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5. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 1. 6. 2016 Čas: 12:00-14:45 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.-zástup Ing. Eva Fuchsová 

Ing. Dagmar Kubišová 

Ing. Tomáš Siviček, PhD. 

PhDr. Alice Reissová, Ph.D. 

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. 

Mgr. Karel Šemík  

Vladislava Vitáková 

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

 

 

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

 

 Přivítal přítomné na červnovém zasedání KD FSE UJEP. 

 KR a další univerzitní záležitosti: 

o Oficiální vydání verze kariérního řádu a směrnice k projektové činnosti UJEP 

je pořád ještě v přípravné fázi. Je velice těžké najít konsenzus a pořád je 

potřeba zapracovat mnoho připomínek. 

o Vedení univerzity přehodnotilo svůj postoj ke GTE projektu v Litoměřicích. 

S malými úpravami se UNI projektu účastnit bude a připravuje oficiální 

žádost. 

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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o Informoval o projektu U21, který se zaměřuje hlavně na 3 typy aktivit: 

 Interní procesní věci v rámci UNI (řízení UNI, sdílení kapacit, kontrolní 

mechanismy, rady, aj.) 

 Podpora zdravotnických, polytechnických a pedagogických oborů. 

 Podpora dílčích specifických témat. 

 Zapojení FSE v rámci tématu: „Relevance studijních programů 

na trhu práce.“ 

o Jsou i další výzvy a projekty, kterých se FSE účastní (např. MPSV, Central 

Europe, aj.) 

o Prorektorka Alena  Chvátalová, Ph.D. zaslala písemně informaci k počtu 

přijímaných studentů do prvních ročníků (630 dohromady za všechny obory 

FSE). 

 Diskuze se zapojením všech členů KD. 

 Záležitosti FSE: 

o Informoval o realizaci obhajob DP na magisterském stupni a realizaci 

písemných testů a obhajob BP v rámci závěrečných státních zkoušek. Byly 

diskutovány administrativní komplikace, způsoby řešení i další návazností 

s tím spojené. K tématu proběhla širší konsenzuální diskuse. 

o  Na 24. 8. 2016 byl vyhlášen termín nových písemných státnicových zkoušek 

na bakalářském stupni (pro relevantní obory), tak aby v případě úspěšného 

složení studenti mohli pokračovat v navazujícím studiu. Přímou kontrolu 

zkoušek bude provádět proděkanka Dr. Felixová. 

o Diskuze o politické nestrannosti fakulty a univerzity a návštěv přednášejících 

politiků před volbami. 

 Zapojení všech členů KD. 

 KD přijalo stanovisko, že politicky exponovaným osobnostem je možné 

dát prostor pro odborné přednášky jedině v době, kdy nejsou v dohledu 

(cca 3 měsíce) žádné volby. 

o Projekty: 

 Doc. Slavíková bude realizovat projekt v rámci Central Europe se 

zaměřením na hospodaření se zbytkovým teplem. Děkan informoval, že 

fakulta bude tento projekt předfinancovávat (tato informace bude také 

projednána s AS FSE UJEP) 

o Děkan požádal o možnost vzít zpět své rozhodnutí o přidělení badatelny 

katedře KMG. Zdůraznil, že podcenil zájem ostatních pracovišť využívat tuto 

místnost jako erární. Omluvil se členům KMG. Zároveň potvrdil, že registruje 

požadavek KMG na soustředěnou lokalizaci, nicméně řešení v tuhle chvíli 

nemá a je ho třeba v dohledném horizontu hledat. 
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o Výjezdní zasedání akademických pracovníků na Bukovině letos nebude, 

začátek semestru časově náročný díky oslavám 25. výročí založení FSE 

 

Ing. Kateřina Felixová, PhD. – proděkanka pro studium 

 

 22. -23. 6. 2016 se uskuteční promoce v divadle. Doc. Novák přislíbil svou účast za 

rektorát UJEP. 

 Upřesnila podmínky k zveřejňování BP/DP. "Vysoká škola může odložit zveřejnění 

bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práce nebo jejich částí, a to po dobu 

trvání překážky pro zveřejnění, nejdéle však na dobu 3 let. Informace o odložení 

zveřejnění musí být spolu s odůvodněním zveřejněna na stejném místě, kde jsou 

zveřejňovány bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práce. Vysoká škola zašle 

bez zbytečného odkladu po obhájení bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní 

práce, jíž se týká odklad zveřejnění podle věty první, jeden výtisk práce k uchování 

ministerstvu." 

 

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

 

 Konference k 25. výročí fakulty – změna termínu na 13.10.2016.  

 Vyzval zbývající přispěvatele do připravované publikace (dr. Šašek a dr. Koutský) 

k urychlenému dodání textů. 

 Jako tradičně bude třeba zhruba v polovině září shromáždit zájemce o výjezd v rámci 

ERASMUS + z řad pedagogů. Všichni vedoucí kateder budou vyzváni ke 

shromáždění zájemců e-mailem. 

 

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

 

 Poděkoval k zaslání připomínek k směrnici rektora o projektové činnosti. Připomněl, 

že tato směrnice nabyla platnosti k 1. 5. 2016. 

 Zavedl diskusi k formě přijímacích zkoušek pro příští akademický rok. Jejím 

výsledkem bylo, že i v následujícím období se uchazeči o studium budou vybírat na 

základě vyplněných portfolií. 

 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemník fakulty  

 

 Informovala o uzavření vědecké knihovny po dobu prázdnin, z důvodu oprav podlah. 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4651
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 Oznámila, že nákup zboží z nápojových  automatů bude možné provádět platební 

kartou. 

 Sdělila, že tajemník PřF,  Ing. Petr  Lauterbach, hledá šikovného absolventa, kterého 

by zaměstnal v rámci projektu. Vyžaduje dobré organizační schopnosti, dobrou 

znalost anglického jazyka a práce v Excelu.  

 Byl vyhlášen inzerát na pozici akademického pracovníka na KFÚ a vědeckého 

pracovníka do IEEP FSE. 

 VŠ klub ve 4.NP bude otevřen vždy od 8:00 do 16:00 hod. 

 Z učebny 105 budou odstraněny PC a bude využívána k běžné výuce. 

 Požádala o průběžné čerpání finančních prostředků z TA 15 (SGS) 

 Poděkovala KFÚ a studijnímu oddělení za zaslané požadavky na dovybavení 

kanceláří. 

 
 

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

veřejné správy 

 

 Informoval o úspěšném průběhu státnicových zkoušek. 

 

Vladislava Vitáková – vedoucí studijního oddělení 

 

 20. 6. 2016 v 8:30 zasedne přijímací komise FSE. 

 Informovala o zájmu o CŽV v Kadani (upřesnila podmínky). 

 Upozornila na cca 10 rekvalifikantů z úřadu práce, které je potřeba zavést do systému 

(potřeba osobních údajů). 

 

Ing. Tomáš Siviček, PhD. – vedoucí katedry ekonomie 

 

 20. 6. 2016 proběhne interní sezení katedry (feedback ke státním zkouškám, projektům 

a hlavně k diplomovému semináři). 

 Předměty vyučované na KEK – Aktuální otázky globalizace, Topical issues of 

globalisation, Mezinárodní ekonomické vztahy byly zkontrolovány (obsah). Vzhledem 

k obsahové duplicitě bylo navrženo nenabízet již MEV jako další VK. 

 Je potřeba v předmětech více zdůraznit současné trendy v podnikatelské sféře, 

zejména social business/social entrepreneurship. V budoucnu se plánuje úprava 

předmětu Etika manažera, z kterého by se mohl stát PVK.  

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4108
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3820
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 Informoval o navazujících aktivitách České spořitelny v této oblasti. 

 Požádal o zpracování „předvyplněného“ profilu partnera do projektů (FSE, UJEP) 

s cílem urychlit tvorbu mezinárodních konsorcií a přípravu projektů (připraví Dr. 

Moc).  

 13. -14. 6. 2016 pozval na Podnikatelské fórum Ústeckého kraje. Spoluorganizátorem 

je UJEP a ICUK. 

 Dne 23. 6. 2016 od 8:30 bude „Brain and Breakfast“ – inspirativní snídani spojenou se 

streamovanou přednáškou a od 14:00 workshop se zaměřením na inovační vouchery 

OP PIK. Obě akce připravuje ICUK (více informací: www.icuk.cz). 

 Požádal o propagaci 1.startupového festivalu v Ústeckém kraji „FestUPu“ (18. 10. 

2016), kam jsou pozváni hosté z Microsoftu, Googlu, aj. Celkově přislíbilo účast cca 

25 společností. 

 

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

 

 Informovala o obhajobách BP.  

 Průběžně se pracuje na harmonizaci předmětů s FVTM, zajištění výuky a dozkoušení 

u předmětů, které budou na FVTM zrušeny.  

 Sdělila, že z FVTM nastoupí na FSE 3 pedagogové (Ing. Povolná, Dr. L. Měsíček, 

doc.G. Horváth). 

 

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

 

 Informovala o přípravných kurzech FSE. 

 Upřesnila podmínky rozdělení odměn. 

 Upozornila na nízký počet studentů, kteří se hlásí na zkoušku ze statistiky. Požádala o 

možnost rozšířit výuku předmětů kvůli náročnosti a velkému obsahu předmětu. 

 

Ing. Eva Fuchsová – zástup za AS FSE UJEP 

 

 Byly vyhlášené volby děkana/děkanky, které proběhnou 16. 11. 2016. 

 30. 11. 2016 proběhnou volby do senátu (do 24. 10. 2016 se přijímají návrhy). 

 Informovala o možnosti propagace fakulty ze strany zástupců ze studentské komory, 

kteří by chodili na své SŠ. 

 Upozornila na edukativní programy na SŠ (HSR). 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3879
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3671
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Bc. Natalie Michajlova – referent sekretariátu děkana 

 

 Informovala o konkurzu na pozice vedoucích kateder. Zájemci mohou své přihlášky 

zaslat emailem na Natalie.Michajlova@ujep.cz a to do 17. 6. 2016 do 12 hod. 

 

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

 

 19. -23. 9. 2016 proběhnou přípravné kurzy ve spolupráci s Dr. Šimsovou 

(matematika, jazyky). Propagace kurzů proběhne i na zápisech do studia. 

 Podařilo se zajistit kurz „Češtiny pro cizince.“ Kurz je za 5 kreditů a bude placen 

z financí Erasmu. 

 Nabídla možnost financování francouzského jazyka ze strany francouzského 

velvyslanectví, tento kurz máme jako VK. 

 Upozornila na 70. leté narozeniny p. Brinsden a navrhla slavnostní poděkování za její 

práci v rámci oslav FSE či v divadle po promocích. 

 Informovala o 2 případech disciplinární komise (podezření na přestupky, plagiáty). 

o Diskuze.  

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

