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7. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 22.11 2016 Čas: 12:00-14:45 hod. 

Jednání řídil: 
RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. 

děkan  
Jednání zapsala: M. H. Suarez 

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. – náhrada Ing. E. Fuchsová 

PhDr. Alice Reissová, Ph.D. 

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. 

doc. PhDr. Václav  Houžvička, Ph.D. 

Vladislava Vitáková 

Omluveni:.  

 

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

 

 Přivítal přítomné na listopadovém zasedání KD FSE UJEP. 

 Univerzitní záležitosti: 

o Upozornil, že se všemi pracovně-právními vztahy týkající se profesorů a 

docentů musí být obeznámen rektor a kontrasignovat je. 

o 8. 12. 2016 se uskuteční předávání cen rektora, kdy student Radek Šimanovský 

dostane cenu primátorky, doc. Houžvička cenu rektora. 

o Informoval o přijetí nového kariérního řádu univerzitou (fakulty musí předložit 

rektorovi směrnici zaměřenou na personální rozvoj FSE). Dr. Moc pošle 

vedoucím kateder kariérní řád mailem. 

o Informoval o nově vznikající univerzitní Radě pro vnitřní hodnocení v rámci 

UJEP. Této radě bude mj. nutné předkládat fakultní dokumenty zaměřené na 

personální a institucionální rozvoj. 

o UJEP bude mít nový statut a nový jednací řád VR UJRP (tj. fakulty budou 

muset také zpracovat nové směrnice). 

o UJEP může udělovat tituly doctor honoris causa, emeritní docent a emeritní 

profesor (děkan prosí o návrhy, pokud by byl vhodný kandidát na tyto tituly). 

o Sdělil, že došlo k odvolání ředitelky Collegia Bohemica B. Mouralové.  

o Oznámil, že na univerzitě vznikly 4 školy doktorských studií,  FSE je společně 

s PF součástí školy aplikovaných a behaviorálních studií – garantem na PF je 

doc. Škoda (za FSE prof. Jílková). 

o UJEP splnil počet financovaných studentů (FSE byla pochválena za řešení této 

situace). 

o Došlo ke zveřejnění výsledků 2. pilíře hodnocení výsledků VaV– bohužel 

UJEP neměl jediný úspěšný výsledek. 

o Dochází ke změně metodiky hodnocení výsledků VO (za FSE se zúčastnil 

semináře Dr. Barták). 

o Informoval o slavnostní akci UJEP - 3. 3. 2017 se uskuteční reprezentační ples 

UJEP. 

o Upozornil, že nově vzniká Dům umění UJEP (za kolejemi, bývalá menza), kde 

budou probíhat výstavy, autorská čtení, apod. akce. 

 Doc. Kuchař se dotazoval ohledně platby nájmů nekomerčních akcí 

v posluchárnách rektorátu. Paní tajemnice, Ing. Kubišová, sdělila, že 

kvestor bude tuto záležitost projednávat s rektorem UJEP. 

 Záležitosti FSE: 

o Informoval, že vysoké školy dostaly od ministryně školství 250 milionů, pro 

FSE to zajistilo příjem 600 tisíc Kč, zaměstnanci tak dostanou symbolické 

odměny. Vedoucí kateder dostanou rozpočítané částky a je na jejich uvážení, 

jak částky přerozdělí.  

 Paní tajemnice požádala o zaslání rozdělení částek pro jednotlivé osoby 

do pondělí 28. 11. 2016. 

o Upozornil, že nové výběrové kurzy budou procházet schvalovacím procesem 

Pedagogické komise FSE UJEP, tak jak již bylo v minulosti detailně 

představeno. 

 Požádal, aby do 31. 12. 2016 byly Dr. Felixové zaslány návrhy na nové 

kurzy (odkaz na formulář rozešle Dr. Felixová mailem) 
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 Je nutné respektovat verdikt komise  - schválení či neschválení. 

 Novou členkou této komise je Dr. Jánská. 

 

Ing. Kateřina Felixová, PhD. – proděkanka pro studium 

 

 Připomněla konání akce Předávání cen rektora v termínu 8. 12. 2016 (Radek 

Šimanovský, doc. Houžvička jako ocenění). 

 Vyjádřila se k problematice uznávání známek. U známky 3 je nutné vyjádření 

pedagoga, proč zamítl uznání. Je potřeba sjednotit postup v rámci jednoho předmětu a 

využívat bodování. 

 

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

 

 Informoval o Dnech vědy a umění a požádal o vyjádření námětů na aktivity do 28. 11. 

2016 (odkaz na tabulku všichni dostali v mailu od Mgr. Ježkové). Je nutné zapojení i 

dalších kateder. 

 Erasmus: 

o Požádal o zasílání návrhů kurzů v anglickém jazyce pro letní semestr (do 

poloviny ledna) 

o Každá katedra musí povinně mít alespoň jeden kurz v cizím jazyce. 

o Ve výběrovém řízení na výjezdy Eramus, se přihlásilo 7 studentů, bude 

vypsáno další kolo. 

 Upozornil na připravované akce:  

o 7. 12. Mikulášská besídka 

o 14. 12. vánoční trhy 

o 21. 12. vánoční večírek 

 Informoval, že UJEP připravuje nové webové stránky. 

 

Doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum 

 

 Upozornil, že do nových SGS projektů nutno zapojovat nové Ph.D. studenty, snažit se 

čerpat finance během průběhu roku (ne až na konci) a minimalizovat osobní náklady 

akademiků v rámci SGS projektů. 

 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemník fakulty  

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=13078
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4651
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 Informovala o zahájení inventarizace hmotného majetku a požádala o součinnost 

s DIK.  

 Zdůraznila, že byl vydán příkaz kvestora č. 2/2016 Opatření týkající se oběhu a 

předkládání podkladů a účetních dokladů v souvislosti se závěrem roku 2016. 

 Informovala o zavedení home-office u vybraných akademických pracovníků. 

 Požádala o zaslání podkladů pro výpočet nákladů za výuku studentů FVTM (info zašle 

KMG). 

 Poprosila o blokování místností, vč. VŠ klubu, přes systém STAG.  

 Informovala, že nynější firma AUTIC na stravovací automaty podala výpověď, nově 

budou od 1. 1. 2017 nainstalovány automaty firmy DELIKOMAT. 

 Oznámila, že od prosince lze zasílat na ZAMO v písemné podobě docházku pouze s 

přehledem nepřítomností, ostatní zůstává v elektronické podobě. 

 Informovala, že příjem z CŽV (přípravné kurzy z Mat. a CJ v roce 2016) činí 94 tis. 

Kč. 

 Připomenula, povinnou evidenci objednávek a smluv nad 50 tis. Kč do registru MV. 

 Upozornila, že zaměstnávání cizinců je potřeba hlásit na ZAMO s dostatečným 

předstihem (alespoň 2 měsíce dopředu). 

 

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

 

 Sdělila, že v rámci řádného zasedání AS FS UJEP se dne 16. 11. 2016 konala volba 

kandidáta na jmenování děkanem FSE UJEP na funkční období 2017-2021. Volebními 

hlasy všech senátorů byl zvolen na tuto funkci dosavadní děkan FSE UJEP, RNDr. 

Jaroslav Koutský, Ph.D.  

 Informovala, že dne 30. 11. 2016 se uskuteční řádné volby do obou komor 

Akademického senátu FSE UJEP a Akademického senátu UJEP.  

 

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

 

 Upozornila na nezájem o kurz pohybové aktivity ze strany studentů.  

 23. 11. 2016 se koná seminář o možnosti složení mezinárodních jazykových 

certifikátů na FSE – Cambridge Exams a ÖS Diplom. 

o Diskuze.  

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3671
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3741
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doc. PhDr. Václav  Houžvička, Ph.D. – vedoucí katedry práva a politologie 

 

 Otevřel diskuzi ohledně doplňování HAP. 

o Požádal Dr. Moce o vyjednání s CI co největší propojení databází s HAP a 

propojení údajů ze STAG do HAP. 

 

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

 

 Upozornil, že magisterští studenti si za výběrové kurzy zapisují stejné předměty jako 

měli na bakalářském stupni což neodpovídá smyslu těchto VK. 

 Informoval, že v aulách UJEP se bude konat celostátní matematická soutěž Náboj 

Junior 2016. Soutěž má velikou prestiž v celé ČR a její účastníky přijde pozdravit i 

rektor doc. Balej.  

 

 

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

veřejné správy 

 

 Požádal o zařazení do předmětu Informatika - tvorbu grafů (nedostatečná znalost 

studentů). 
 
 
 

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

 

 Informovala o konferenci Rizika podnikových procesů 2016, kterou pořádala FSE ve 

spolupráci s ČVUT. Poděkovala Ing. Povolné za organizaci konference.  

 Dotázala se se, zda mohou akademičtí pracovníci čerpat řádnou dovolenou v průběhu 

semestru (v souvislosti s blížícími se jarními prázdninami)  

o Pan děkan odpověděl, že není možné čerpat ŘD v průběhu semestru. 

V naléhavých případech je potřeba přijít konzultovat důvody přímo s panem 

děkanem. 

 Informovala o stáži 2 akademických pracovníků z Chorvatska (v rámci programu 

CEEPUS) na KMG. Poděkovala Ing. Povolné, které se po celou dobu pobytu starala o 

jejich program.  

 Požádala vedoucí kateder, aby na svých poradách informovali o aktuálně probíhajícím 

hodnocení kvality výuky a aby pedagogové umožnili vstup do výuky pro studenty, 

kteří zajišťují sběr dat pro HKV.  

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3879
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 Informovala o pokračující práci na IS BADIS (správa bakalářských a diplomových 

pracích). Poděkovala doc. Šťastnému s dr. Slavíkovi za zpracování podkladu pro 

druhou etapu (tj. průběh Diplomového semináře a obhajoby projektů BP/DP).  

 Prezentovala výsledky hodnocení kvality výuky za letní semestr. 
 


