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4. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 4. 5. 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. 

Doc. Ing. Daniel Šťastný, 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  

Vladislava Vitáková 

Omluveni:.  

 

 

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

 

 Přivítal přítomné na květnovém zasedání KD FSE UJEP. 

 Záležitosti z KR: 

o Připravuje se nová směrnice o projektové činnosti. 

o Požádal o zaslání připomínek ke směrnici, které budou za fakultu odeslané (Dr. 

O. Mocovi, do 17. 5. 2016) 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3834
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=13078
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
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o Rozpočty vysokých škol budou nově sestavovány tak, že 90% částky dostanou 

z té částky, kterou dostaly VŠ poslední rok a 10% rozpočtu bude přepočítáno 

dle koeficientu K. Předpokládáme tedy, že rozpočet UJEP bude trochu nižší. 

Počty studentů již nebudou hrát roli a to přinese otázky kolem přijímacího 

řízení, kdy se bude muset hledat nový optimální model počtu přijímaných. 

 Diskuze se zapojením všech členů KD. 

 Poděkoval všem, kteří se podíleli na akci Dny vědy a umění a Sportovním dni rektora. 

 Záležitosti FSE: 

o Byl schválen rozpočet fakulty;  do 10. 7. dostanou všichni zaměstnanci na 

100% úvazek odměnu 5 tis. Kč plus vedoucí kateder dostanou přidělenou další 

finanční částku, kterou rozdělí na katedrách, u THP částku rozdělí paní 

tajemnice. 

o Dr. O. Moc zašle informace o částkách na katedry; koncem roku se pak bude 

opakovat stejný mechanismus. 

o V červnu proběhnou konkurzy na pozice vedoucích kateder. Výběrová komise 

bude složena z garantů oborů, rektora a předsedy univerzitních odborů Josefa 

Mourala. Řízení bude transparentní a neovlivněné vztahy na fakultě. Výzva 

proběhne interně přes e-mail.  

 Obecná kritéria jsou: 

 Kvalifikace.  

 Zkušenosti s výukou. 

 Zkušenosti s vědeckou činností. 

 Požádal o interní diskuzi na katedrách. 

o Ve VIKSu došlo opakovaně k nevypínání dataprojektoru. Je povinností 

nahlásit na vrátnici případné problémy s vypínáním. Pravidlem bude: 

„Poslední, kdo nezhasne, platí cenu žárovky.“ A to bez ohledu na fakt, zda 

došlo k jejímu poškození nebo ne (okolo 10 000,- Kč). 

o  Informoval o místnostech na fakultě: 

 Ing. Fuchsová má rezervované 3 místnosti po katedře Reg. rozvoje na 

plánovaný projekt. 

 Dr. Siviček bude využívat místnosti po knihovně pro ICUK. 

 Badatelna připadne Katedře managementu. 

o Pokud je potřeba na katedrách změnit stav osob/úvazků, je nutné nahlásit 

změny do 13. 5. 2016 Bc. N. Michajlové, kdy se případně vyhlásí inzerát 

hromadně.  
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Ing. Kateřina Felixová, PhD. – proděkanka pro studium 

 

 Požádala o předání opravených portfolií uchazečů do pátku 17. 6. do 12:00 hod., 

neboť v pondělí se bude konat přijímací komise. 

 

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

 

 Informoval o druhém kole výběrového řízení Erasmus+, kdy se přihlásilo ještě 8 osob, 

takže dohromady vyjede 15 studentů do zahraničí. 

 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemník fakulty  

 

 Upozornila, že pokud zaměstnanci vyjíždějí na Erasmus+, je nutno nahlásit jinou 

měnu než euro dopředu, min. týden na pokladnu UJEP, aby byla dostupná. 

 Fakulta bude uzavřena v termínu 1. -12. 8. 2016 a 27. – 30. 12. 2016 (celofakultní 

dovolená). 

 Požádala vedoucí kateder o nahlášení případných materiálních požadavků (do 18. 5. 

2016). 

 Informovala, že všichni pracovníci mají možnost aktualizovat PC systém na Windows 

10 (aktualizaci lze domluvit s p. Loderem). 

 

 

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

veřejné správy 

 

 Informoval o zprávách studentů z praxí – naši studenti se uplatňují velmi dobře, 

nebyla žádná negativní zpráva z úřadů. 

 

Ing. Tomáš Siviček, PhD. – vedoucí katedry ekonomie 

 

 13. a 14. 6. Proběhne akce „Podnikatelské fórum,“ kde lze využít možnost prezentace 

našeho regionu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. 

 Dále proběhne Týden inovací (26. 5. 2016, plánuje udělat workshop v Café 

Fokus/Literární kavárna na téma Průmysl 4.0). 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4651
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4108
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3820
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 Univerzita uzavřela smlouvu s FK Teplice – momentálně mapují, co nabízíme, a chtějí 

najít konkrétní společná témata. Požádal o zaslání návrhů tematických okruhů na 

BP/DP za jednotlivé katedry do 11.5. 

o Milan Karlík kontaktuje vedoucí kateder o podrobnostech. 

 Informoval o jednáních UJEP a UniCRE o spolupráci. Za FSE navrhl oblasti – socio-

ekonomické a dopadové analýzy; finanční management a rozpočtování; 

environmentální ekonomie; v oblasti vzdělávání – management, projektový 

management). 

 

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

 

 Informovala o měsíční stáži doc. Černé ze Slovenska na KMG, která se velmi aktivně 

zapojila do výuky i dění na katedře a velmi kladně hodnotila průběh obhajob projektů 

bakalářských prací. 

 

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

 

 Tázala se, zda je nutné vyčerpat dovoleno na 0, nebo lze nějaké dny přesunout do 

dalšího roku 2017?  

o Paní tajemnice sdělila, že je nutno vyčerpat do 0. 

 Dále vznesla dotaz ohledně služeb přes prázdniny.  

o Děkan požádal, aby si každá katedra určila zástupce na telefonu, který bude 

k dispozici. 

 Poděkovala doc. Šťastnému za umožnění všem nahlížet do střediska TA16. 

 Požádala o zakoupení tabletu reagujícího na pero či podobné techniky. 

o Požadavek podá paní tajemnici. 

 

Mgr. Karel Šemík – vedoucí katedry práva a politologie 

 

 Dotázal se ohledně zkoušení v CŽV Kadani, zda je možné ve všední dny mimo pátky 

a sobotu – je možné pouze výjimečně po předchozí dohodě, pokud nejsou výukové 

kolize (prostřednictvím p. Uhmana). 

 Požádal o zasílání požadavků na jejich katedru s větším a dostatečným předstihem, 

zejména pokud jde o požadavky na výuku (CŽV Kadaň, projekt Úřad práce) s 

ohledem na vytížení vyučujících a dlouhodobě plánované akce. 

 Poukázal na aktuální problém při zapisování do STAGu, diskuze o systému STAG 

(problém – u některých předmětů systém pustil studenty k zapsání zkoušky i bez 

zápočtu před zkouškou, p. Polesná před kolegiem zaslala upřesňující email, již by to 

mělo být upraveno). 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3879
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4061
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PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. - Předsedkyně AS FSE UJEP 

 

 Pozvala přítomné na zasedání Akademického senátu FSE UJEP, které se uskuteční ve 

středu 11. 5. 2016 od 14 hod. v místnosti M 409.  

 Dotázala se, zda jsou údaje o počtu neúspěšných studentů v rámci akreditovaných 

studijních programů blíže analyzovány a zda je znám důvod propadovosti studentů.  

o K tématu proběhla diskuze. Pan děkan přislíbil, že se otázkou analýzy 

propadovosti studentů bude fakulta dále zabývat.  

 Informovala o článku ze serveru idnes.cz o kritické zranitelnosti Windows 10. 

 

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

 

  Informovala o proběhlé diskuzi ohledně celoživotního vzdělávání, je zde problém 

s VK. 

 Dále informovala za disciplinární komisi, že se řeší jeden 50% plagiát u jedné 

studentky. 

 

 

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

