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4. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 8. 4. 2015 Čas  14:00-16.00 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. 

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:. Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. 

 
 

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

 

 Přivítal přítomné na dubnovém zasedání KD FSE UJEP. 

 Informoval o proběhlém KR ze dne 7. 4. 2015: 

  Jedná se o převzetí agendy mezi starým a novým vedením UJEP. 

 Pracuje se na zajištění právnických služeb pro UJEP, Mgr. L. 

Kalousková pracuje na pozici interní právničky UJEP. 

 Byla provedena mzdová inventura pracovníků rektorátu a smluv 

uzavřených ze strany UJEP v posledních měsících. 

 Prorektor pro pro rozvoj a informatizaci informoval o změnách v oblasti 

podání centralizovaných projektů a IP pro roky 2016 -2018. 

 Byla vyhlášena možnost o ucházení se o stipendium městské části 

Střekov za nejlepší práci se socioekonomickou tématikou, ideální je 

zaměření právě na tuto městskou část. 

 22. -23. 4. 2015 se budou konat Dny Vědy, kterých se aktivně 

účastníme. Poděkoval všem za spolupráci. 

 24. 4. 2015 se bude konat Majáles. 

 

 Téma rozpočtu FSE UJEP pro rok 2015: 

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=4651
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
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 Na kolegiu rektora byla projednána verze rozpočet UJEPu a jeho 

součástí, pokles rozpočet fakulty je cca o 10%. Děkan situaci označil za 

velmi vážnou. Tuto problematickou situaci je možno řešit pomocí 

čerpání prostředků z fondů, ale děkan toto řešení nepovažuje za 

optimální a dlouhodobě udržitelné. Je potřeba získávat prostředky 

hlavně z vnějšího prostředí (projekty, aplikované zakázky atd.). Pokud 

se pracovníci fakulty nezapojí intenzivněji do těchto aktivit, nelze 

dlouhodobě očekávat udržení standardu jejich působení na fakultě. 

Byly představeny kroky pro rok 2015, které dají předpoklad úspor (jde 

zejména o omezení externích vyučujících, nevyplácení odměn, omezení 

výdajů na cestovné atd. – bližší informace podává děkan na 

individuálních jednáních na katedrách). Pro rok 2015 se neplánuje 

plošné snížení mezd, ale pokud problematická situace bude pokračovat 

v roce 2016, tak toto řešení je jednou z alternativ. 

 Předložil tabulku s počtem přihlášek ke studiu na celé univerzitě a na jednotlivých 

fakultách. FSE UJEP neregistruje pokles zájemců o studium, u některých fakult UJEP 

je počet zájemců o studium na cca 50% hodnoty roku 2013. Děkan konstatoval, že 

považuje počet zájemců za, z mnoha důvodů, důležitý ukazatel, a informoval, že na 

kolegiu rektora zdůraznil jeho význam. Poděkoval všem, kdo se podíleli na propagaci 

fakulty, neboť v době demografického poklesu je udržení hodnot přihlášených 

skvělým výsledkem. 

 Byl projednán příkaz děkana ke stanovení počtu hodin přímé výuky, po dohodnutém 

konsensu bude příkaz oficiálně vyhlášen. 

 Realizace CŽV v Kadani: na kolegiu byl bez připomínek projednán propagační letáček 

a také bylo odsouhlaseno, že konzultační středisko bude nést jméno Hanse Zeisela. 

 Bude připravený workshop s tematickým zaměřením na projekty EU a dlouhodobý 

záměr FSE. 

 Medializace:. dne 8. 4. 2015 byli na FSE zástupci ukrajinské televize (dělali rozhovor 

s doc. PhDr. Václavem  Houžvičkou, Ph.D.), v pátek 10.4 bude fakultě Česká televize 

a bude točit reportáž o odznáčcích pro absolventy. Tématu PR fakulty se bude věnovat 

Ing. Michaela  Jánská, Ph.D. 

 Byla nově otevřena sborovna pro ak. a neak. pracovníky FSE, jenž se nachází 

v bývalých prostorách kanceláří KRRVS. Nachází se zde také místnost pro externí 

pracovníky a projektové oddělení FSE. 

 

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

 

 

 Upozornil na blížící se badmintonový turnaj (dne 22. 4. 2015 od 15:00 hod., startovné 

bude 50,- Kč). 
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 Spolu s PhDr. Alicí Reissovou, Ph.D. zpracuje návrh na uznávání vybraných předmětů 

VOŠ Most a zašle jej ředitelce této školy. 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemník fakulty  

 

 Během měsíce dubna proběhne testování elektronizace docházek na UJEP, bude vydán 

nový příkaz rektora k vedení docházek a dovolenek na UJEP. 

 Požádala o zvýšenou pozornost v záležitosti zajištění bezpečnosti na fakultě, a zvláště 

při pohybu cizích osob, sdělila, že byl vykraden děkanát FF.   

 Oznámila, že všechny úrazy studentů i pracovníků FSE nutno bez prodleně zapsat do 

úrazové knihy, která se nachází na vrátnici FSE, či přímo nahlásit Ing. Kubišové. 

 V IMISU se nachází nový odkaz na možnost nabídky nevyužitého majetku jiné osobě. 

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

správy 

 

 Konstatoval o problémech se zapojením telefonu, což stěžovalo práci katedry. 

 Informoval o posudcích BP a DP: 

 Snižuje se kvalita prací. 

 Stále nebyly dodány všechny posudky. 

 

Ing. Tomáš Siviček, PhD. – vedoucí katedry ekonomie 

 

 Poděkoval doc. Šťastnému a Ing. Houdkovi za přípravu Dnů vědy. 

 Informoval o publikační činnosti katedry (článek v E+M na posouzení redakční rady; 

příspěvek na konferenci LEF). 

 Plánuje zorganizovat školení o projektovém řízení a financování (ve spolupráci 

s RKO-Liberec) na žádost rektorátu (Ing. Janáková). 

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

 

 Navrhla, abychom se pokusili zorganizovat konferenci a dodržet stanovená kritéria, 

abychom mohli být později zařazeni do databáze Thomson Reuters (podobně jako o to 

usiluje FVTM). 

 K diskuzi se připojil RNDr. Miloslav Šašek, CSc., který připomenul 

dlouhodobé trvání mezinárodní konference pořádanou KRRVS (dříve 

KRLR), jenž má tradici již od roku 2000. 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3879
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4651
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4108
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3820
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3879
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4108
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 Navrhla, aby byla z kanceláří a eventuálně i učeben deponovaná nepotřebná výpočetní 

technika (která je ještě funkční a je škoda ji vyhodit), do skladu, který by spravovalo 

naše IT. 

 

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

 

 15. 4. 2015 proběhne zasedání AS FSE UJEP, kde se bude projednávat rozpočet 

fakulty. 

 Požádala o připomínky a komentáře k novému zákonu o vědě, který připravuje MŠMT 

ve spolupráci s RVŠ. 

PhDr. Hana Suchánková, Ph.D. – vedoucí katedry cizích jazyků 

 

 Informovala o kurzu zimní pohybové aktivity, fotografie a informace jsou na 

facebooku fakulty. 

 Upozornila na další kolo soutěže studentů v cizojazyčných prezentacích a přípravu 

digitálního odznaku pro úspěšné studenty. 

 Poprosila o vyklizení učebny 409, kde je stále složena přebytečná digitální technika. 

 

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

