blíží 

ke konci. Vyjádřil potěšením nad tím, jak fakulta přispěla ke 

zdárnému řešení projektu. 

- Upozornil na rektorské volno na Velký pátek, tj. dne 3. 4. 2015  

 

 Konstatoval, že, dle zatím dostupných informací, bude rozpočet FSE na rok 2015 opět 

citelně klesat (o cca 10%). Důvodem je sensitivní závislost FSE na příjmech za 

studenty (tzv. ukazatel A), kdy stát každým rokem snižuje počet placených studentů. 

Fakulta je pouze omezeně schopna alternovat příjmy v dalších činnostech (věda, 

projekty, zakázky atd.).  Na dalším kolegium budou představena opatření pro rok 

2015. 

  Fakulta vymezila několik koncepčních témat, která budou prioritně řešena v roce 

2015 a stanou se základem Dlouhodobého záměru fakulty na roky 2016 – 2020. 

K jednotlivým tématům je vždy určen garant ze strany vedení, který bude téma řešit a 

průběžně informovat o novinkách a výsledcích. 

  Doktorský studijní program (Jaroslav Koutský, Ph.D., děkan)  

 

 Aktivizace vazeb s absolventy (Pavel Kuchař) 

 Celoživotní vzdělávání (Kateřina Felixová) 

 Rozvoj lidských zdrojů (Ondřej Moc) 

 Inovace a precizace výukových záležitostí (Daniel Šťastný) 

 

 Dalším průřezovým tématem je „PR“ fakulty, kdy máme mnoho pozitivních výsledků, 

které nejsou veřejně medializované. Jednou z variant je využití aktivního 

studenta/studentku jako „mediálního specialistu“.  

 Byly zpracované potřebné dokumenty k nabídce celoživotního vzdělávání v Kadani. 

Od podzimu roku 2015 bude možné vést blokovou výuku v oboru ekonomiky a 

managementu. 

 Poděkoval všem spolupracovníkům, kteří se podíleli na vytvoření monitorovací zprávě 

CEV, jenž byla schválená. 

 Ode dne 1. 3. 2015 je novou garantkou oboru regionálního rozvoje a veřejné správy 

doc. Ing. Lenka  Slavíková, Ph.D., která nastupuje za prof. RNDr. R. Wokouna, CSc., 

který ukončil pracovní poměr.  

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

 

 Upozornil na nedostatek kurzů v Aj pro přijíždějící studenty v rámci ERASMUS+ a na 

potřebu jejich co nejrychlejšího doplnění tak, aby bylo možné vyvěsit na webové 

stránky FSE pokud možno stabilní nabídku 6-8 kurzů pro zimní a stejný počet pro 

letní semestr. 
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 Znovu připomněl termín 31. 3., do kdy musí zájemci o výjezd v rámci ERASMUS+ 

z řad pedagogů odevzdat požadované doklady na OVV rektorátu. 

 Uvedl výsledky výběrového řízení Erasmus +, kdy počty outgoing studentů klesají 

 Informoval o nadcházejícím turnaji v badmintonu, který se bude konat dne 22. 4. 2015 

od 14:00 hod., startovné bude 50,- Kč. 

 Dne 13. 5. 2015 se bude konat akce FSE UJEP s netradičním názvem „Oslava 

příchodu zkouškového období“. 

 Zdůraznil, že je potřeba výrazně zvětšit prostor pro písemné vyjádření u posudků pro 

vedoucího a oponenta BD a DP 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemník fakulty  

 

 Upozornila na uzavření budovy v době letních prázdnin, od 3. do 7. 8. 2015, 

celofakultní dovolená 

 Informovala o nízkém rozpočtu fakulty na rok 2015, požádala o maximální vstřícnost 

při podávání požadavků na výdaje kateder a oddělení  

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

správy 

 

 Informoval o problematice kvalitních oponentů pro BP a DP a výborné spolupráci 

s krajským úřadem města Ústí nad Labem 

 K problematice se vyjádřili Doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D., RNDr. 

Jana  Šimsová, Ph.D., PhDr. Alice  Reissová, Ph.D. a Ing. Tomáš  Siviček, Ph.D. 

Ing. Tomáš Siviček, PhD. – vedoucí katedry ekonomie 

 Seznámil s publikační činnosti za KEK (2 knihy, 2 akceptované články Ing. Houdka 

s IF 18,6 a IF 2,8; další články KEK jsou rozpracované nebo posuzované). 

 Upozornil na blížící se deadline (14.4.2015) na odevzdání příspěvků na konferenci 

LEF, kde KEK bude zasílat ve spolupráci s KMG jeden příspěvek (v rámci SGS). 

 Informoval o podaném projektu na vytvoření RKO (regionální kontaktní organizace) 

v rámci EUPRO II. 

 Požádal o vstupy/náměty na prezentaci činnosti fakulty a eventuální nabídky na 

spolupráci pro zahraniční partnery. Mezi návrhy byly oblasti: sociální rozvoj regionu, 

sociální exkluze/inkluze, regionální rozvoj  

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

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4651
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4108
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=13078
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3820
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3879
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 Od 23. 3. 2015 bude probíhat sběr dat pro hodnocení kvality výuky. Prosí vedoucí 

kateder, aby požádali pedagogy o vstřícnost, pokud k nim do výuky přijdou studenti 

vyplňovat dotazníky  

 V rámci projektu CEV odstartovala dotazníková akce, kde se sbírají data o spolupráci 

škol a zaměstnavatelů. Do projektu byli zapojeni i studenti FSE.  

 Informovala o spolupráci s MA traiding, s.r.o. kdy studenti řeší praktické úkoly podle 

zadání firmy  

 Informovala o nové budoucí spolupráci s telekomunikační firmou O2  

 HAP – upozornila ne nejasnosti při zadávání některých údajů (např. akreditace) 

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. – vedoucí katedry matematiky a informatiky 

 Navrhla novou možnost soustředění pro první ročníky s intenzivní výukou matematiky 

a jazyků 

 Seznámila s myšlenkou tutoringu ze strany pedagogů a studentů 

Mgr. Karel Šemík – vedoucí katedry práva a politologie  

 Informoval o výsledcích jednání disciplinární komise (v jedné věci navrženo opět 

nepodmíněné vyloučení ze studia) 

 Požádal s ohledem na aktuální kontrolu plagiátů BP/DP, aby případné návrhy 

disciplinární komisi v případech závažnějších porušení pravidel pro vypracování 

zavěřených prací, byly komisi zaslány nejpozději do týdne 

 Informoval o nutnosti dořešení výuky některých předmětů práva po reakreditaci, a to 

zejména v souvislosti s odchodem prof. Wokouna 

 

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

 Informovala o změnách ve Volebním a jednacím řádu AS a o novinkách z Rady VŠ 

 Sdělila, že další zasedání AS FSE UJEP se uskuteční 15. 4. 2015 od 14:15 hod.v M 
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PhDr. Hana Suchánková, Ph.D.  

 Informovala o nástupu do výuky Elizabeth  Brinsden, L.L.B. M.A. M.M  

 Upozornila na ukončení činnosti akreditovaného testovacího centra City and Guilds a 

o poslední možnosti přihlášení na zkoušky 

 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3873
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4061
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3671
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3741

