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9. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 9.12. 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 

Vladislava Vitáková 

Omluveni:.  RNDr. Miloslav Šašek, CSc. 

 
 

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

 

 Přivítal přítomné na 9. zasedání KD FSE UJEP. 

 Upozornil na důležité body z kolegia rektora: 

o Informoval, že věci pracovně-právní budou nadále projednávány prvotně na 

kolegiu rektora.  

o Poukázal na finální výstup ze SIMS, ze kterého pro UJEP vyplývají následující 

skutečnosti týkající se naplnění/nenaplnění limitů v kategoriích financování: 

 B1 – limit překročen o 93,5 financovaných studentů 

 M1 – limit nenaplněn o 1 financovaného studenta 

 N1 – limit překročen o 165,5 financovaných studentů 

 P1 – limit překročen o 20 financovaných studentů  

o Předložil přehled záměrů mezifakultní spolupráce OP VVV a nastínil jejich 

koncept: 

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
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
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 projekt „Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce“ 

- FSE figuruje ve spolupráci na projektech „Smart“ a 

„Smart akcelerátor“ 

 projekt „Školy doktorských studií na UJEP“ 

o Informoval o návrhu komunikační strategie UJEP a jeho problematice. 

 Diskuze. 

o Pozval všechny přítomné na slavnostní předávání „Cen rektora 2015“, které se 

budou konat 10. 12. 2015 od 15:00 hod. 

o Poukázal, že UJEP získala 6 grantů GAČR. Za FSE tento prestižní grant získal 

 Ing. Jan  Slavík, Ph.D.  

o Upozornil na velice špatný stav ulice Mendělejové a důrazně poukázal na 

nebezpečí úrazu v této lokalitě. 

 Informoval o zasedání Vědecké rady FSE, která projednala Dlouhodobý záměr FSE 

UJEP pro roky 2016 – 2020, jeho aktualizaci pro rok 2016 a změny v konceptu 

státních závěrečných zkoušek. 

 Představil koncept doktorského studijního programu (schváleného Vědeckou radou), 

který bude v lednu 2016 předložen k akreditaci. 

 Poznamenal, že FSE vyhrála výběrové řízení na úřadu práce v rámci rekvalifikačních 

kurzů, které budou orientované zejména na finance a účetnictví. 

 Poděkoval všem za výbornou spolupráci a popřál všem krásné nadcházející svátky. 

 Připomenul neformální vánoční setkání dne 16. 12. 2015 od 17:00 hod. 

Ing. Kateřina Felixová, PhD. – proděkanka pro studium  

 

 Požádala, aby akademičtí pracovníci při zvažování udělení mimořádného stipendia 

vzali v úvahu, že mimořádné stipendium je udělováno za mimořádné, zřetele hodné 

počiny. V ostatních případech jsou studenti honorováni v rámci zařazení pomvěd a 

admin. Pro příští zasedání Stipendijní komise bude požadováno doplnění žádosti o 

mimořádné stipendium doložitelným hodnocením činností studenta – tak, aby bylo 

zřejmé, že se nejednalo o „pracovní“ náplň pomvěda či admina. 

 Požádala o poslání seznamu volitelných kurzů (aktivních i neaktivních) nabízených na 

jednotlivých katedrách do 18. 12. 2015. 

 Informovala o zasedání Pedagogické rady, kde všechny návrhy na VK neprošly. 

Mohou však být znovu předložené k projednání po drobných úpravách. 
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Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. – proděkan pro vnější vztahy 

 

 Urgoval dodání anglických kurzů pro výuku v rámci ERASMUS v LS. 

 Byl diskutován přístup absolventů FSE na akce typu „Vánoční volejbalový turnaj“ či 

„FSE CUP“. Přítomní vyslovili s jejich pozváním souhlas, takže v příštím čísle 

občasníku pro Klub Alumni FSE budou absolventi o těchto akcích informováni. 

 Bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici docenta na katedru KSP. 

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

 

 Proděkan informoval o možnosti využívat prostor na virtualizovaných serverech 

sdružení CESNET. Je vhodné zejména tehdy, je-li nutné z projektů zajistit jejich 

webovou prezentaci. Nabídka sdružení CESNET bude poslána souběžně se zápisem z 

kolegia. 

 Proděkan informoval o úspěšném výsledku ve výběrovém řízení na hodnotitele v OP 

VVV, kde uspěl dr. Barták a dr. Hlaváček. V této souvislosti požádal i ostatní 

pracovníky fakulty o přihlášení se do probíhajícího výběrové řízení tak, aby fakulta 

měla co nejvyšší zastoupení mezi hodnotiteli. Připomněl, že potenciální zájemci musí 

být držiteli platného elektronického podpisu. S jeho zařízením může pomoci CI. 

 Poděkoval za účast a výpomoc na každoročním Volejbalovém turnaji a informoval o 

vítězích utkání. 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice fakulty  

 

 Informovala o nově jmenovaných tajemnících na fakultách UJEP (PF Ing. Hřebejková, 

FVTM Ing. Majrich). 

 Poukázala na nové upozornění na stránkách UJEP o umístění bezpečnostních kamer 

v areálu a budovách UJEP. 

 Sdělila, že úspěšně proběhlo proškolení všech zaměstnanců FSE v oblasti  BOZP a 

PO, prostřednictvím vedoucích zaměstnanců. 

 Tázala se, kdo z řešitelů předpokládá převést finanční prostředky z projektů na příští 

rok (u TA 15 a TA 08 lze převést 5% z celkového objemu). 

o Nikdo z přítomných se nepřihlásil. 

 Informovala o plánovaném zřízení nového bankomatu České spořitelny v areálu 

Kampus (březen 2016). 

 Upozornila na zřízení nového bankovního účtu UJEP u České spořitelny, č.ú. BÚ 

100200392/0800 (účel účtu: úhrady faktur, výplaty stipendií, výběr poplatků za 

přihlášky apod.)  

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4651
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 Sdělila informace ohledně sobotní výuky, která musí být zaznamenaná v docházce. 

Zaměstnanec za tuto výuku čerpá náhradní volno. 

Vladislava Vitáková – vedoucí studijního oddělení 

 

 Upozornila na ukončení studia jednoho ze studentů v rámci CŽV v Kadani. 

Ing. Tomáš Siviček, PhD. – vedoucí katedry ekonomie 

 

 15. 12. 2015 FSE získala ocenění Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost. 

 Informoval o úspěchu studentů  FSE na mezinárodní soutěži v Katowicích (Polsko) na 

téma finančních trhů. 

 Upozornil, že workshop s tématikou zaměřenou na sociální inovace, bude nejspíše 

provedený až v lednu/únoru 2016. 

 Informoval o projektu Smart akcelerátor. Uvítá nápady a odborný odhad nákladů do 

18. 12. 2015 (výzva: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-004-

smart-akcelerator-v-prioritni-ose-2-op-vvv). 

 Uvítá také nápady na činnost inovačního centra (ICUK). 

 Poukázal na evidenci zájmu o dlouhodobou učitelskou mobilitu z Turecka.  

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

 

 Informovala o ukončení projektu Zvyšování kvality BP/DP. Byl dokončený software, 

který studentům umožní elektronický sběr dat (pilotáž bude provádět Dr. Moc), dále 

bude od nového semestru zpřístupněna aplikace pro sekretariáty (administrace 

procesu BP/DP). Součástí je rovněž registr a následné automatické přiřazování 

oponentů. (Bude doplněn stávající formulář Návrh na oponenta, kde oponent musí se 

zařazením do databáze souhlasit. Pedagogové také mohou některé dílčí části SW 

používat např. rezervační systém na konzultace, záznam z konzultace BP/DP apod.  

 Poděkovala doc. Ing. S. Svátkové, CSc., doc. PhDr. P. Kuchařovi, CSc., doc. Ing. D. 

Šťastnému, Ph.D. za realizaci druhého kola workshopů pro pedagogy a panu doc. 

Šťastnému i za velmi zajímavý kurz PREZI.  

 Znovu otevřela diskusi na téma založení tradice pořádání konference FSE, která by 

směřovala k budoucímu zařazení do WoS. Poukázala nejen na vytvoření prostoru pro 

publikační činnost, ale i pro navazování dalších profesních kontaktů a v neposlední 

řadě i finanční efekt.  

 Požádala o dílčí opravy nesrovnalostí v příkazech proděkana pro studium. Většinou se 

jedná o odkazy na Směrnice rektorky, které již nejsou platné. Zašle Dr. Mocovi a Dr. 

Felixové přesný popis změn, které je třeba udělat. 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3820
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3879
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RNDr. Jana  Šimsová, Ph.D. – vedoucí katedry matematiky a informatiky 

 

 Poděkovala p. děkanovi za poskytnutí prostorů FSE, které byly využity ke schůzi 

JČMF. 

 Upozornila na vadný projektor v aule a požádala o urychlenou nápravu. 

 Navrhla možnost odměn pro studenty s výborným prospěchem, kteří by se k lepším 

výsledkům motivovali možností dřívějšího předzápisu. 

o Diskuze. 

 Požádala o možnost informování budoucích studentů o přípravných kurzech na Dni 

otevřených dveří. 

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

 

 Další schůze AS se bude konat dne 16. 12. 2015. 

 Tázala se na přípravu studijního programu v cizím jazyce. 

o Dr. Siviček navrhnul, aby každá katedra začala postupně nabízet VK, které by 

zrcadlily povinné předměty.  

o Možnosti financování jsou:   

 MŠMT (někdy vypisuje projekty na rozvoj nebo OPVVV). 

  Je možnost také aktivně oslovovat učitele z partnerských škol, s cílem 

pokrýt výuku v anglickém jazyce, tj. financování by bylo z projektů: 

Erasmus+, H2020-MSCA MCSE, aj. 

o Diskuze. 

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

 

 Informovala o další konferenci v Polsku, která se bude konat na začátku února 2016 

s tématikou „Evropa 21. století.“ Události se lze účastnit i v rámci videokonference. 

Požádala případné zájemce o odezvu.  

 

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

