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1. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 11. 1. 2017 Čas: 14:00 – 17:00 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. 

doc. Ing. Lenka  Slavíková, Ph.D.  

prof. Ing. Jiřina  Jílková, CSc. 

PhDr. Hana Suchánková, Ph.D. 

Ing. Dagmar Kubišová 

Ing. Jiří Uhman 

PhDr. Alice Reissová, Ph.D. 

doc. PhDr. Václav  Houžvička, Ph.D.  

Vladislava Vitáková 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. - zástup Ing. Eva Fuchsová 

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

Omluveni:. 

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. 

Ing. Tomáš Siviček, PhD. 

Ing. Petr  Hlaváček, Ph.D.  

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 

 

 

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

 

 Přivítal přítomné na lednovém zasedání KD FSE UJEP. Omluvil Dr. Hlaváčka, Dr. 

Sivička a Dr. Šimsovou, přivítal zástupce a garanty oborů. 

 KR a další univerzitní záležitosti: 

o UJEP schválil vnitřní předpisy: Statut UJEP, Jednací řád Vědecké rady UJEP, 

Jednací řád AS UJEP. 

o V přípravné fázi je Studijní a zkušební řád UJEP. Poprosil o případné náměty, 

které je potřeba zaslat Dr. Felixové, co nejdříve. 

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=4651
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3879
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3671
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3820
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3873
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3820
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3671
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o Připravuje se rozpočet UJEP, který bude nižší než v minulém roce.  

 

Prof. Ing. Jiřina  Jílková, CSc. – garant oboru Ekonomika a management, 

Aplikovaná ekonomie a správa 

 

 Dle rozdaných materiálů: 

o  Program doktorského studia je na 4 roky. Je potřeba se již nyní připravovat a 

spolupracovat na přípravě k reakreditaci. 

 Informovala i o standardech pro reakreditaci. 

 Upozornila na Metodiku 17 a velice přísné podmínky např. úspěšnost 

v akreditovaných časopisech.  

 Očekává se od nás: velmi dobrá publikační činnost – pilíř 2 (impakt 3), 

kvalitní projekty (GAČR), široká nabídka mezinárodních kurzů, 

spolupráce s mezinárodními univerzitami – publikace. Jednotlivé 

útvary by si měli připravit strategii a plán přípravy. Podobná kritéria 

jsou i pro bakalářská a magisterská studia. Požádala o přípravu do 

června 2017. 

 

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

 

 Priorita fakulty je mít doktorské studium a uchovat si jej. Samozřejmě to platí i pro 

bakalářské a magisterské programy. Akreditační proces pro nás tedy opět začíná. Na 

začátku roku 2018 je třeba mít připraven akreditační koncept vybraných studijních 

programů, kterým končí akreditace nejdříve. 

 Upozornil, že v akreditačních spisech se rozlišují akademicky a profesně zaměřené 

programy. Jsou vymezené velice striktní požadavky na garanta programů a předmětů. 

Předměty profilujícího základu a teoretické předměty profilujícího základu mohou mít 

garanta pouze s titulem PhD., u magisterských programů – pouze docenti a profesoři 

na úvazek 1,0. Potřebujeme tedy docenty a profesory na naší fakultě na plný úvazek. 

V rámci fakulty je nezbytné mít velmi silný tým PhD. pracovníků. Je potřeba si 

uvědomit, že je to problémem pro některé fakulty na UJEPu, ne pro další univerzity.  

 Byla představena problematika Kariérního řád FSE a Plánu personálního rozvoje FSE, 

včetně způsobu jeho zpracování a projednání.  

 Poukázal, že je nezbytné se podívat na Metodiku 17+, hodnocení výzkumu v ČR, 

akreditační pokyny, atd. (viz. materiály). 

 Mezi vedením fakulty byly úkoly, na kterých bude v průběhu roku systematicky 

pracováno: 



 
Fakulta sociálně ekonomická 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
 

 

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

o Standardizace výuky (Dr. Felixová). 

o Absolventi (doc. Kuchař). 

o Hodnocení jednotlivých pracovišť (doc. Šťastný). 

 Státní zkoušky a obhajoby: Informoval, že pokud se hodnocení posudku BP/DP bude 

výrazně lišit od finálního hodnocení komise, komise musí písemně detailně zdůraznit 

důvody ve zprávě k obhajobě. 

 Den otevřených dveří proběhne 21. 1. 2017. Je potřeba kvalitní propagace fakulty.  

 Pochválil doc. Kuchaře za zpracování úspěšnosti absolventů SŠ u nás (tabulka). Jsme 

součást asociace ředitelů OA, máme možnost větší propagace na OA. Budeme mít 

přednášky na SŠ, pak bude následovat propagace fakulty. 

 8. 3. 2017 proběhne Den vysokoškoláka. Je pro nás extrémně důležité naplnění stavů 

příchozích studentů. 

 Od 1. 2. 2017 bude vydán příkaz děkana ohledně možnosti využití „sick days.“ 

 

Ing. Kateřina Felixová, PhD. – proděkanka pro studium 

 

 Z porady prorektorky: do 20. 1. 2017 odevzdání závěrečných zpráv z IP. 

 Harmonogram následujícího akademické roku schválen 27. 1. 2017 – ZS 13 týdnů, LS 

13 týdnů. 

 Byl rozeslán rozpis na Den otevřených dveří - žádost o zastoupení na jednotlivých 

katedrách (termín 26. 1. 2017). 

 Do 31. 12. 2016 bylo možné zasílat návrhy na nové VK. Informovala o nových 

předmětech. 

 Zápis o státní závěrečné zkoušce, stupnice A, B, C, D, F. Prosba o pozastavení tisku, 

do dalšího pokynu. 

 Standardizace výuky: bude vytvořena nová pracovní skupina. 

 

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

 

 Do 16. 1. do 10:00 hod. je potřeba sdělit na e-mail, které informační zdroje byste 

chtěli zanechat dle poslané tabulky. Poprosil, aby byly poslané jen ty databáze, které 

se opravdu využívají.  

 

Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. – proděkan pro vnější vztahy 
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 Poděkoval ekonomickým katedrám za vyslyšení prosby ohledně anglických kurzů. 

 Poprosil o vstřícnost pro studenty, kteří vyjíždí. Příští rok se bude konat reakreditace, 

počty vyjíždějících studentů budou mít vliv. 

 Další kolo VŘ Erasmus+ bude v polovině února. Poprosil o propagaci Erasmu na 

jednotlivých předmětech.  

 Z porady u prorektora: UNI podepisuje smlouvu s Ústeckým krajem. Veškerá 

spolupráce bude probíhat v rámci této dohody, tj. již nebudou fondy hejtmana, atd. 

 Dny vědy a umění budou konat 17. - 18. 5. 2017. Poprosil o zaslání zástupců za 

katedry. 

 

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

 

 Upozornil, že by se měly zkontrolovat sylaby předmětů a doplnit u některých 

anglických údajů, známkovací stupnici, atd. 

 STAG bude otevřený na konci léta. Chyby lze odstranit i s pomocí E. Podlesné. 

 Prosba o vkládání bodů u zkoušek. 

 Připravil shrnutí o doktorském programů, seznam naších doktorandů a na co sde 

zaměřují. Na adrese se bude databáze aktualizovat. 

Prof. Jílková: 

 Inovace – žádost o poskytnutí prostředků ve spolupráci s firmami. Bude se konat 

workshop. 

 Kraj slíbil poslat peníze k podpoře týmu vědy. Bude prosazovat, aby to bylo hlavně 

pro vědy, nepošle se to na fakulty, ale týmům. Pošle témata, které je možné využít ke 

kofinancování. Studentská grantová soutěž. Motivace pro doktorandy. 

 Měli bychom i kraji něco nabídnout. 

 Doc. Slavíková: musíme začít s grantovou soutěží. Pokud s tímto příjde náš doktorand, 

podpořit ho. Měl by být v týmu. 

 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemník fakulty  

 

 Informovala, že TA 15 (SGS) dosud není dočerpána. Účetní uzávěrka roku 2016 je 19. 

1. 2017. Ostatní projekty jsou již řádně zaúčtované. 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=13078
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4651
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 Přišel pokyn z Oddělení veřejných zakázek UJEP, abychom naplánovali zakázky na 

rok 2017. Do 30. 1. nutno zaslat plán veřejných zakázek na rektorát. Do 20. 1. zaslat 

informaci tajemnici. 

 Požádala, aby každá smlouva, která bude předložena panu děkanovi k podpisu, byla 

zkontrolována právním oddělením UJEP, to lze realizovat prostřednictvím paní 

tajemnice. 

 Roční zúčtování daně z příjmů lze podepsat na ZAMO do 15. 2. 2017. Požádala o 

přenesení této informace všem zaměstnancům. 

 Doplňková činnost, 15% z výnosů by měla vždy připadnout fakultě. 

 Informovala o pokynu kvestora ohledně vystavování penalizačních faktur za 

neproplacené faktury. Je nutno o této skutečnosti informovat své obchodní partnery. 

Zároveň upozornila na možné problémy při dodržování doby splatnosti faktur 

v případě nepřítomnosti řešitele projektu. Proto je nezbytné mít vždy u projektu 

zástupce příkazce operace. 

 Sdělila, že byly na FSE instalovány nové nápojové automaty firmy Delicomat. 

 Informovala o plánované dovolené na FSE v roce 2017, proběhne ve dnech 26. 7 – 4. 

8. 2017(10 dnů) a 27. – 29. 12.2017 (3 dny). 

 Upozornila, že je nezbytné mít uzavřené protipožární dveře na jednotlivých patrech 

budovy FSE. 

 

Vladislava Vitáková – vedoucí studijního oddělení 

 

 Informovala, že již přišlo 38 přihlášek ke studiu na nový akademický rok. 

 Upozornila na možnost stěžování ze strany studentů, protože nešly telefony, tj. se 

studenti nemohli na studijní oddělení dovolat. 

 

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

 

 Poděkovala prof. Cihlářovi a jeho týmu za organizaci a realizaci semestrálního kurzu 

statistiky. Kurz byl velmi hezký a přínosný. Za FSE v rámci kurzu přednášely i Dr. 

Šimsová a Dr. Žambochová. O kurz byl velký zájem, ale účast byla limitovaná počtem 

PC v učebně. Z KMG by o něj měli zájem další AP. Pokud by bylo možné kurz 

zopakovat, velmi bychom to uvítali.  

 Na katedře se připravují státnice a den otevřených dveří. 

 

Ing. Jiří Uhman – vedoucí katedry financí a účetnictví 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3879
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 Tázal se na sjednocení požadavků výuky. Diskuze s Dr. Felixovou a doc. Šťastným. 

Rozebírána otázka známkovací stupnice, splnění zápočtů, docházky, atd. 

 Tázal se na způsob opravy testů, které se budou opravovat dle způsobu Dr. Reissové. 

 Navrhl pro větší propagaci fakulty oslovit SŠ, které k nám moc nechodí. Diskuze. 

 Požádal, zda by bylo možné odevzdávat BP/DP s delší časovou lhůtou. Diskuze se 

všemi členy KD. 

 

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

 

 Informovala o certifikátech a o přípravných kurzech. 

 Upozornila, že je možné, že se otevře placená italština. 

 Sdělila, že 19.1 od 14:00 hod. proběhnou na Telnici lyžařské závody. Účastníci se 

nechť hlásí u Dr. Suchánkové. 

 

Ing. Eva Fuchsová – zástup za AS FSE UJEP a KE 

 

 Dne 30. 11. 2016 proběhly volby do AS. 

 V lednu se nebude konat zasedání AS. 

 Informovala o zástupcích a členech na AS. 

 

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

