
6. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 9. 9. 2015 Čas  14:00-17.00 hod. 

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

Jednání 
zapsala: 

Bc. Natalie 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 

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. 

Mgr. Karel Šemík 

RNDr. Miloslav Šašek, CSc.  

Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. 

Vladislava Vitáková 

Ing. Eva  Fuchsová 

Omluveni:. 

Ing. Tomáš Siviček, PhD.  

PhDr. Alice Reissová, Ph.D. 

 

 

 

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

 

 Přivítal přítomné na 6. zasedání KD FSE UJEP. 

 Informoval o proběhlém KR ze dne 1. 9. 2015 a odkázal na plnou verzi zápisu, která je 

k dispozici v systému IMIS. 

 Oznámil, že byly za fakultu poslány všechny podklady k Akreditační komisi a 

poděkoval všem za spolupráci a to zejména v oblasti tvorby opor pro kombinované 

studium za obor Hospodářská politika a správa. 

 Informoval, že ke studiu CŽV v Kadani se přihlásilo 34 studentů a v době konání 

kolegia jich více než 20 zaplatilo poplatek za studium, takže je 100%, že se od 

podzimu bude studium realizovat. Ing. Jiří Uhman připravil rozvrh a rozpis, dle 
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kterého se bude učit. Cesta bude proplacena v rámci cestovních příkazů. Detaily o 

vybavení učeben budou doplněny. 

 Poděkoval RNDr. J.  Šimsové, Ph.D. a PhDr. H.  Suchánkové, Ph.D. za přípravu kurzů 

matematiky a cizích jazyků v rámci CŽV. 

 Požádal vedoucí kateder, aby se začátkem semestru dohlédl na profesionální zajištění 

výuky a disciplínu pedagogů. Poděkoval za doplnění sylabů v letních měsících a 

zároveň požádal ty, kdo tak neučinili o rychlou nápravu. 

 Informoval o změně modulu státních zkoušek na bakalářských oborech, o kterém je 

potřeba informovat studenty. K tématu proběhla diskuse, představená varianta byla 

uznána jako vhodná s tím, že některé detaily budou ještě následně upřesněny.  

 

doc. Ing. Daniel  Šťastný, Ph.D. – proděkan pro pro vědu a výzkum 

 Ověřil si seznam pracovníků, kteří plánují habilitační řízení. 

 Poukázal na možnost zlepšení průběhu promocí tím, že by se u vyvolávaných studentů 

zmiňovaly některé další skutečnosti. Vedle místa, odkud pochází, navrhoval zmiňovat 

ocenění, jichž se jim během studia dostalo. Za tímto účelem přítomným navrhnul, aby 

se zamysleli nad možným portfoliem cen, které by mohl děkan studentům udělovat. 

Sám rozvedl možná ocenění založená na studijních výsledcích a vedle standardního 

červeného diplomu, založeného na studijním průměru, zmínil možnost relativního 

srovnávání studentů, založeného na bodech dosažených v předmětech (percentily). 

V souvislosti s tím, upozornil na vhodnost hodnocení studentů v předmětech pomocí 

bodů, nikoliv jen pomocí známek.  

o K tématu se vyjádřila RNDr. Jana  Šimsová, Ph.D.  

 

Ing. Kateřina Felixová, PhD. – proděkanka pro studium  

 26. – 27. 1. 2016 se bude konat každoroční akce Gaudeamus (Praha). 

 15. 1. 2016 proběhne veletrh vzdělávání, kde všechny veřejné školy budou mít 

jednotné stánky, tj. studenti nebudou ovlivnění „kosmetikou“ stánků, ale kvalitou 

oborů. 

 Upozornila na chyby ve zveřejnění závěrečných prací. 

 Informovala o problémech s indexy, kdy dochází k nedodržování daných postupů. 

Ing. Eva  Fuchsová – zástupce vedoucího katedry ekonomie 

 Připravujeme sérii workshopů/diskuzí na podporu startupové scény. Kolegové mohou 

posílat tipy na podnikavé studenty a inovativní firmy.  



 Informovala o odeslané přihlášce FSE do „Ceny Ústeckého kraje za společenskou 

odpovědnost“ . 

 Upozornila na ukončení provozu dětské skupiny (školky) při  UJEP. 

 KEK zvažuje nový projekt OPZ – vzdělávání úředníků. 

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

 Do 16. 9. 2015 se musí nahlásit všichni zájemci o výjezd v rámci programu Erasmus+ 

(do 12:00) Mgr. Jitce  Ježkové. 

 P. děkan doplnil, že výjezdy musí mít hlavně přínos pro FSE (např. promítnutí do 

publikační činnosti). 

 22. 10. 2015 proběhne výběrové řízení studentů, kteří se hlásí k výjezdům v rámci 

programu Erasmus +, letošní akademický rok bude 24 incomingových studentů a 1 

studentka z Ruska v rámci prezidentského stipendia. 

 Informoval o spuštění „Klubu absolventů ALUMNI FSE UJEP“, obeslali jsme cca 

2 800 e-mailových adres, očekává se velká odezva. 

 Zájemci o Fullbrightové stipendium se mohou hlásit do 1. 11. 2015. 

 Připomněl 25. výročí založení UJEP a FSE v roce 2016. Pokud by se v roce 2016 

plánovala nějaká konference, seminář, workshop, mohly by být v duchu těchto oslav. 

Požádal proto vedoucí kateder o nahlášení plánu takových akcí do 30. 9. 2015. Doc. 

Kuchař byl děkanem jmenován zástupcem FSE ve výboru pro uspořádání centrálních 

oslav UJEP. 

 7. 10. 2015 se bude konat benefiční festival FSE. Vstupné bude dobrovolné a vybrané 

finance budou věnované na vzdělávání dětí. 

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

 Informovala o začátku přípravných kurzů cizích jazyků (od 12 hod.) a matematiky (od 

16 hod.). 

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

 Informoval o spuštění systému HAP (hodnocení akademických pracovníků) za rok 

2014. Přístup do systému je z adresy https://hap.ujep.cz/, přístupová hesla jsou stejná 

jako do IMISu. Požádal o vyplnění údajů do 10.10.2015. 

 Byly spuštěny webové stránky projektového oddělení UJEP. Nalezneme zde všechny 

podstatné informace týkající se projektové činnosti, metodik, aj. 

(http://projekty.ujep.cz/). 
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 Dne 24. 9. 2015 se koná slavnostní seminář k 20letému výročí centra informatiky. 

Součástí semináře je i prohlídka místností a techniky CI. 

 Na konci září (termín zatím není stanoven) se uskuteční schůzka na které bude 

projednávána účast jednotlivých fakult v projektu Univerzita 21. století. Tento projekt 

bude nosným tématem univerzity v OP VVV. Je vhodné se semináře účastnit a hledat 

formu zapojení v jednotlivých sekcích, neboť tento projekt nejvýznamněji ovlivní naši 

projektovou činnost v následujících pěti letech. 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice fakulty  

 Připomněla povinnost všech zaměstnanců vyplňovat výkaz o odpracované době za 

daný měsíc. 

 29. 9. 2015 bude otevřen bufet na FSE, jehož povoz budou zajišťovat studenti, kteří 

vyhráli „Studentskou soutěž“ na pronájem kantýny. 

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

 KRRVS je připravena k zahájení praxe. 

 Připravuje se nový kurz, který bude zajištěný magistrátem města Ústí nad Labem. 

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

 Upozornila na nedostatky ve STAGu spojené s rezervací učeben v rámci konzultací. 

o K problematice se vyjádřil Mgr. O. Moc, Ph.D. 

 Poukázala na navýšení pracovního úsilí a času spojené se studenty kombinovaného 

studia. 

Mgr. Karel Šemík – vedoucí katedry práva a politologie 

 Diskuze o změnách týkající se BP a DP a jejich předpisy, které stanovují jednotlivé 

katedry. 

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

 21. 10. 2015 se budou konat doplňovací voby do AS, byla již schválená volební 

komise. 

Vladislava Vitáková – vedoucí studijního oddělení 

 Upozornila na začátek nového semestru, tj. ak. pracovníci již nemohou vkládat 

termíny nových zkoušek (STAG bude uzavřen). 

Bc. Natalie Michajlova – referent sekretariátu děkana 
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 Upozornila na doplnění bodu č. 7 v pracovních smlouvách zaměstnanců (Pracovní 

náplň bude určena samostatným dokumentem). 

 Informovala o kontrole zpráv ze služebních cest. 


