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2. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 15. 2. 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. 

PhDr. Hana Suchánková, Ph.D. 

Ing. Dagmar Kubišová 

Ing. Jiří Uhman 

PhDr. Alice Reissová, Ph.D. 

doc. PhDr. Václav  Houžvička, Ph.D.   

Vladislava Vitáková 

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. 

Ing. Petr  Hlaváček, Ph.D.  

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.  

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

Omluveni:. Ing. Tomáš Siviček, PhD. 
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RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. – děkan FSE UJEP  

 

 Přivítal přítomné na únorovém zasedání KD FSE UJEP.  

 KR a další univerzitní záležitosti: 

o Vzniká rada pro vnitřní hodnocení UJEP. Rektor jedná o zástupcích a hledá se 

konsenzus. Naše nominace je doc. Šťastný.  

o Začíná se pracovat nad etickým kodexem a etickou komisi  

o Univerzita zvažuje další infrastrukturní rozvoj – možností je nová FZS budova 

v areálu nemocnice. 

o UJEP se dohodla s krajským úřadem o finanční podpoře univerzity. Končí 

tímto ale jiná podpora ze strany kraje, např. fondy. Více v příloze zápisu KD. 

o Bylo vyhlášeno VŘ na ředitele Collegia Bohemica. 

o 20. 3. 2017 od 10:00 hod. v červené aule MFC proběhne přednáška A. Babiše 

„Veřejné finance a vize ČR“. Akci organizuje rektorát UJEP. 

o Informoval o překlopení studijních programů v rámci akreditačních materiálů. 

Zvažují se 2 formy akreditace – institucionální forma a forma blízká té 

současné. Měli bychom se pokusit získat institucionální akreditaci, která bude 

platit pro každý stupeň. Podmínkou je, že musíme mít historii min. 10 let ve 2 

programech v určité akreditaci oborů (např. ekonomická oblast). Parametry a 

další podmínky jsou velice tvrdé, ale nejsou nedosažitelné. 

 Záležitosti FSE: 

o Informoval o přípravě dokumentů a instrumentů, které navazují na novelu z VŠ 

zákona. Na fakultě musíme mít nový kariérní řád, plán personálního rozvoje 

pracoviště, atd. 

 Poděkoval za výbornou spolupráci Dr. Mocovi. 

 Kariérní řád a metodika hodnocení akadem. pracovníků ve vztahu 

hlavně ke každodenním výkonům a ke kvalifikačnímu růstu se 

zpracovává a měl by být hotový  cca do konce března  

 Plán personálního rozvoje FSE bude mít institucionální povahu - 

personální požadavky, projektové a publikační požadavky na zajištění 

jednotlivých studijních programů (deadline do 31. 5. 2017). 

 Budou zpracovány individuální plány pracovníků – smlouva mezi 

jedincem a fakultou na 5 let ve vztahu k pracovním výsledkům (do 

9/2017). 

 Je to velice důležité pro objektivní a spravedlivé posouzení výkonů 

jednotlivců, dlouhodobě potřebujeme propojit naše požadavky 

s požadavky z vnějšího prostředí a tyto instrumenty nám k tomu 
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dopomohou. To vše je mj. základem kvalitních mezilidských vztahů a 

firemní kultury. 

o Mechanismus projednávání:  

 Metodika a kariérní řád: na konci příštího týdne bude poslána 1. verze, 

kde najdeme 2 základní instrumenty:  

 Změnový formulář, kde každý může napsat připomínky 

 Svolání „kulatého stolu,“ kde se bude prezentovat pracovní 

verze, neformální diskuze 

o Dr. Hlaváček konstatoval, že by měla již do září být uskutečněná diskuze 

s jednotlivými pracovníky o znění dokumentů a plánech dohody s FSE. 

o Dr. Šimsová se informovala o době případné kontroly:  

 Kontrola se bude provádět: 

 Kvalifikační růst - 1x za 5 let. 

 Pracovní výsledky - 1x za 1 rok, s tím bude souviset i mzdové 

ohodnocení. 

o Dr. Smejkalová se informovala, zda HAP úplně opustíme 

 HAP sleduje mnoho údajů. Je možné, že budeme mít vlastní, mnohem 

jednoduší, systém sledování 

 Dr. Moc upozornil, že případný jiný systém bude úzce spojený 

s vedoucími pracovišť. 

 Záležitosti projektů: 

o Poděkování Dr. Sivičkovi za výborně odvedenou práci a získání zakázky od 

firmy VALEO. Zapojit se do projektu mohou i studenti, více informací 

nalezneme na webových stránkách ICUKu. 

o Od ZS následujícího akademického roku bude realizována výuka  vybraných 

kurzů v systému SAP. FSE bude jedinou VŠ v ČR s takovým vzdělávacím 

programem 

 Záležitosti propagace: 

o Informoval o turné po SŠ: v krajích a ÚL. Návštěvy SŠ se budou konat ve 

formě odborně zajímavé přednášky, student FSE poukáže na studijní programy 

a zajímavosti jednotlivých programů a bude se konat Den vysokoškoláka.  

o CŽV Kadaň bude pokračovat ve dvouletém cyklu. 

 

Ing. Kateřina Felixová, PhD. – proděkanka pro studium 
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 Upozornila, že v návaznosti na nový VŠ zákon bude aktualizován Studijní a zkušební 

řád (cca do roka). Impuls ale z rektorátu ještě nepřišel. Stipendijní řád se bude měnit 

také. 

 Zrekapitulovala výsledek hlasování Pedagogické komise, kde bylo předloženo 8 VK: 

6 VK bylo odsouhlaseno, 1 VK autor na základě připomínek Komise dopracoval, 1 

VK nebyly doplněny připomínky Komise, tj. zamítnuto. 

 Přílohou zápisu bude přesný seznam VK a PVK za jednotlivé katedry. 

 

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

 

 Informoval o hodnocení projektů, kdy projekt ohledně vrtu se umístil na 56. místě 

se 127 body. 

  

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

 

 Informoval o přípravě konference 2018: 20 let od události v Matiční ulici. 

 Sdělil, že dne 8.3 2017 od 9:00 do 13.00 hod. proběhne akce Jeden den 

vysokoškolákem. 

 Upozornil na výběrové řízení v rámci programu Erasmus+, které se koná dne 28. 2. 

2017. 

 Oznámil, že Mgr. J. Vašat z KSP získal titul Ph.D. 

 

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

 

 Informoval o mezinárodní konferenci a poprosil, aby se případní zájemci nahlásili do 

27. 2. 2017 na RVVVV. 

 Upozornil, že pokud bychom chtěli čerpat finance z TA16, je nutné doc. Šťastnému 

předložit žádost. 

 Sdělil, že předmět „Diplomový seminář pro obor ekonomika a management,“ je již 

v sylabu ve STAGu. Ve STAGu budeme mít možnost hodnotit předmět. Sylabus 

neobsahuje úplný přehled vyučovaných témat. V případě komplikací či nejasností 

k tomu bude utvořen manuál. Termíny budou pevně stanovené. 

 

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 přípravě rozpočtu na rok 2017. Požádala vedoucí kateder o informaci v 

případně plánovaných personálních změn na pracovištích. 

 Požádala, aby všichni řešitelé projektů měli své zástupce na pozici příkazce operace.  

 

Vladislava Vitáková – vedoucí studijního oddělení 

 

 Informovala o VK kurzech se statutem C a na již řešenou problematiku, kdy studenti 

kurzy ve STAGu nevidí. 

 Informovala o přihláškách na FSE UJEP - počet 200 (87 přihlášek je zaplacených). 

 

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

správy 

 

 Nabídl pomoc při propagaci na SŠ. 

 

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

 

 Ve spolupráci s Ing. T. Šperkem je dokončováno hodnocení kvality výuky za zimní 

semestr, prezentace výstupů bude na příštím KD. 

 Dotazovala se, podle jakých kritérií jsou přidělovány projekty v rámci SGS.  

o Doc. Šťastný odpověděl, že primárně jsou granty přidělovány studentům 

v doktorském studiu. Dalšími kritérii jsou množství výstupů, historie, osobní 

náklady (nesmí být), souvislost s oborem. 

 Požádala Dr. Moce o opravy v  PC učebně (2 plátna, 2 projektory, všechny počítače 

funkční). 

 

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

 

 Požádala KD o vyjádření k náhradě výuky za 3 pondělky, na které v LS výjdou státní 

svátky. 

o Byl prodiskutován mechanismus náhrady. Studenti jsou již informováni na 

webu FSE UJEP.  

 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3879
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PhDr. Hana Suchánková, Ph.D. – vedoucí katedry cizích jazyků 

 

 Informovala o otevření kurzu italštiny. 

 Upozornila na 3 přípravné kurzy v AJ na certifikáty a jeden v NJ (FCE, CAE, OSD) 

 Sdělila, že se bude konat konference v rámci Visegradských fondů, kde je možnost se 

zapojit do případného projektu a opublikovat článek v recenzovaném časopise (ke 

spolupráci se přihlásili Dr. Hlaváček a doc. Houžvička) 

 Informovala o kurzu Prezentace výzkumných témat, který by mohl sloužit začínajícím 

učitelům. 

 

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

 

 Pozvala přítomné na řádné zasedání AS FSE UJEP, které se bude konat dne 22. 2. 

2017 od 14:00 hod. v místnosti MO 409.  

 

 

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

