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3. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 29. 3. 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. 

prof. Ing. Jiřina  Jílková, CSc. 

Ing. Libor Pacovský 

Ing. Kateřina Felixová, Ph.D. 

Doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D. 

Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. 

PhDr. Hana Suchánková, Ph.D. 

Ing. Dagmar Kubišová 

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. Jiří Uhman – zástup Ing. Pavlína Mazancová 

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

Omluveni:. 
Ing. Tomáš Siviček, PhD.  

Ing. Jiří Uhman 

 

 

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

 

 Přivítal přítomné na březnovém zasedání KD FSE UJEP a přivítal prof. Ing. 

Jiřinu  Jílkovou, CSc. a ing. Libora Pacovského. 

 

prof. Ing. Jiřina  Jílková, CSc. – prorektorka pro vědu a výzkum 

 

 Informovala o nových projektech a nabídla možnost spolupráce a součinnosti. 

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=3873
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3671
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3820
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3820
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 Projekty se rozjíždějí hlavně ve 2 směrech: 

o Materiálny a technologie pro životní prostředí 

o Smart projekty 

 Upozornila, že vedení krajského úřadu Ústeckého kraje přislíbilo podporu záměru. 

Jakmile bude konkrétní podpora oznámena, osloví kolegy na fakultách a žádostí o 

vyjádření tematického zájmu z dlouhodobého hlediska. 

 Projekty se budou zaměřovat hlavně na rozvoj lidských zdrojů, správu a kvalitu služeb 

veřejné sféry, digitální a telekomunikační technologie, kvalitu životů občanů. 

 Sdělila, že se připravuje projekt zaměřený na teritoriální investice a projekt 

RESTART. 

 

Libor Pacovský – projektový manažer oddělení vědy 

 

 Prezentace „Smart“ projektů 

 

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

 

 Upozornil, že mnoho témat se přímo týká FSE a zahájil diskuzi. 

o Dr. Suchánková se tázala na možnost popularizace německého jazyka. Projekt 

se ale skládá z klíčových témat, do kterých vzdělávání nepatří. 

 Záležitosti FSE: 

o Poděkoval za diskuzi a připomínky ke Kariérnímu řádu (78 připomínek). 

Informoval, že byla vytvořená nová verze, bude poskytnut dokument 

s připomínkami a celková-finální verze. Kariérní řád bude v nejbližší době 

předložen VR (zasedání 20. 4. 2017) a AS (26. 4. 2017) ke schválení. 

Předpokládaná platnost řádu bude od 1. 5. 2017. Členové KD již neměli žádné 

připomínky. 

o Informoval o rozpočtu na rok 2017 (přislíbeno 99% rozpočtu z roku 2016). 

Rozpočet bude předložen AS k projednání. 

o Upozornil na nový harmonogram, kde lze zadat termíny k odevzdání BP/DP. 

Je potřeba to nastavit rok dopředu. 

 

Ing. Kateřina Felixová, PhD. – proděkanka pro studium 
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 7. 3. 2017 byl předložen návrh na směrnici k tématu etického kodexu (je to podmínkou 

institucionální akreditace). 

 Sdělila, že byl předložen návrh nového Disciplinárního řádu. 

 Upozornila, že FVTM byla přejmenována na FSI – Fakulta strojního inženýrství. 

 Informovala o podpoře univerzity krajem. Finanční částky budou přiřazené vědecké 

knihovně, botanickému centru a na konferenci FZS. 

 Poukázala, že kvestor UJEP schválil vratky z FF UJEP pro FRIM. 

 Informovala o personální změně ve vedení UJEP, kdy prof. Jílková ke dni 31. 8. 2017 

skončí na pozici prorektorky pro vědu a výzkum. Novým prorektorem bude doc. 

Novák. Prof. Jílková se bude věnovat výzkumu na FSE UJEP. 

 Připomněla, že odešle seznam VK (do 30. 4. 2017 lze posílat nová VK s novými 

formuláři a garanty dle směrnice), připomínka k CI a odkaz na stipendia (stipendium 

primátora: návrhy se odevzdávají do 27. 10. 2017 na rektorát UJEP). 

 Požádala vedoucí kateder a dr. Moce o úpravu portfolií u navazujících oborů – 

dotazovat se na „závěrečné práce“, nikoli „bakalářské práce“. 

 

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

 

 Informoval o uzavření spolupráce s krajským úřadem (tematicky se to bude týkat 

dlouhodobé nezaměstnanosti, sociálního vyloučení, sběru dat a detailnějších analýz). 

 20. – 28. 4. 2017 se bude konat Erasmus Staff Week (5 staff member budou na FSE). 

 18. 4. 2017 se bude konat Erasmus Day Festival (před FUDem). 

 Upozornil na Sportovní den rektora a poukázal, že je potřeba vyslat zástupce z vedení 

fakulty, který bude závodit ve veslování na trenažéru (26. 4. 2017). 

 

 

Vladislava Vitáková – vedoucí studijního oddělení 

 

 Informovala o počtech přihlášek (stav přihlášek se každý den mění). Ke dni 29. 3. 

2017 bylo evidováno 1174 přihlášek. 

o Diskuze u úbytku studentů (novým nástrojem pro zmenšení úbytku by mohl 

být studentský tutor). 

 

 

RNDr. Jana  Šimsová, Ph.D. – vedoucí katedry matematiky a informatiky 
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 Tázala se na problematiku parkování a možnosti kontroly. 

 

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

 

 Pozvala přítomné na řádné zasedání AS FSE UJEP, které se bude konat dne 26. 4. 

2017 od 13:30 v místnosti M 409. 

 Vznesla dotazy k hodnocení kvality výuky: Obdrží řadoví zaměstnanci připomínky a 

komentáře studentů k jednotlivým vyučujícím a k předmětům, které učí? 

 Odpověď: Řadoví zaměstnanci připomínky studentů neobdrží, ale 

zabývá se jimi vedení fakulty. 

o Další dotaz: Je možné, aby každý řadový zaměstnanec měl přehled o svých 

dosažených hodnotách v rámci hodnocení kvality výuky a mohl se srovnat s 

výsledky ostatních pedagogů, jejichž jména budou pochopitelně 

anonymizovaná. 

 Odpověď: Členům KD bude zaslána prezentace, každý zaměstnanec 

získá průměrné hodnocení kvality výuky a může se tak libovolně 

porovnávat s ostatními. 

 Dotázala se na systém HAP, zda je možné opět pro řadové zaměstnance k získání 

zpětné vazby nahlédnout do hodnocení údajů v HAP. 

 Odpověď proděkana pro rozvoj a IT: Ano, budou vypracovány a 

předány každému zaměstnanci přes své vedoucí kateder percentily, 

které umožní vyjádřit, jak se každý zaměstnanec umístil v rámci 

jednotlivých položek mezi ostatními zaměstnanci.           

 

Ing. Eva Fuchsová – zástup za vedoucího katedry ekonomie 

 

 Požádala KFÚ a KMG o dokončení obsazení pozic komisí k obhajobám BP/DP. 

 Informovala, že Ing. Petr Houdek úspěšně ukončil své doktorské studium. 

 

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

 

 Podpořil návrh Dr. Suchánkové ohledně zapojení do projektu popularizace německého 

jazyka, jelikož je to v pohraničí důležitým faktorem. 

 Upozornil, že je nutné najít správný balanc v tutorské pomoci studentům. 

 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3671
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PhDr. Hana Suchánková, Ph.D. – vedoucí katedry cizích jazyků 

 

 Požádala doc. Šťastného o zpracování nejproblémovějších kurzů v rámci FSE studia.  

 Informovala, že se přihlásilo 15 studentů na jazykové certifikáty (finanční pomoc 

v rámci mimořádného stipendia). 

 Upozornila, že za přihlášky vděčíme CEVu. 

 

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

správy 

 

 Vyjádřil se k nabízeným možnostem projektů. 

 

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

 
 

 Informovala o návštěvě ve společnosti Microsoft, kde se bude účastnit workshopu. Je 

vítaná i účast studentů, pro které je to příležitost seznámit se s potenciálními 

zaměstnavateli. Zatím studenti o účast neprojevili větší zájem.  

 Prezentovala výsledky Hodnocení kvality výuky (HKV) za zimní semestr.  

 Informovala, že již probíhá sběr dat HKV za letní semestr. Požádala o spolupráci a 

umožnění vstupu do výuky (studenti vyplňují dotazníky).  

 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemník fakulty  

 

 Informovala o Novele zákoníku práce. Změny platí od 1. 7. 2017.                                                        

o Od1.1.2018 bude dovolená přepočítávána na hodiny (nová koncepce výpočtu 

nároku na dovolenou). Z tohoto důvodu požádala, aby všichni zaměstnanci 

vyčerpali dovolenou do konce roku 2017.  

o Požádala o zpracování plánu dovolených za jednotlivé katedry a útvary. 

o Nástup a čerpání dovolené vždy určuje zaměstnavatel. 

o Upozornila, že u DPP a DPČ se budou zpracovávat výkazy práce. 

o U DPČ bude zákonný nárok na dovolenou. 

o Výpovědní lhůta u DPP a DPČ bude prodloužena z  původních 5 pracovních 

dní na 15.  

o  Povinnost předcházet stresu, násilí a obtěžování. 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3741
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3879
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4651
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o Úprava podmínek pro práci z domova (homeoffice, homeworking) 

 Upozornila, že se v budově VIKS areálu Kampus nedodržují předepsané pokyny 

(zavírání oken v učebnách, zhasínání, vypínání PC). Požádala o nápravu. 

 V případě potřeby zajistí možnost proškolení zaměstnanců na referentské zkoušky pro 

řízení služebního vozu (řádný termín školení řidičů proběhne v září 2017).   

 V případě zaměstnávání docentů či profesorů na DPP a DPČ, nutno vždy vyplnit 

formulář o dosaženém vzdělání (z důvodu evidence v REDOP). 


