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3. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 13. 4. 2016 Čas: 14:00-16:00 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. 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 

Ing. Dagmar Kubišová 

Ing. Tomáš Siviček, PhD. – zástup Ing. Eva  Fuchsová  

PhDr. Alice Reissová, Ph.D. 

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. 

Mgr. Karel Šemík 

Vladislava Vitáková 

Omluveni:. 
Doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D.  

RNDr. Miloslav Šašek, CSc. 

 

 

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

 Přivítal přítomné na dubnovém zasedání KD FSE UJEP a omluvil pana děkana, který 

z důvodu mimořádného zasedání KR dorazil později. 

 

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

 Byla vyhlášená možnost mimořádných stipendií, zaměřené na závěrečné práce 

studentů (městský obvod Střekov). 

o Požádala přítomné o sepsání seznamu případných zájemců o toto stipendium 

do 30. 9. 2016. 

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
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 22. -23. 6. 2016 budou promoce. 

o Požádala, aby každoroční akce „Tenis Cup FSE“ nebyla pořádána v termínu 

promocí. 

o Na promocích bude fotit nový fotograf Lukáš Kožíšek, jehož nabídku jsme po 

konzultaci s p. tajemnicí přijali. 

 Informovala o nových podmínkách archivace případných utajených BP/DP. 

o Poprosila, aby vedoucí BP/DP směřovali studenty k jinému řešení, bez utajení. 

 Připravuje se rozvrh na nový semestr, požádala o sdělení případných nových VK 

kurzů do 22. 4. 2016. 

 Požádala, aby se nejpozději první týden v květnu přihlásili zájemci o členství 

v pracovní skupině „Koncepce a inovace v oblasti výuky“ – jmenovanou děkanem. Na 

e-mail: katerina.felixova@ujep.cz. 

 

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

 

 Informoval, že bude vyhlášeno 2. kolo v rámci programu Erasmus+ a požádal o 

propagaci mezi studenty. VŘ se bude konat 4. 5. 2016. 

 Podle informace prorektora dostane FSE 50.000 Kč na zajištění oslav 25. výročí 

založení.  

 4. 5. 2016 se bude konat každoroční „Grilovačka aneb vítáme zkouškové období.“ 

 28. 4. 2016 se bude konat Sportovní den rektora. 

o Navíc byla vyhlášena soutěž o "nejvíce sportující fakultu" - děkan 

vítězné fakulty převezme ocenění v hodnotě 10 000,- Kč. 

 12. 4. 2016 proběhl Den kariéry, který měl veliký ohlas a úspěch. Z akce bylo 

pořízeno video, které bude na webových stránkách fakulty. 

o Dr. Reissová požádala o posunutí akce v příštím roce o týden dřív, z důvodu 

ukončení semestru vyšších ročníků. 

 

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

 

 Informoval, že novým ředitelem knihovny UJEP se stal Mgr. Martin Pečiva (působení 

od 1. 5. 2016). 

 Upozornil, že ve Vědecké knihovně probíhá výstava věnovaná předsednictví 

Holandska EU, tzv. „Nizozemské dny.“  
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 Na FSE přijedou zástupci firmy CodeCreator, aby prezentovali svůj produkt 

umožňující elektronické publikování. Je žádoucí, aby se schůzky s prezentací 

zúčastnili zástupci z každé katedry. Termín setkání bude upřesněn po dohodě s firmou. 

 Dojde k úpravě administračního rozhraní fakultního webu, spočívající v omezení 

přístupu pouze ke svým vlastním souborům. 

 Požádal vedoucí kateder, aby kontrolovali údaje zadávané podřízenými pracovníky do 

HAPu. 

o Dr. Šimsová se ptala, zda je již rozdělený dlouhý a krátký semestr?  

o Dr. Reissová se ptala, kam zmizelo barevné rozlišení? 

 Dr. Moc si ověří odpovědi a sdělí je v co nejdřívějším termínu. 

 Dr. Reissová se tázala, zda bude obnovena databáze IZC? 

o Dr. Moc sdělil, že v případě zájmu o prodloužení, musíme požádat UJEP 

knihovnu. 

 

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

 

 Přivítal přítomné na dubnovém zasedání KD FSE UJEP a omluvil se za pozdní 

příchod. 

 Informoval o mimořádném kolegiu rektora, kde se jednalo o vstupu do projektu o 

geotermální energii. 

o Diskuze o možném riziku. 

 Informoval o počtech přihlášených studentů na akademický rok 2016/17 (členů, KD 

byla rozdána tabulka přehledů za UJEP a jednotlivé fakulty). 

o Celkový počet přihlášek je prozatím rámcově srovnatelný s loňským rokem. 

 Upozornil na aktualizaci nového strategického záměru, což byl původně dlouhodobý 

záměr. 

o Harmonogram připraví Dr. Moc. 

. 

 Upozornil na možnost požádání prorektora pro informatizaci (Dr. Nováka) o rozeslání 

hromadného emailu na všechny studenty univerzity (např. při snaze marketingovat 

nějakou důležitou akci), který po zvážení důležitosti tuto možnost má. 

 Informoval, že v případě schválení rozpočtu senátem UJEP, bude FSE mít lepší 

rozpočet než minulý rok. Hlavní aspekty posílení rozpočtu: 

o Alespoň dílčí kompenzace mzdových úspor z minulých let. 

o Oprava budovy a zařízení FSE. 
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o Také je již potřeba koupit nové auto na FSE, protože původní je již zastaralé, 

z čehož se odvíjí i jeho funkčnost. 

 Akreditační komisi byly poslány návrhy na: 

o Magisterské studium (KSP). 

o Doktorské studium (Aplikovaná ekonomie a správa). 

o Fakulta se podílí na návrzích FZS (Organizace a rozvoj zdravotnických 

zařízení) a FF (Politologie a veřejná správa). 

 Upozornil, že zkoušení v rámci semestru bude možné. Žádá ale o ohleduplnost vůči 

výuce u ostatních kolegů. 

o Diskuze ohledně termínů zkoušení o prázdninách. 

 Nastínil problematiku klesající fyzické přítomnosti studentů na fakultě, s čímž souvisí 

i účast na akcích FSE (Career Days, provoz kantýny, aj.). 

o Navrhl sestavení pracovní skupiny, která se zaměří na koncepční nastavení 

pravidel a inovací v pedagogické oblasti. 

 Proběhlo setkání skupiny ředitelů OA, kteří s FSE chtějí úzce spolupracovat. Možnosti 

spolupráce jsou v zastoupení na soutěžích OA, zajištění informování o novinkách a 

trendů ve výuce odborných předmětů, atd. 

o Požádal vedoucí kateder o témata, které budeme moct jako FSE nabídnout pro 

OA do 22. 4. 2016. 

 Probíhají jednání s FVTM o přesunu výuky a odborných pracovníků v tématu 

ekonomiky podniku. Předpokladem je, že katedra managementu FSE UJEP bude 

ústředním pracovištěm tohoto tématu v rámci UJEP. 

 29. 6. 2016 proběhne každoroční Tenis Cup FSE a po něm v odpoledních hodinách 

tradiční před prázdninové posezení zaměstnanců.  

 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemník fakulty  

 

 Od 1. 3. 2016 je VYCERRO oficiálně vedeno na FSE. 

 

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

 

 Vyšel nový studentský časopis „FSE Express.“ V současné době je dostupný na 

Facebooku FSE.  

o Na časopise spolupracují Dr. Jánská a Mgr. Ježková. Časopis je určen pro 

studenty, informuje o dění na FSE (akademici také mají možnost posílat 

příspěvky). 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4651
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3879
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 Byl zahájen sběr dat v rámci hodnocení kvality výuky na FSE, účast studentů na 

cvičeních je však velmi malá (zatím byly sebrány dotazníky za 3. a 5. ročníky, kterým 

končí semestr dříve). 

 

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

 

 Požádala o počty studentů na nový semestr, kvůli naplánování výuky. 

o Dr. Koutský podotkl, že to bude podobné jako loni. 

o Dr. Felixová zdůraznila, že odvolání již nebude možné. 

 Dotazovala se na kariérní řád a model vědecký pracovník x pedagogický pracovník a 

zda výuku zaměstnancům plánovat dle RIV bodů. 

o Nový kariérní řád UJEP ještě nebyl oficiálně zveřejněn. 

o Dr. Koutský a Dr. Moc v nejbližším termínu dodají případné změny. 

 

Vladislava Vitáková – vedoucí studijního oddělení 

 

 23. 5. 2016 poprvé přijdou rekvalifikanti z Úřadu práce (více informací má Ing. Jiří 

Uhman). 

 Informovala o 16 studentech na CŽV v Kadani a 3 studentech v Ústí nad Labem. 

 

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). 

 Upozornila na snahu pošpinit dobré jméno Akademického senátu FSE UJEP. Objevilo 

se totiž nařčení, že teambuildingová setkání senátu byla placena z rozpočtu fakulty. 

Předsedkyně AS FSE UJEP toto nesmyslné tvrzení kategoricky odmítla a prohlásila, 

že žádné teambuildingové setkání senátorů nebylo financováno z fakultního fondu a že 

veškerou útratu na setkáních si senátoři zaplatili sami.  

 

 

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

