
5. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 13. 5. 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. 

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.  

Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. 

Vladislava Vitáková 

Omluveni:.  

 

 

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

 

 Přivítal přítomné na květnovém zasedání KD FSE UJEP. 

 Přivítal nového člena KD: p. Vladislavu Vitákovou, která posílí KD za studijní agendu 

 Informoval o proběhlém KR ze dne 5. 5. 2015: 

 Byl jmenován nový děkan Fakulty životního prostředí UJEP, Ing. 

Martin Neruda, Ph.D. 

 

 Sdělil, že novým předsedou Správní rady se stal PaedDr. Libor Sehnal 

(personální ředitel AGC Flat Glass Czech), 1. místopředsedou Ing. 

Josef Molek, personální ředitel Severočeských dolů, a. s., 2. 

místopředsedou MUDr. Jiří Madar. Dále upozornil na nové členy 

správní rady, zástupce MŠMT a zároveň náměstka ministra pro 
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legislativu a strategii, JUDr. PhDr. Petra Mlsnu, Ph.D., a zástupce 

Magistrátu města Ústí nad Labem, primátora Ing. Josefa Zikmunda. 
 

 

 Fakulta obdržela rozhodnut o počtu financovaných studentů na příští 

akademický rok 2015/2016: 414 studentů bakalářského studia a 135 

studentů navazujícího magisterského studia 
 

Další záležitosti: 
 

 Informoval o benefitech pro zaměstnance FSE v podobě sick days, 

konkrétně 5 dní v roce, kdy může být zaměstnanec fakulty doma, aniž 

by si vzal dovolenou či předložil neschopenku.  
 

 Od 3. - 14. 8. 2015 bude uzavřena budova FSE. 
 

 Také úspěšně proběhla informační schůzka ohledně studia v Kadani, 

kterou vedl RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. a Ing. Jiří Uhman 

 

o K záležitosti studia v Kadani se připojila Vladislava Vitáková, 

která upozornila na aktualizaci informací na webových 

stránkách FSE a Mgr. Karel  Šemík, který se zajímal o přesnější 

informace 

o Děkan informoval, že přesné počty studentů a informace budou 

připraveny do 20. 9. 2015 

 

 Byl představen základní ideový koncept vize, hodnot a dalších aspektů strategického 

směřování fakulty do roku 2020, které následně budou formulovány do Dlouhodobého 

záměru fakulty.  Elektronické podklady byly zaslány proděkanem Dr. Mocem a do 14 

dnů vedení žádná o zpětnou vazbu, připomínky a doplnění za jednotlivá pracoviště 

(zaslat na email pane proděkana).   Zároveň Dr. Moc požádal o zaslání námětů na 

projekty, neboť na rektorátu probíhá screening záměrů jednotlivých fakult.  

 Byl představen námět udělování mimořádného stipendia formou losu, kdy systému 

soutěže bude nastaven tak, aby motivoval studenty k úsilí o dobré známky 

z jednotlivých předmětů.  Byly diskutovány detaily a vedení zapracuje náměty 

z diskuse a připraví celou akci k realizaci od zimního semestru. 

 

Ing. Kateřina Felixová, PhD. – proděkanka pro studium  

 Informovala o poradě prorektora pro studium 

 Sdělila změny v terminologii VK – PVK v rámci dobíhající akreditaci budou 

označována jako VK – v zájmu sladění s novou akreditací.  



 Požádala o návrhy na nové VK do ZS 2015/16 - do 25. 5. 2015 zaslat návrhy na nové 

VK – včetně vyjádření garanta oboru. V průběhu června projdou předložená VK 

schvalovacím řízení Pedagogické komise. 

 Upozornila na možné porušování zkušebního řádu 

 Kantoři mohou studenty zkoušet a zápočtovat pouze v případě, že 

studenti mají daný předmět zapsaný ve STAGu, 

 Docházka na semináře a cvičení je povinná, 

 Možnost se prokázat na zkoušce i občanským průkazem, 

 Je potřeba co nejdříve doplnit termíny zkoušek a zápočtů – dle SZŘ 

nejpozději dva týdny před začátkem zkouškového období. 

o K informacím se vyjádřili Ing. Tomáš  Siviček, Ph.D a PhDr. 

Alice  Reissová, Ph.D.  

 Informovala o přijímacích zkouškách, přihláškách a portfoliu – 11. 6. 

2015 budou vedoucím oborových kateder předána portfolia k posouzení 

a obodování, 16. 6. 2015 si je studijní proděkanka osobně vyzvedne a 

předá na studijní oddělení. U uchazečů, kteří v této době nedoloží 

dosud maturitní vysvědčení (s ohledem na deadline 18. 6.), budou 

příslušné body započteny oborovými katedry v termínu od 18. do 19. 6. 

o K informacím se vyjádřili všichni členové KD 

 Členové kolegia děkana obdrželi počty financovaných studentů a jejich 

rozvržení pro jednotlivé obory a formy studia. 

 

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

 

 Požádal o urychlené doplnění kurzů v anglickém jazyce pro studenty přijíždějící 

v rámci programu ERASMUS. Zejména jde o kurzy z ekonomie, neboť všichni 

přijíždějící studenti jdou na tento program, který je přitom těmito kurzy vybaven zcela 

nedostatečně. 

 K žádosti se vyjádřili Ing. Tomáš  Siviček, Ph.D a PhDr. 

Alice  Reissová, Ph.D.  

 

 Připomněl, že jsou stále volná místa na výjezdy v rámci programu Erasmus+ na ak.rok 

2014/15. 

 

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

 

 Informoval o přípravě prezentace spolupráce univerzity s firmami a požádal o přípravu 

materiálu: „Čím můžeme být prospěšní firmám v okolí.“ Forma prezentace 

(přednáška, brožura, prezentace na webu) bude upřesněna, zatím jde o vytvoření 

seznamu možností spolupráce. 



 Požádal předsedy rad a komisí (disciplinární, stipendijní a pedagogické) o posílání 

zápisů z jednání. 

 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice fakulty  

 Požádala o sestavení plánů dovolených                                                         T:  květen 

 Upozornila na jednání z porady tajemníků, kde bylo sděleno, že všechny osobní  spisy 

zaměstnanců jsou na zaměstnaneckém odboru na rektorátě, tudíž nesmíme uchovávat 

žádné duplicitní údaje 

 Konstatovala, že lze na jednu dohodu o provedení práce uvést hodnocení za více 

posudků 

 Sdělila, že zásobování v kantýně FSE není ideální, a proto bude vyhlášená studentská 

soutěž na „Pronájem prostor kantýny + společenské využití prostor VŠ klubu 

v budově FSE“  

 Od 20. 5. 2015 bude otevřen bufet na PF UJEP, kde je možné se stravovat přes 

zaměstnanecké karty s doplatkem 

 Požádala o vyplnění dotazníků v rámci Full Cost metody, které budou zaslány 18.5.  

 Od 13. 5. 2015 nebude fungovat kopírovací zařízení v přízemí fakulty, kopírování 

budou zajišťovat sekretářky jednotlivých kateder, výběr studijních poplatků zajistí 

studijní oddělení 

 V červenci 2015 proběhne na FSE příměstský tábor pro děti, pod záštitou KSP 

 Požádala o důslednost v záležitostech bezpečnosti a šetření energie (vypínání 

dataprojektorů po ukončení výuky) 

 Informovala o uzavření budovy FSE v termínu 23. – 31. 12. 2015 

 

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

 

 Zúčastnil se zasedání na magistrátě, kde se jednalo o spolupráci na projektech 

s městem (zapojení do témat BP a DP) 

 Jsou zajištěné státní zkoušky pro bakalářské a magisterské studium 
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Vladislava Vitáková – vedoucí studijního oddělení 

 

 Projednala problematiku přihlášek a portfolií 

 K žádosti se vyjádřili Ing. Tomáš  Siviček, Ph.D a PhDr. 

Alice  Reissová, Ph.D.  

 

 

Ing. Tomáš Siviček, PhD. – vedoucí katedry ekonomie 

 

 Pochválil inovační nápady na FSE (pronájem bufetu; losované stipendium). 

 Pošle členům KD podklady k operačnímu programu OP PIK (kde budou podniky 

potřebovat spolupráci) 

 Připravuje se Podnikatelské fórum (září 2015) pod vedením HSR-ÚK, kde tématem 

bude i potenciál výzkumu, vývoje a inovací. Je plánované na dva dny, přičemž druhý 

den by mohl proběhnout v prostorách UJEP, je tedy možnost ovlivnit obsah a průběh.  

 Požádal o připomínky z této záležitosti do 2 týdnů. 

 

 Jedním z uvažovaných okruhů je téma rozvoje lázeňství, biomedicíny, tj. v širším 

kontextu kvalita života. K zamyšlení je společenská odpovědnost. 

 Navrhl doplnit mezi záměry fakulty projekt na předávání zahraničních zkušeností 

k sociálním inovacím (financovaný z OPZ). Zpracuje záměr. 

 Informoval, že 16.6 od 14:00 bude probíhat závěrečný workshop k projektu CEV. 

 

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

 

 Informovala o ukončení sběru dat v rámci hodnocení kvality výuky. Upozornila, že 

studenti nedochází na povinná cvičení a semináře a počet sebraných dotazníků bude 

nižší, než v předchozích obdobích.  

 Poděkovala všem pedagogům, kteří se účastnili obhajob projektů BP/DP v rámci 

oboru Podniková ekonomika a management  

 Požádala, aby bylo Příkazem děkana (eventuálně proděkanky pro studium) umožněno 

studentům opravit si před ukončením studia známku z jednoho předmětu. 
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RNDr. Jana  Šimsová, Ph.D. – vedoucí katedry matematiky a informatiky 

 

 Požádala o sepsání informací ohledně „týdne matematiky“  

 Ing. Kateřina Felixová, Ph.D. upozornila, že je nutné stanovit přesný 

termín „týdne matematiky“, aby se nepřekrýval s akcí UJEP 

„Seznamovák“ 

 

 Pozvala všechny na soutěž středoškoláků, konané v rámci projektu CEV, probíhající 

ve dnech 2. 6. a 11.6 v čase 12:00-14:00 v aule Viksu. Poděkovala panu děkanovi za 

přislíbené zahájení soutěže a doc. Kuchařovi za půjčení učebny.  

 Navrhla k tématu „aktivní stáří“ vytvoření projektu ekonomického poradenství na 

fakultě, ve kterém by byli zapojeni studenti. 

 

Mgr. Karel Šemík – vedoucí katedry práva a politologie 

 

 Požádal o lepší srozumitelnost webových stránek FSE UJEP, kde chybí fulltextové 

vyhledávání 

 K problematice se vyjádřil Mgr. Ondřej Moc, Ph.D., který dodal, že od 

podzimu příštího akademického roku budou spuštěné nové webové 

stránky FSE 

 

 

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

 

 Informovala KD, že AS UJEP dne 29. 4. 2015 schválil nový Volební a jednací řád AS 

FSE UJEP. Hlavní změny ve VJŘ AS FSE UJEP jsou následující: 13 senátorů, (7 

pedagogů a 6 studentů), rozčlenění senátu na AKAS a SKAS, zrušení volebního 

kvóra. 

 Požádala, aby hodnocení výuky ve STAGu bylo opět přístupné pro řadové 

zaměstnance, nikoliv pouze pro vedoucí kateder.  

 K záležitosti se vyjádřili Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. a Ing. Kateřina 

Felixová, Ph.D. 

 

 

 

 

 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4061
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3870
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3671
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3870


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

 

 Upozornila na ukončení jazykových certifikátů City & Guilds  na FSE UJEP 

 Proběhne soutěž o nejlepší prezentaci v cizím jazyce, studenti dostanou digitální 

certifikáty 

 Nabídla aktivní spolupráci a pomoc při bodování portfolií 

 Informovala o stavu výuky v projektu CEV a o přípravě výstupu z projektu 

 Nabídla možnost spolupráce na multilaterálním projektu se Sicilskou univerzitou 
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