
8. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 11.11. 2015 
Čas         

14:00-17:00 h. 
 

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. 

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. Tomáš Siviček, PhD.  

PhDr. Alice Reissová, Ph.D. 

Omluveni:. Ing. Kateřina Felixová, Ph.D. 

 

 

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

 

 Přivítal přítomné na 8. zasedání KD FSE UJEP. 

 Poděkoval za zaslané návrhy na udělení stipendií primátora a starostů MO Ústí nad 

Labem, statutárního města Teplice a HSRÚ.  Celkově za všechny fakulty bylo 

předloženo 18 návrhů na udělení stipendií primátora a starostů. Vyhlášení proběhne 

18. 11. 2015 v 15:00 hod. v M307. 

 Dne 19. 10. 2015 UJEP navštívili – předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministryně 

školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Během dvouhodinové návštěvy 

si prohlédli univerzitní kampus a diskutovali se členy vedení UJEP i děkany fakult o 

potřebách ústecké univerzity.  
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 Připomněl, že aktuálně probíhá klíčový sběr dat pro SIMS. K 31. 10. 2015 bylo v 

IS/STAG evidováno 9 800 studentů UJEP, tj. cca 94 % loňského stavu. Meziročně se 

počty nejvíce snížily na FŽP (80 %), PřF (86 %), FF (91 %) a FVTM (92 %), na druhé 

straně se počty studentů zvýšily na FZS (109 %). FSE je nyní na 98,9%. Konečná čísla 

včetně počtu financovaných lze ze SIMS očekávat kolem 20. listopadu 2015. 

 Informoval, že Reprezentační ples UJEP 2016 se bude konat dne 27. 2. 2016 v 

Kulturním domě v Ústí nad Labem. 

 Informoval o výsledcích výběrového řízení na pozici copywritera (1/2 úvazek) na 

oddělení marketingu a propagace UJEP. Vítězný uchazeč nastoupil na DPP od 1. 11. 

2015. 

o Diskuze s Mgr. O.  Mocem, Ph.D. o možnostech využití copywritera 

v záležitostech FSE. 

 Oznámil, že FSE dosáhla svého historického maxima v RIV bodech. 

 Upozornil, že bylo zaslané sdělení týkající se 25 letých oslav existence FSE. Do 

„formuláře nápadů“ můžete sdělit své připomínky týkající se formátu akce, programu 

a organizační náležitostí. 

 Informoval o schválení závěrečné zprávy CEV a o úspěšnosti OPVK. 

 Upozornil na změnu členů disciplinární komise. 

 Oznámil, že FSE získala nový projekt z norských fondů, projekt je zaměřen na 

spolupráci s Volda University College. 

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

 Upozornil, že prostředky přidělené v rámci studentské grantové soutěže (SGS) je třeba 

vyčerpat do konce listopadu. Dále v souvislosti se SGS upozornil na skutečnost, že 

grantová komise fakulty bude v příštím roce upřednostňovat projekty, které nelze 

financovat z jejich vědeckých výstupů (v praxi tedy projekty s velkými nemzdovými 

náklady, např. náročné získávání dat, apod.) 

 Oznámil, že mnoho pracovníků bude mít nárok na odměny z titulu svých vědeckých 

výsledků.  

 Informoval o prezentaci výzkumu mezi studenty, který se týkal vnímání časové 

náročnosti předmětu. Výsledkem výzkumu je skóre přiřazené každému předmětu, 

které lze zhruba interpretovat tak, že naznačuje odchylku časové náročnosti daného 

předmětu od jeho kreditové  hodnoty: např. +1,0 lze interpretovat jako předmět, jehož 

kreditová hodnota by měla být o 1 kredit vyšší (předmět kreditově podceněný), -0,5 

jako předmět jehož kreditová hodnota by měla být o 0,5 kreditu nižší a skóre 0 jako 

předmět, jehož kreditové nastavení je v pořádku. Připomněl, že výsledky není vhodné 

interpretovat normativně, pouze pedagogům naznačují, zda by měli v náročnosti 



kladené na studenty přidat nebo ubrat. Data jsou dostupná: 

http://datovaveda.cz/anketa/ 

o Metodika ankety: http://bit.ly/1YhSjSW 

o Diskuze. 

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

 2. 12. 2015 od 16:00 hod. se bude konat Mikulášská na FSE. Požádal o nahlášení 

počtu přítomných dětí Bc. Natalii Michajlove do 30. 11. 2015.  

 9. 12. 2015 se budou konat každoroční Vánoční trhy. Akce bude probíhat od 10:00 

hod. ve VŠ klubu. 

 16. 12. 2015 bude vánoční večírek FSE. 

 Informoval, že na rektorátě UJEP bylo vytvořeno oddělení marketingu a propagace, 

jehož vedoucím je Mgr. Michal  Červenka. 

 Sdělil, že vedení UJEP hodlá ve spolupráci s městem vytvořit prostory v centru města, 

které by sloužili jednotlivým fakultám k propagaci. 

 Upozornil, že letos se do VŘ v rámci programu Erasmus+ přihlásilo 11 studentů. 

Problém klesající poptávky vidí v nedostatku propagace a uznávání kreditů jiných 

kurzů než VK.  

o Diskuze s PhDr. H. Suchánkovou, Ph.D. ,  která navrhla zvýšení počtu kreditů 

za jazykové kurzy. 

 Požádal vedoucí kateder o návrhy na anglické kurzy pro studenty ERASMUS+ na LS. 

S ohledem na větší počet zahraničních studentů, kteří zde zůstávají i v LS, je třeba 

připravit kurzy nové tak, aby jimi mohli splnit požadovaný počet kreditů.  

 Požádal o poslání informací týkajících se reálné spolupráce s podniky (KRRVS a KE) 

do 13.11. 

 Obrátil se na pamětníky s prosbou o spolupráci při vydání almanachu FSE, kde by 

byly popsané jednotlivé historické etapy fakulty.  

o RNDr. Jana  Šimsová, Ph.D. podala návrh, že by se do spolupráce mohli 

zapojit absolventi a i nynější studenti.  

 Požádal vedoucí kateder, aby v případě plánování přijetí nových zaměstnanců nahlásili 

svůj záměr do konce listopadu. 

 Informoval o Dni otevřených dveří dne 21. 1. 2016. 

http://datovaveda.cz/anketa/
http://bit.ly/1YhSjSW


 Upozornil, že doc. PhDr. Peter  Brnula, Ph.D.  nastupuje od prosince 2015 na celý 

úvazek. 

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

 Informoval o schůzce k připravovanému projektu U21 (Univerzita pro 21. století), 

která proběhla dne 14. října 2015. Projekt je rozdělen do deseti gescí, fakulta má 

garanty ve dvou z nich. Na schůzce byly představeny hlavní ideje každé části.  Zápis 

ze schůze bude rozeslán spolu se zápisem z KD. 

 Poděkoval za vyplnění podkladů v systému HAP. Výsledky jsou již k dispozici, podle 

zjištěných dat bude upraveno hodnocení tak, aby bylo relevantní pro FSE. V rámci 

porady RaI se bude konat schůzka, na které se budou probírat zkušenosti s IS HAP 

tak, aby se jim v příštím roce přizpůsobilo použití systému. Proděkan požádal 

přítomné, aby na svých katedrách zjistili připomínky a náměty k HAPu a předali mu 

je. Termín: 30. 11. 2015 

 Centrum informatiky UJEP ověřilo soulad operačního systému Windows 10 s 

informačními systémy univerzity a dalo souhlas s instalací Windows 10 na 

jednotlivých fakultách. Jednotliví pracovníci si mohou W10 nainstalovat sami, pokud 

potřebují pomoc, mohou se obrátit prostřednictvím adresy fseservis@rt.ujep.cz na 

pana Lodera. V případě, že je k počítači připojeno nějaké další zařízení (např. tiskárna 

atd.) je nutné nejdříve ověřit existenci ovladačů k těmto zařízením. V takovém případě 

je před instalací W10 nutné kontaktovat pana Lodera, aby toto ověřil a případně řešil. 

 Informoval o nabídce služeb sdružení Cesnet (sdružení zřízené VŠ v ČR). Jednotlivé 

služby je možné využívat po přihlášení pomocí hesla do sítě Eduroam. Návod 

k používání bude poslán emailem všem zaměstnancům. Jedná se o tyto služby: 

o FileSender  - analogická služba typu Letecká pošta či Úschovna. Poskytuje 

možnost posílat velké soubory dalším uživatelům. Výhodou této služby je 

nezahlcování emailových stránek uživatelů velkými soubory. Další výhodou je 

důvěryhodnost prostředí, kterým se soubory posílají. Letecká pošta a spol. jsou 

komerční projekty, které mohou kontrolovat obsah posílaných souborů a 

případně jej použít pro své potřeby.  Naproti tomu FileSender je služba 

akademického prostředí, ve kterém je zaručena důvěrnost dat. 

o OwnCloud – cloudové úložiště o velikosti až 100 GB pro jednotlivého 

uživatele. Umožňuje synchronizovaný přístup k souborům na různých 

zařízeních a jejich sdílení s dalšími uživateli. 

o Foodle -  služba analogická Doodle. Umožňuje plánování schůzek s ostatními 

uživateli. 

 Informoval o konání 16. ročníku volejbalového přeboru FSE dne 4. 12. 2015. Turnaj 

se koná ve Sportovní hale UJEP od 11 hodin. 

mailto:fseservis@rt.ujep.cz


 Informoval o výzvě č. 18 s názvem Sociální inovace v rámci OP Zaměstnanost. Po 

diskusi v kolegiu je do přípravy zapojena KSP, KRRVS a KEK. 

 Připomněl, že všem zaměstnancům byly zaslány přístupové údaje k správě svého 

osobního profilu na nových www stránkách fakulty. Požádal vedoucí kateder, aby dále 

přenesli informaci, že k editaci stránek je nutné používat prohlížeč Chrome.  

Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice fakulty  

 Poděkovala vedoucím za účast na školení BOZP a PO. Informace o BOZP a PO jsou 

k nalezení v IMISU. Ved. pracovníci musí prokazatelně proškolit své podřízené, 

v termínu do 31.12.2015. Proškolení musí být doložené podpisem na prezenční listině. 

 Požádala vedoucí kateder, aby při předkládání DPP na výuku, k podpisu děkanovi, též 

doložili předpokládaný rozpis odpracovaných hodin (výpis z rozvrhu, počet 

výukových hodin, konzultací, zkoušení). 

 Upozornila, že počty konzultačních hodin musí být přiměřené počtům studentů a 

výukových předmětů. 

 Od 13. 11. 2015 bude probíhat inventarizace dlouhodobého majetku. 

 Informovala, že bude založená elektronická kniha jízd k rezervaci služebního vozu. Ta 

nenahrazuje písemnou žádanku se souhlasem k jízdě.  Požádala o zápisy do elekt. 

knihy alespoň 14 dnů před plánovanou cestou. 

 Služební cesty, vč. kontrolní zprávy se zapisují a ukládají na děkanátu FSE.  

 Dne 13. 11. 2015 se uskutečnilo školení řidičů (referentů) v červené aule UJEP. 

Náhradní školení proběhne 24. 11. 2015 od 13:30 hod. na děkanátu FSE. 

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

 Informoval o splnění povinnosti v dočerpání dovolené (celá katedra). 

 KRRVS zajistila chod příštího semestru. 

Vladislava Vitáková – vedoucí studijního oddělení 

 Upozornila na velký počet stále nevyzvednutých indexů studentů na studijním 

oddělení.  

Ing. Tomáš Siviček, PhD. – vedoucí katedry ekonomie 

 Navrhl zorganizovat workshop na začátku prosince na téma sociální inovace. 

  Upozornil na vznik Inovačního centra ÚK.  

  25. 11. 2015 se uskuteční poslední debata v rámci projektu „Absolventi budoucnosti“. 

Požádal o propagaci mezi studenty. 
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 Informoval návštěvě kulturní atašé z americké ambasády a amerického podnikatele 

Ajit D’Sa v rámci Týdne podnikání. 

 Ing. Eva  Fuchsová  připravuje projekt zaměřený na společenskou odpovědnost (a 

work-life balance). 

 Pozval členy KD na zasedání KHK, která nabízí partnerství v projektech, 

zprostředkovává kontakty ve firmách, aj. 

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

 Poděkovala doc. PhDr. P.Kuchařovi, CSc., doc. Ing. L. Slavíkové, Ph.D. a doc. Ing. D. 

Šťastnému, Ph.D. za realizaci workshopů pro akademické pracovníky. Informovala o 

dalších workshopech do konce roku 2015: 24. 11. doc. Ing. Slavomíra Svátková, CSc. 

(BP/DP) a 1. 12. doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D. (PREZI). Informovala o velice 

pozitivním ohlasu účastníků na probíhající workshopy. Upozornila zároveň, že účast 

by mohla být vyšší. Požádala vedoucí kateder o propagaci.  

 Informovala o dalším postupu prací na Kariérním řádu UJEP. Byly dokončeny 

pilotáže nového způsobu hodnocení akademických pracovníků, který bude součástí 

KŔ. Nabídla eventuálním zájemcům bližší seznámení s nově navrhovanou metodikou.  

 Na konci listopadu začíná sběr dat pro hodnocení kvality výuky. Požádala vedoucí 

kateder, aby v rámci svých porad informovali všechny akademické pracovníky a 

požádali je o spolupráci (tj. umožnění vyplnění dotazníků v rámci vybraných cvičení).  

 Upozornila na prostorové potíže KMG a požádala o možnost využití bývalých prostor 

KRLR, kde by se probíhaly konzultace pedagogů se studenty. 

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

  Upozornila na špatnou docházku studentů na povinných cvičeních, i přesto, že se 

studenti zapsali do STAGu. 

 Poděkovala Mgr. O. Mocovi, Ph.D. za 3 termíny školení v systému HAP. 

 Upozornila na špatné vybavení v učebně informatiky v Kadani (CŽV) 

o RNDr. Jaroslav  Koutský, Ph.D. poukázal, že se v nejbližší době plánuje 

přestavba učebny a její zmodernizování. 

Mgr. Karel Šemík – vedoucí katedry práva a politologie 

 Informoval o situaci na katedře (zejména aktuálním problémům rozvrhů, kdy se 

setkaly předměty staré a nové akreditace s vyššími personálními požadavky, je nutné 

počítat i s externisty). 

 Požádal o informace k organizaci zkouškového období v Kadani (učebny, otevření 

budovy) - sdělí dodatečně Ing. Uhman 
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PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. - Předsedkyně AS FSE UJEP 

 Sdělila, že dne 18. 11. 2015 proběhne od 14:00 hod. v M 409 zasedání Akademického 

senátu FSE UJEP a téhož dne od 15 hod. v M 307 shromáždění Akademické obce FSE 

UJEP.   

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

 Informovala, že v LS se Mgr. E. Brinsden sníží úvazek na 0,1. 

 Sdělila, že proběhne soutěž studentů v cizojazyčných prezentacích. 

 V lednu roku 2016 proběhne každoroční závod na běžkách. 
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