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6. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 21. 9. 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. 

Doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D. 

PhDr. Hana Suchánková, Ph.D. 

Ing. Petr  Hlaváček, Ph.D.  

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 

Ing. Jiří  Uhman 

Ing. Dagmar Kubišová 

Ing. Tomáš Siviček, PhD. 

PhDr. Alice Reissová, Ph.D. 

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. 

doc. PhDr. Václav  Houžvička, Ph.D. 

Vladislava Vitáková 

Omluveni:.  

 

 

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

 

 Přivítal přítomné na zářijovém zasedání KD FSE UJEP. 

 Univerzitní záležitosti: 

o Sdělil, že kariérní řád UJEP se bude opět přepracovávat. Z důvodů různých 

stanovisek fakult, je možné, že nevznikne v  podobě za celou univerzitu. Proto 

budeme zpracovávat fakultní kariérní řád (v roce 2017). 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3834
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3870
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=13078
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
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o Upozornil, že všechny BP/DP/DSP budou publikované i v elektronické podobě 

se zveřejněním plného obsahu práce. 

o Upozornil na výsledek přezkumného řízení k uděleným sankcím projektu 

Filozofické fakulty, kdy 50% penále uhradí FF a 50% sankce bude hrazeno 

univerzitou. 

 Diskuze členů KD. 

o Informoval o odmítnutí nabídky přednášek politiků na UJEP v září 2016. 

V předvolebním období nejsou na půdě univerzity organizovány žádné 

přednášky politiků pro studenty. 

o Sdělil, že 19. 9. 2016 od 9:30 hod. proběhlo v prostorách UJEP setkání 

s místopředsedou vlády a předsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace, 

Pavlem Bělobrádkem. Jednalo se o interní pracovní setkání pouze za 

přítomnosti reprezentantů fakult UJEP. 

o Poukázal na změny v hodnocení fakulty za vědu a výzkum. Změna bude 

realizovaná postupně a bude kladen větší důraz na kvalitu. Fakulty budou 

pravděpodobně odevzdávat nejvíce hodnotné publikace. Za univerzitu se pak 

bude hodnotit cca několik desítek vybraných prací.  

 Diskuze členů KD. 

o Informoval, že v současné době probíhají intenzivní práce na změně Statutu 

UJEP, na které budou muset následně navazovat změny statutů fakultních. 

o Upozornil, že novela zákona o VŠ nově zavádí v oblasti pracovně právních 

vztahů projednání děkana s rektorem.  Rektor sdělil, že v této souvislosti 

očekává nutnost projednat pouze pracovně právní vztahy docentů a profesorů. 

o Informoval o projektu CPTO, kdy bylo podáno odvolání na stavební povolení 

na výstavbu budovy.  

o Prezentoval přehled podaných projektových žádostí UJEP v rámci OP VVV a 

OP Z a přehled jednotlivých fází již podaných projektů a zapojení FSE do 

těchto projektů. 

 Záležitosti FSE: 

o Upozornil na úspěšné získání akreditace doktorského studijního oboru 

Aplikovaná ekonomie a správa v prezenční a kombinované formě. Garantkou 

oboru je prof. Ing. Jiřina  Jílková, CSc. Obor je výrazně interdisciplinární.  

o Zároveň velký úspěch slaví i KSP, která získala akreditaci k magisterskému 

studiu Řízení v sociální práci. Obor je akreditovaný na 4 roky a garantem je 

doc. PhDr. Pavel  Kuchař, CSc. Na obor bylo přijato 32 studentů. V budoucnu 

plánujeme získání akreditace magisterského studia na KSP ještě 

v kombinované formě. 
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o Snažili jsme se i o akreditaci studia na FZS, kde jsme se podíleli hlavně na 

personálním zajištění oboru. Akreditace tohoto studia byla zamítnuta. FZS 

plánuje opětovné podání žádosti v následujících letech. 

o Požádal o striktní dodržování hierarchie: zaměstnanec-vedoucí katedry-

proděkan-děkan. Plná odpovědnost na rozhodování leží hlavně na vedoucích a 

proděkanech. Upozornil, že obcházení jakékoliv strany nepovede ke zrychlení 

vyřízení záležitost.  

o Informoval o zahájení nového zimního semestru a poprosil o poslední kontroly, 

doplnění sylabů (hlavně nároky a způsob ukončení předmětů), dodržování 

konzultačních hodin, včasných začátků výuky atd. 

o Požádal Dr. Moce a vedoucí kateder o kontrolu pedagogů, zda plní příkaz 

děkana o výši povinné výuky (do poloviny října 2016).  

o Poděkoval za úspěšně ukončené přípravné kurzy z matematiky a cizích jazyků 

Dr. Suchánkové a Dr. Šimsové. 

o Sdělil, že se byl inovován příkaz o uznávání známek s tím, že nyní bude 

možnost uznávat i známku „3,“ za podmínky, že známka byla daná v určitém 

časovém rozmezí pedagogem FSE. Nicméně je otevřena diskuse a nebrání se 

jakékoliv úpravě tohoto dokumentu. Požádal o dodání připomínek Dr. Mocovi 

do 7. 10. 2016. 

 Diskuze KD a zvážení všech pro a proti. 

o Bylo specifikováno, jakým způsobem se musí vyplňovat docházka do 

zaměstnání. 

o Informoval o dokončení transformace pedagogů a výuky z FVTM. Na FSE 

nastoupili nově: Ing. Lucie  Povolná, Ing. Libor  Měsíček, Ph.D., doc. Ing. 

Gejza Horváth, CSc. 

o Informoval o novém rozdělení kanceláří u děkanátu (bývalé prostory KRLR). 

Jsou zde nyní kanceláře KMG a KFÚ. 

o Místnost určena k odpočinku pedagogů zůstává a lze ji využívat dle potřeby. 

 

Ing. Kateřina Felixová, PhD. – proděkanka pro studium 

 

 Upozornila, že studenti mají nové e-mailové adresy (začínající 

stxxxx@students.ujep.cz), pod kterými se přihlašují do STAGu, atd. Osobní čísla 

zůstávají. 

 Informovala o možnosti návrhu šikovných studentů na stipendia do 19. 10. 2016 

(Stipendium primátorky města ÚL a starostů městských obvodů ad. Více o stipendiích 

na webu: http://www.ujep.cz/cz/podle-uzivatele/pro-studenty/stipendia-ceny-financni-

podpora/ostatni-stipendia.html). 
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o Dr. Suchánková poprosila o důkladné splnění tohoto úkolu, protože máme 

spoustu vynikajících studentů, kteří by o tuto finanční podporu stáli. 

o Stipendia se navrhují dle průměru a bydliště. 

 Sdělila, že se studenti začali často obracet s žádostmi o druhý zápis předmětů v jiném 

semestru, než kterému odpovídají studijní plány -  LS vs. ZS. Předměty v rámci 

dobíhající akreditace budou bez rozvrhu - lze využít možnosti konzultací 

s pedagogem. 

 Požádala vedoucí katedry, aby sdělili akademickým pracovním, aby termíny zápočtů a 

zkoušek byly vypsány alespoň 14 dnů před zkouškovým obdobím. 

o Diskuze. 

 

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

 

 Upozornil, že zájem o teaching mobility přesáhl nabídku o 20 dní. Až na 1 výjimku 

bylo požadavkům vyhověno zkrácením požadovaných dní. 

 26. října 2016 ve 12,30 proběhne výběrové řízení na Erasmus pro studenty. 

 6. 10. 2016 proběhne FSE Fest na dvoře FSE. Festival začíná od 18:00 hod. a všichni 

jsou srdečně zváni. 

o V tento den je parkování u budovy krajně nevhodné, protože prostory budou 

využity ke stavbě scény, atd. 

 Informoval o průběhu konference a oslav k 25. výročí FSE dne 13. 10. 2016. Všechny 

informace jsou detailně rozepsané na webu fakulty a FB. Zároveň byly poslány 

pozvánky. 

 13. 10. 2016 bude vyhlášeno děkanské volno. 

o Od 16.30 hod. budou probíhat prezentace v sekcích jednotlivých oborů. Každý 

obor si to zajišťuje sám.  

o Děkan požádal o spolupráci a spoluúčast všech zaměstnanců. 

o Program pro studenty a absolventy bude hlavně odpoledne. 

 

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

 

 Informoval o nových výzvách OP VVV v Prioritní ose 2 Rozvoj VŠ a lidských zdrojů 

pro výzkum a vývoj plánovaných pro rok 2016 a 2017. Požádal o vyjádření, zda v 

rámci fakulty je zájem o přípravu tří celouniverzitních projektů, nebo mezifakultních 

spoluprací, či zda prosazovat, aby každá fakulta připravila samostatné projekty k 
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uvedeným výzvám. Výsledkem debaty je rozhodnutí připravovat samostatné fakultní 

projekty s tím, že fakulta se zúčastní i případných celouniverzitních projektů. 

 Požádal vedoucí kateder, aby informovali své podřízené, že v případě, kdy se na ně 

obrátí jakýkoliv student a žádá servisní opatření (např. časovou kompenzaci při 

zkouškách atd.) vzhledem k svým specifickým vzdělávacím potřebám, je možné mu 

tyto poskytnout pouze, je-li registrován v univerzitním centru pro studenty se SVP. 

Pokud student není v centru registrován, tak je nutné jej vyzvat, aby se tam 

zaregistroval a teprve po registraci mu umožnit využívat servisní opatření. 

 Je spuštěno hodnocení za rok 2015 v systému HAP. Požádal o vyplnění dotazníku do 

konce října 2016. V současné verzi dotazníku došlo k úpravám na základě dat z 

předchozích let. Nelze proto porovnávat bodové zisky jednotlivých pracovníků s 

výsledky z předchozího období. Hodnocení pomocí hodnotící škály bude k dispozici 

až poté, co budou vyplněny dotazníky za celou fakultu a budou nastaveny fakultní 

standardy. 

 Podle novely VŠ zákona jsou VŠ povinny zveřejňovat podklady k jednání svých 

akademických senátů se sedmidenním předstihem s možností dálkového přístupu. 

Byla zřízena www stránka pro AS UJEP - https://elf.ujep.cz/as/. V případě zájmu je 

možné vyčlenit část stránek pro potřeby fakultních senátů. 

 CI zřídilo možnost zřídit konto EDUROAM pro příchozí hosty. Každý akad. 

pracovník má možnost na svou odpovědnost zřídit pro svého hosta časově omezený 

přístup do univerzitní wi-fi sítě. 

 Informoval o zakoupení 3 licencí SW Atlas.ti. Licence byla zakoupena na 1 rok, její 

platnost začíná 1. 10. 2016. 

 Byla prodloužena platnost licence na SW Statistica. Ti, kdo potřebují prodloužit 

pevnou (neplovoucí) licenci na svých PC, ať kontaktují CI na emailu 

servis@rt.ujep.cz.  

 Ve Vědecké knihovně UJEP stále probíhají rekonstrukční práce a knihovna je proto 

uzavřena.  Vedení knihovny se snaží, aby její provoz začal k 26. 9. 2016.  

 Ve dnech 25. -26. 10. 2016 se na UJEP uskuteční výstava zahraničních knih. Pokud je 

na katedrách zájem o prohlédnutí konkrétní zahraniční knihy (bez nutnosti následného 

nákupu), pošlete proděkanu Mocovi seznam těchto knih. T: 29. 9. 2016, 10.00 hod. 

 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemník fakulty  

 

 Informovala o nákupu nového služebního vozu Škoda Octavia pro FSE. Tento vůz 

bude užíván především pro dálkové cesty. Oba služební vozy si lze zarezervovat 

v elektronickém systému SA. Požádala o využívání tohoto systému, prostřednictvím 

sekretářek, které byly proškoleny vedením agenty služebních cest. 

https://elf.ujep.cz/as/
../../../../../Documents/GroupWise/servis@rt.ujep.cz
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4651
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 Upozornila, že parkoviště u zadního traktu budovy FSE primárně slouží k parkování 

vedení FSE, vedoucím kateder, návštěvám, docentům a profesorům. 

 Od 1. 9. 2016 bude v suterénu budovy FSE pronajímán prostor soukromé firmě 

MakersPoint s.r.o. Firma bude pomáhat pedagogům a studentům. Prezentace firmy je 

součástí zápisu z KD. 

 Upozornila, že se doposud nenašel nikdo, kdo by si chtěl pronajmout kantýnu ve VŠ 

klubu, proto tam budou instalovány automaty s rychlých občerstvením. 

 Požádala, aby pedagogové motivovali studenty ke koupi monografií FSE, které lze 

zakoupit v univerzitním knihkupectví v areálu Kampus. 

 Zdůraznila, že smlouvy, objednávky či poskytnuté dotace nad 50 000,- Kč se na 

základě zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb., musí uveřejňovat do centrálního 

registru smluv MVČR.  

 Připomněla, že v případě úrazu studentů či zaměstnanců se musí vše neprodleně zapsat 

do knihy úrazů, která se nachází na vrátnici FSE a nahlásit referentce BOZP UJEP, 

Ing. Výborné.  

 

Vladislava Vitáková – vedoucí studijního oddělení 

 

 Upozornila na problematiku podaných odvolání studentů, kteří nebyli přijati ke studiu. 

Musí se svolat odvolací komise. 

 Zdůraznila, že je absolutně nevhodné dávat přednášky pro kombinované studium 

v úterý (4. 10. 2016, navíc má tento předmět společný kód s denním studiem). A 

požádala o důraznou kontrolu navrhnutých termínů, aby spadaly na čtvrtek, pátek či 

sobotu. 

 

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

 

 Informovala o možnosti nabídky kurzu pro CŽV – italský jazyk s rodilým mluvčím. Je 

potřeba stanovit počet kreditů, mzdu pro pedagoga, atd. Tyto informace obdrží KCJ do 

konce týdne. 

  

Ing. Tomáš Siviček, PhD. – vedoucí katedry ekonomie 

 

 Poděkoval děkanovi za záštitu nad historicky prvním startupovým festivalem 

v Ústeckém kraji FestUp, který se koná 19. 10. 2016 a požádal o shovívavost 

pedagogů při omluvě studentů. FestUp je celodenní akce, kde se studenti mohou 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3741
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3820
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potkat se zástupci vyhlášených firem, např. Google, Microsoft, atd., ale i startupů 

z regionu (Liftago aj.).  

 Upozornil na možnost využití inovačních voucherů (OP PIK) a financí k sociálním 

inovacím (OPZ). 

 

Ing. Petr  Hlaváček, Ph.D.  – vedoucí katedry regionálního rozvoje a 

veřejné správy 

 

 Upozornil, že do 1. ročníku oboru Hospodářská politika a správa se zapsalo 53 

studentů, což je méně, než jaký byl předpoklad. Uvedl také, že katedra chce v této 

záležitosti aktivněji participovat na krocích ke zvýšení počtu zapsaných studentů 

v příštím akademickém roce. 

 Informoval, že KRRVS připravilo k 25. Výročí FSE historické ohlédnutí na historii 

katedry. Můžeme zde najít fotografie, vzpomínkové studentské časopisy, atd. Všichni 

jsou srdečně zváni k prohlídce.  

 

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

 

 Tázala se na možnost vypisování předtermínů.  

o Dr. Felixová upozornila, že předtermíny se mohou vypisovat až po ukončení 

výuky předmětu. 

 Vznesla oficiální stížnost na p. Hájkovou z CI. U zaměstnanců, kteří pracují na DPP, 

dochází k tomu, že v průběhu prázdnin je ukončen jejich přístup do STAGu a ani e-

mail není funkční. Nemohou tak komunikovat se studenty (např. ohledně BP/DP nebo 

vypisovat termíny zápočtů a zkoušek ve 2. části zkouškového období). Přístupy jsou 

jim obnoveny až poté, co je znovu uzavřena DPP na další semestr. CI nebylo ochotno 

tuto situaci řešit – ani systémově ani pro jednotlivé pedagogy, jejichž jména byla 

nahlášena.  

o Dr. Moc informoval, že toto stanovisko plyne z nařízení prorektorky. Ale že je 

pravdou, že komunikace s p. Hájkovou je opravdu velice problematická.  

o Prostřednictvím Dr. Moce bude vznesená žádost o větší ochotu spolupráce přes 

prorektora Nováka. 

 Informovala o průběžné práci na harmonizaci spolupráce s FVTM, na zajištění výuky 

a dozkoušení předmětů, které budou na FVTM zrušeny.  

 Informovala o výsledcích Hodnocení kvality výuky. Vedoucím kateder byly rozdány 

obálky s výsledky jednotlivých pedagogů. Prezentace Hodnocení kvality výuky podle 

jednotlivých oborů bude zařazena na program příštího kolegia děkana. 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3879
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RNDr. Jana  Šimsová, Ph.D. – vedoucí katedry matematiky a informatiky 

 

 Poukázala také na problematiku špatné spolupráci s CI (data ze STAGu). Požádala o 

pomoc Dr. Moce ohledně informací o studentech (z jakých SŠ přicházejí). 

o Dr. Koutský poprosil o sepsání požadavků za FSE a následné hromadné 

předložení. 

 Informovala o velkém úspěchu přípravných kurzů, kdy počet zájemců výrazně stoupl. 

 

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

 

 Sdělila, že studentští senátoři ve spolupráci s některými dalšími studenty fakulty 

připravili pro nově nastupující 1. ročníky prezenčního studia informační přednášku, 

na které se nově přijatí studenti dozvědí mnoho důležitých informací pro studium, 

např. o programu Erasmus, o akademickém senátu nebo o možnostech zapojit se 

během studia do nejrůznějších projektů. Přednáška se koná ve středu 5. 10. 2016 od 

12 hod. v přednáškové aule v budově VIKS. 

 V souvislosti s touto akcí požádala předsedkyně AS FSE UJEP členy KD o součinnost 

a o propagaci této akce především mezi kolegy, kteří vyučují studenty 1. ročníků. 

 Informovala o termínu dalšího řádného zasedání AS FSE UJEP, které se uskuteční ve 

středu 19. 10. 2016 ve 14 hod. v M 409. Na tomto zasedání budou vyhlášeny volby 

do AS FSE UJEP na další funkční období.  

  

Ing. Jiří Uhman – vedoucí katedry financí a účetnictví 

 

 Informoval o spolupráci s paní Dr. Reisovou na nastavení systému zadávání a obhajob 

projektů BP/DP v novém akreditovaném oboru Ekonomika a management. 

 Požádal o to, aby nově plánované kurzy do CŽV byly zasílány vždy nejpozději do 30. 

června daného roku. Následně se mohou stihnout veškeré administrativní kroky 

k vypsání daného kurzu (cena, zřízení požadavku a střediska, termín zahájení kurzu, 

propagace mezi potenciálními zájemci a následně registrace přihlášek).  

 

doc. PhDr. Václav  Houžvička, Ph.D. – vedoucí katedry práva a politologie 

 

 Nabídl možnost sjednání debaty s Petrem Bystroněm. Obecně se debata bude týkat 

současného stavu Evropské unie a řešení problému migrace. 

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


 
Fakulta sociálně ekonomická 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
 

 

 
Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem, tel.:+420 475284712 

o Zdůraznil, že toto není politická agilitace. 

o KD souhlasí. 

 


