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2. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 16. 3. 2016 Čas: 15:00-17:00 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. 

Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. 

PhDr. Hana Suchánková, Ph.D. 

RNDr. Miloslav Šašek, CSc. 

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 

Omluveni:. 
Vladislava Vitáková 

Doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D. 

 

 

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

 

 Přivítal přítomné na březnovém zasedání KD FSE UJEP. 

 Poděkoval za odevzdání podkladů pro výroční zprávu UJEP Mgr. O. Mocovi, Ph.D. a 

Mgr. E. Polesné. 

 Informoval o proběhlém KR ze dne 1. 3. 2016: 

  Informoval, že není možné převádění financí mezi jednotlivými 

fakultami za účelem  podpory studentů jiných fakult z fakultních 

stipendijních fondů. 

 . 

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=13078
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3870
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3834
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o Ing. Kateřina Felixová, Ph.D. doplnila, že ve velmi výjimečných 

zřetelehodných případech lze požádat o stipendium rektora 

UJEP. 

 Upozornil, že byly schváleny demolice objektů č. p. 3, 5, 7, 9 a 11 11 

v Mendělejevově ulici. Demolice budov byla nezbytná z mnoha 

důvodu, jedním z nich je katastrofální stav budov. 

 Konstatoval, že na KÚÚK byl odeslány návrhy na udělení Ceny 

hejtmana ÚK (3 návrhy na doc. Hrubou, doc. Michnu, prof. Čapkovou). 

Za FSE nebyl nikdo navržen. 

 Aktuálně je navrhováno snížení poplatku za přijímací řízení ze 

současných 20 % základu stanoveného MŠMT, které by v příštím 

přijímacím řízení znamenaly 640 Kč (zaokrouhluje se dolů na celé 

desetikoruny), na fixních 500 Kč. Důvodem je zajištění 

konkurenceschopnosti UJEP mezi ostatními vysokými školami a 

snížení poplatku za přijímací řízení na úroveň obvyklou na dalších 

regionálních univerzitách (JČU, ZČU, UPa, UHK). 

 Informoval o otevření dětské skupiny v Brněnské ulici s možností 

využití kapacity zaměstnanci UJEP za výhodnějších podmínek. 

 

 Záležitosti FSE: 

 Informoval o výsledném hospodaření fakulty v roce 2015. Poděkoval 

všem zaměstnancům, za to s jakým nadhledem překonali obtížný rok, 

který byl ve znamení značných úspor.  Zdůraznil, že fakulta dosáhla 

v rámci možností skvělého hospodářského výsledku, což bylo dáno 

zejména velkými úspornými opatřeními a zapojením externích projektů.  

 Informoval, že požádal AS FSE o diskusi a stanovení časového 

harmonogramu volebních akcí, které proběhnou v následujícím roce 

(zejména volby do AS, volby děkana).  

 Upozornil, že v dohledné době vyprší tříleté mandáty na vedení kateder, 

tudíž je potřeba vyhlásit na cca květen výběrová řízení na tyto pozice. 

Považuje za důležité, aby v rámci jednotlivých pracovišť proběhla 

interní, klidná a otevřená diskuse nad jejich dalším směřováním. 

Stávajícím vedoucím nabídl možnost vzájemného zhodnocení 

spolupráce a diskusi nad dosavadním vývojem pracovišť.  

 

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

 

 Informoval o výsledcích VŘ programu Erasmus+, kde bylo vybráno 7 studentů (na 

celé univerzitě se vybralo 82 studentů, loni jich bylo vybráno 133). S ohledem na malý 

zájem bude vypsáno 2 kolo VŘ na konci dubna. V této souvislosti požádal vedoucí 

kateder o zintenzivnění propagace programu ERASMUS+  mezi studenty. 
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 Den kariéry se bude konat dne 12. 4. 2016 od 10:00 do 14:00 hod. Jsou pozvané 

všechny firmy, se kterými máme uzavřenou spolupráci (kompletní seznam bude na 

webových stránkách fakulty). 

o Diskuze. Dr. Siviček nabízí výpomoc. 

 Oslavy k 25. výročí FSE UJEP: 

o Komise, zabývající se výročím fakulty již má hrubý koncept akcí. 

o 6. 10. 2016: 

 9:00 – 10:00 hod.: Slavností zasedání vědecké rady FSE.  

 11:00 – 13:00 hod.: Vystoupení hejtmana, rektora, děkana, 

hostů, předání cen FSE. 

 Od 15:00 hod.: Kulatý stůl  

 Od 16:30 hod.: Jednání oborových skupin, vč. studentů a 

absolventů. 

 Od 18:00 hod.: Večer s FSE. 

o Požádal pamětníky o spolupráci při přípravě almanachu FSE, kde kromě 

úvodního slova pana děkana bude i čtivá část od pamětníků, kde zavzpomínají 

na okolnosti vzniku fakulty (např. rubrika od studenta k učiteli). Součástí 

almanachu budou statistické přehledy vývoje počtu studentů a chronologie 

vedení FSE. 

o Konstatoval, že FSE požádala o Fond hejtmana, kdy by získané finance 

pomohly právě vydání tohoto almanachu. 

 Poděkoval Dr. O. Mocovi za větší zviditelnění videí FSE. 

 31. 3. proběhne v prostorách KSP FSE UJEP mezinárodní seminář k dějinám SP 

v purpurovém sálu pod patronací MPSV ČR. 

o Diskuze. Dr. Siviček upozornil, že je to obrovský přínos pro FSE, což lze 

využít i v PR fakulty. 

 

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

 

 Proděkan pro rozvoj a IT informoval o změně Knihovního řádu VK UJEP. 

Akademických pracovníků se nejvíce dotkne prodloužení výpůjční doby na 2 měsíce.  

 Proděkan pro rozvoj a IT informoval o zřízení digitálního repositáře UJEP. Repositář 

slouží k uložení a zpřístupnění publikačních výstupů pracovníků UJEP. Je možné jej 

využívat také při zpřístupňování výstupů z projektů. V souvislosti s digitálním 

repositářem je nutné věnovat pozornost autorským právům. Pokud je publikační 
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výstup zveřejněn v časopisu a autor podstoupil autorská práva vydavateli, je nutné 

získat souhlas vydavatele ke zveřejnění v repositáři. 

 Proděkan pro rozvoj a IT upozornil, že na konci července 2016 skončí období pro 

bezplatný upgrade operačního systému Windows 10 (dále jen W10). Po skončení 

letního semestru (tj. od cca poloviny května) nainstaluje p. Loder v učebnách verzi 

W10. Vzhledem k tomu, že Microsoft plánuje ukončení rozšířené podpory verze 

Windows 7 na 14. ledna 2020, není nutné nyní přecházet hromadně na W10. Zájemci, 

kteří plánují v budoucnu přejít na W10, tak učiní do konce června 2016. Platí přitom 

pokyn z únorového kolegia děkana - v případě, že pracovník zvládne instalaci sám, je 

možné ji provést samostatně. V opačném případě lze požádat o pomoc p. Lodera. V 

případě instalace W10 na počítač, ke kterému je připojeno další zařízení (zpravidla 

tiskárny, skenery atd.) je nutné kontaktovat p. Lodera, aby zajistil a provedl instalaci 

příslušných ovladačů. 

o Dr. Šimsová požádala o novou verzi Microsoft Office pro vyučující, kteří učí 

v učebnách s novou verzí. 

 O přístup ke zkušební verzi modulu Granty a projekty projevilo zájem 6 pracovníků 

fakulty. Školení pro tyto pracovníky proběhne ve čtvrtek 7. 4.2016 od 10 hodin v 

zasedací místnosti ve 2. patře MFC. 

 V rámci www stránek fakulty byla zřízena stránka o úspěšných absolventech fakulty. 

Proděkan požádal o zasílání odkazů na naše úspěšné absolventy, které bychom mohli 

v rámci této stránky prezentovat. 

 

PhDr. Bc. Kateřina Felixová, PhD. – proděkanka pro studium 

 

 Opět nastínila problematiku stipendií a upozornila na fixních 500,- Kč za přihlášku. 

 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemník fakulty  

 

 Upozornila na sjednocení informačního systému v budově FSE dle stavební 

dokumentace, (např. děkanát se nachází v 2. nadzemním podlaží). 

 Informovala o jednání s R. Loderem (technikem IT), kde byla řešena problematika: 

 

o Zálohování dat u PC. 

o Drobných požadavků: 

 Požádala o vypínání dataprojektorů v učebnách po skončení výuky 

(hlavně ve VIKSU).  

 Požádala o dohled nad ovladači dataprojektorů, které jsou ničené. 

 Oznámila, že do konce března by měly být předány UNI šeky. 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4651
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 Požádala o podpisy na podpisové vzory k projektům (teprve pak lze čerpat finanční 

prostředky). 

 

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

veřejné správy 

 

 Informoval, že všechny posudky BP/DP byly vyřešené. 

 Požádal o změnu neaktuálních akcí na nástěnkách FSE UJEP a upozornil, že některé 

záležitosti tam dávají i nepověřené osoby. 

o Ing. Kubišová upozornila, že na nástěnky FSE lze dávat reklamní materiály 

pouze se souhlasem vedení. Za obsah katedrální nástěnky zodpovídá vedoucí 

katedry. 

 

Ing. Tomáš Siviček, PhD. – vedoucí katedry ekonomie 

 

 Upozornil na mnoho příležitostí spolupráce s firmami pro studenty FSE, které lze 

uplatnit při psaní BP/DP. Zároveň se připravují workshopy: 

o 30. 3. 2016 proběhne 1. workshop s FK Teplice (požádal o propagaci mezi 

studenty). 

o 5. 4. 2016 proběhne od 14:00 workshop k sociálnímu podnikání s Impact 

Hubem, Praha, v rámci Social Impact Award a od 17:00 přednáška k start-

upům v rámci Vodafone, Nápad roku. 

o 20.4 2016 bude T-Mobile Rozjezdy workshop pro začínající podnikatele. 

 

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

 

 Upozornila na problematiku kontroly plagiátů ve STAGu – při opakovaném podání 

práce se přepisuje ZPĚTNĚ výše shody i u prvního podání. 

 Požádala o spolupráci na katedrách při Hodnocení kvality výuky za letní semestr.  

 Informovala o databázi MERK. Byl nám omezen přístup, můžeme stahovat 

maximálně 1000 adres za jeden den (za celou fakultu). Může docházet ke kolizím.  

 Systém BADIS je oblíbený mezi studenty. Nabídla pedagogům z jiných kateder 

možnosti využívání některých modulů (např. elektronická rezervace konzultačních 

hodin – studenti nemusejí dlouho čekat, při eventuálním zrušení nebo posunu KH 

dostávají automatickou zprávu e-mailem).  

 Upozornila na problematiku vypisování termínů zkoušek v průběhu semestru. 

Poprosila o ohleduplnost všech vyučujících a řádné dodržování harmonogramu 

akademického roku.  

 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4108
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 

 

 Dotazovala se, zda lze udělat fakultní kola soutěže SVOČ, kde by se hodnotily 

nejlepší BP/DP. Na vyhlašování cen by byli přítomní i firmy, kteří by nabízeli další 

uplatnění. Nositelé prvních cen by pak byli i mimořádně odměněni při promocích 

FSE. 

o doc. Kuchař upozornil, že by je museli napsat o něco dříve, z důvodu 

organizace soutěže. 

o Dr. Koutský dodal, že by to bylo stále hodnotné i v případě pozdějšího 

vyhlášení a upozornil, že na fakultě chybí studentská konference, tu by si mohl 

vzít na starost někdo z mladších kolegů. 

 

Mgr. Karel Šemík – vedoucí katedry práva a politologie 

 

 Informoval o zrušení indexů na UK a konstatoval, že je to logický krok, protože 

indexy jsou z velké části již přežitkem. 

o Dr. Felixová souhlasila a navrhla to jako doplnění do nového Studijního a 

zkušebního řádu. 

 

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

 

 Informovala o termínu dubnového zasedání AS FSE UJEP (20. 4. 2016 od 14 hod. v 

M409). 

 

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

 

  Informovala o úspěšně proběhlém kurzu zimních pohybových aktivit. 

 

Bc. Natalie Michajlova – referent sekretariátu děkana 

 

 Informovala za p. Vitákovou o počtech zaslaných přihlášek ke studiu a o stavu 

studentů v rámci CŽV. 

 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4061
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3671
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3741

