
1. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 10. 2. 2016 
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. 

Ing. Kateřina Felixová, Ph.D. 

RNDr. Miloslav Šašek, CSc 

PhDr. Hana Suchánková, Ph.D. 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 

Ing. Dagmar Kubišová 

Mgr. Karel Šemík 

Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. 

Vladislava Vitáková 

PhDr. Alice Reissová, Ph.D. 

Vladislava Vitáková 

Omluveni:. 

Doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D. 

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. 

Ing. Tomáš Siviček, PhD.  

 

 

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

 

 Přivítal přítomné na 1. zasedání KD FSE UJEP. 

 Upozornil na důležité body z kolegia rektora: 

 Byl předložen nový harmonogram UJEP pro akademický rok 2016/2017 (za 

FSE ZS je 24.9. -23. 12. 2016, LS je 13.2. -13. 5. 2017, což je 13 a 13 týdnů). 

 Informoval o změnách ve stipendijním řádu UJEP, kde se jednalo o úpravy 

hlavně u studentů kombinovaného studia. 

 Vyjádřil se a poděkoval k proběhlému Dni otevřených dveří. 
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 Poukázal, že proběhlo jednání gestorů SC1 v rámci strategického projektu 

„U21“, na kterém byly uloženy úkoly spojené s bližším rozpracováním 

konkrétních okruhů. 

 Sdělil, že bylo vyhlášeno výběrové řízení na nového ředitele vědecké 

knihovny. 

 Sdělil důležité body za FSE: 

 Připomněl, že byla předložena výzva k upravení sylabů předmětů. 

 Upozornil na personální složení u státnicových zkoušek (člen by měl mít 

alespoň Ph.D.) 

 Informoval, že za FSE nebudeme chtít zařazení tělesné výchovy do studijních 

plánů. 

 Požádal za doc. Šťastného o zaslání adeptů na habilitační řízení v roce 2016 

(termín do 15.2.) 

Ing. Kateřina Felixová, PhD. – proděkanka pro studium  

 Upozornila na změny v současném harmonogramu akademického roku, kdy: 

 26. -27. 4. 2016 budou probíhat Dny vědy a umění 

 28. 4. 2016 Sportovní den rektora 

 Připomněla, že s nástupem nového semestru lze dělat změny ve STAGu jen v průběhu 

prvních 2 týdnu (1. týden bezplatně, 2. týden za poplatek) 

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

 24. 2. 2016 proběhne výběrové řízení v rámci programu Erasmus +. Požádal vedoucí 

kateder o větší propagaci mezi studenty. 

 Informoval o přípravě Dnů vědy a umění, které se budou konat 26. - 27. 4. 2016. 

Jednotlivé obory mají možnost představit svou činnost na akcích: 

 „Kafe s vědcem“ proběhne před nákupním centrem Fórum (zájemci se mohou 

hlásit u Mgr. Jitky Ježkové). 

 Popularizační přednášky pro veřejnost v prostorách bývalého kina Hraničář. 

 Dne 27. 2. 2016 se bude konat Ples UJEP v kulturním domě. 

 17. 2. 2016 v 9:00 hod. na děkanát přijede zástupce České spořitelny, který nabízí 

různou škálu přednášek a workshopů, které lze zařadit do výuky. Zájemci se mohou 

hlásit u doc. Kuchaře. 



 Požádal Mgr. Moce o větší zviditelnění propagačních videí na hlavních stránkách 

FSE. 

 Požádal Dr. Felixovou o napsání pár odstavců o celoživotním vzdělávání do občasníku 

pro absolventy. 

 K financování některých akcí FSE z Fondu hejtmana Ústeckého kraje připadá v úvahu 

vydání publikace k 25. výročí FSE. Seznam akcí a nápadů je potřeba zaslat do 15. 2. 

2016. 

 Byla předána akreditace na magisterské studium oboru sociální práce. 

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

 Upozornil na nový Organizační řád UJEP. Zaniklo Oddělení projektů a rozvoje, 

vzniklo Centrum rozvoje a projektového servisu. Vedoucím centra je Bc. Filip 

Brodský. Stránky centra: http://projekty.ujep.cz/ 

 Sdělil, že probíhá systemizace pracovních míst na UJEP. Upozornil, že písemná 

pověření zástupců kateder musí být doručena na personální oddělení UJEP. 

 Požádal o zaslání jmen pracovníků, kteří pracují ve funkci projektových manažerů.  

 Apeloval na využívání elektronických informačních zdrojů. Prorektor pro RaIT zadal 

řediteli knihovny za úkol provedení analýzy využívání těchto zdrojů a podle výsledku 

se bude rozhodovat, které EIZ se v nadcházejícím období zachovají. 

 Mgr. Šemík poukázal na problematickou funkčnost systému ASPI v knihovně, 

kde je potřeba zařídit zajištění řádného chodu (informace od studentů).  

 Informoval o seminářích z nabídky vědecké knihovny: 

 17. 2. 2016 od 10:00 hod. a 24. 2. 2016 od 13:00 hod. proběhne seminář na 

téma „Jak psát kvalifikační práce“. 

 18. a 25. 2. 2016 proběhne seminář ohledně elektronický zdrojů a jejich využití 

(více na stránkách knihovny) 

 Požádal o soupis potřebné odborné literatury, kterou je nutné nakoupit. Seznam je 

potřeba poslat Mgr. Bc. M. Huaytalla Suarez do 30. 3. 2016. 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice fakulty  

 Poukázala na deadline ohledně předpokládaných nákupů v rámci DNS a majetku 

pořizovaného prostřednictvím oddělení Veřejných zakázek UJEP.  

 Vedoucím kateder bude zaslán formulář Příprava rozpočtu na rok 2016, kde lze 

doplnit informace ohledně předpokládaného nákupu investic na FSE, dále MN a 

potřeby OON.    
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 Upozornila, že v rámci úspor budou využívány barevné tiskárny pouze na děkanátu 

FSE (u Bc. Michajlové) a v kopírovacím centru (u J.Balšánkové). Nákupy barevných 

tonerů do jiných tiskáren mohou být hrazeny pouze z projektů. 

 Připomněla možnost využívání služebního auta (např. do Kadaně), kde je potřeba si 

auto předem rezervovat v Rezervačním systému SA prostřednictvím sekretářek 

kateder. 

 Požádala o úspornější organizaci zkoušek v době zkouškového období o víkendech. 

  V rámci bezpečnosti PO byla zřízena požární hlídka FSE (p.Štirbl. R.Michal, 

P.Havránková), na vrátnici FSE byl zřízen služební mobil: 728 721 192 

 Informovala o knize úrazů, nachází se na vrátnici FSE a upozornila, že studenti nejsou 

univerzitou úrazově pojištění, náleží jim v oprávněném případě tzv. pojistka na 

náhradu škody. Vždy záleží na okolnostech úrazu, posuzuje Ing. Věra Výborná, 

pracovnice BOZP a PO UJEP. 

  Požádala o náměty k lepšímu využití učebny č.105 na FSE. 

 V případě zaměstnávání cizinců na FSE (i formou DPP), musí být všechny podklady 

odevzdány na ZAMO UJEP min. 14 dnů před nástupem do zaměstnání. 

 Ve dnech 22. a 23. 6. 2016 proběhnou promoce v Divadle opery a baletu, UL. 

 Upozornila, že vedení FSE plánuje uzavřít budovu ve dnech 1. – 12. 8. 2016 a 27. – 

30. 12. 2016 – čerpání dovolené. 

 Vedení FSE v roce 2016 umožní zaměstnancům FSE čerpání tzv. 5 „sick days“.   

Vladislava Vitáková – vedoucí studijního oddělení 

 Upozornila na větší množství studentů z prvních ročníků, kteří ukončili studium. 

 Tázala se, zda lze ukončit studium studentům z prvních ročníků v průběhu roku, když 

si neudělají elektronický předzápas na LS. 

 Informovala, o počtu studentů v rámci CŽV: 

 Kadaň (21), Ústí nad Labem (4). 

 Sdělila, že za odevzdání BP a DP studenti získávají určitý počet kreditů, tj. bez 

odevzdání nemohou jít ke státním zkouškám. 

 Požádala vedoucí kateder, aby jednotlivé sekretářky nahlásily přesný počet lidí, kolik 

BP a DP odevzdali, potřebný k organizaci promocí v divadle a případné úspoře financí 

z pronájmu divadla. 

RNDr. Miloslav Šašek, CSc. – vedoucí katedry regionálního rozvoje a veřejné správy 
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 Upozornil na problematiku kvalitních oponentů a odborníků k závěrečným 

státnicovým zkouškám. 

 Poukázal na klesající úroveň kvality studentů a také počet studentů, kteří udělají 

maturitu. 

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

 Dotázala se, zda byl do Harmonogramu akademického roku dopsán termín písemné 

části státních závěrečných zkoušek. Paní proděkanka Felixová odpověděla, že zatím 

ne.  

 Upozornila, že při Dni otevřených dveří docházelo k určitému zmatku, ve kterém patře 

se nachází učebna, do které mají studenti směřovat (označení poschodí na 

informačním systému nedopovídá označení ve výtahu). Paní tajemnice odpověděla, že 

toto sjednocení není možné.  

 Souhlasila s Dr. Šaškem, že úroveň maturantů ze SŠ neustále klesá. Studenti jsou 

velice laxní a věnují jen malou pozornost studiu a studijním povinnostem. Upozornila 

na skutečnost, že velký počet studentů třetích ročníků nemá splněné zápočty a zkoušky 

a ke státní závěrečné zkoušce v řádném termínu půjde jen část ročníku.  

 Informovala o novém informačním systému BADIS (webové stránky FSE, složka 

Důležité odkazy). Systém mohou používat všichni pedagogové na FSE (např. modul 

Konzultační hodiny). Pokud by na některé z kateder měli zájem, je možné uspořádat 

krátké školení na využívání tohoto systému.  

 Informovala o průběhu obhajob projektů v rámci SGS. Projekty FSE byly hodnoceny 

pozitivně. Komise poukazovala na skutečnost, že rozpočty projektů jsou významně 

nižší, než projekty ostatních fakult.  

 Tázala se na podmínky přidělení mimořádných stipendií pro studenty, kteří pravidelně 

pomáhají v jednorázovém výzkumu (sběr dat) nebo např. v rámci hodnocení kvality 

výuky. Děkan odpověděl, že je možné nadále tyto studenty zapojovat. 

Mgr. Karel Šemík – vedoucí katedry práva a politologie 

 Informoval o průběhu zkoušek v Kadani. 

 Požádal o případné odlišení kódu výuky v Kadani ve STAGu od ostatních studentů z 

organizačních důvodů, pokud je to možné. 

 Požádal KD o stanovisko, zda zapisovat zápočty, zápočty před zkouškou a zkoušky 

studentům dodatečně, pokud se nepřihlásí do STAGu na řádně a včas vypsaný termín 

(resp. v případě, kdy test absolvují, aniž by byli ve STAgu na daný termín zápočtu či 

zkoušky zapsáni) - KD zaujalo jednoznačné stanovisko, aby vyučující dodatečně 

výsledky studentům nezapsaným na daný termín nezapisovali (výsledek zápočtu či 

zkoušky pak není platný) s tím, že je na odpovědnosti studentů, aby sledovali STAG a 
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na řádně a včas vypsané termíny se zapisovali (výjimky jsou možné jen za zcela 

mimořádných podmínek po souhlasu vedoucího katedry; předmět jako takový ale 

musí mít student vždy v systému zapsán pro daný akademický rok - pokud předmět 

nemá zapsán, výjimka již není možná). 

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

 Informovala o termínu zasedání AS FSE UJEP – bude se konat dne 17. 2. 2016 od 

14:15 hod. v učebně M409. Na jednání bude diskutován nový Organizační řád FSE 

UJEP. Sdělila též, že se dne 18. 2. 2016 zúčastní dalšího sněmu Rady VŠ v Praze a 

opět přinese všem členům kolegia aktuální informace o stavu vysokého školství.   

 Poděkovala Dr. Mocovi za přehledné provedení nových webových stránek fakulty a 

požádala, pokud možno, ještě o větší zviditelnění úspěchů fakulty a našich studentů z 

řady akcí. 

 Zeptala se, zda UJEP zaměstnává podle zákona určité procento zdravotně postižených 

osob, neboť, pokud by tomu tak nebylo, je možné tuto povinnost splnit náhradním 

plněním, např. odebírám služeb od zdravotně postižených lidí (masáže od nevidomých 

ve formě benefitu pro zaměstnance)  

 na dotaz zareagovala paní tajemnice s tím, že vše probíhá podle zákona a že 

UJEP plní tuto povinnost zaměstnáváním zdravotně postižených osob, příp. 

odběrem jejich výrobků 

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

 Poukázala na problematiku nízkého zájmu o ostatní jazyky mimo aj. 

 Sdělila o skromné účasti studentů v soutěži cizojazyčných prezentací. Požádala 

vedoucí o zvýšení propagace této soutěže mezi studenty. 

 Informovala o proběhlém Akademickém poháru FSE na běžkách a zároveň upozornila 

na připravující se kurz pohybových aktivit, na který se přihlásilo již 26 studentů. 

 Podotkla, že se objevil další případ plagiátorství, jenž se řešil na disciplinární komisi, 

studentka však sama ukončila studium. 

 

- Prezentace Dr. Moce: HAP 

- Prezentace Dr. Reissové: Hodnocení kvality výuky 
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