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5. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 24. 5. 2017 Čas: 12:00 – 15:00 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. Jan Slavík Ph.D. 

Ing. Kateřina Felixová, Ph.D. 

Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. 

PhDr. Hana Suchánková, Ph.D. 

Ing. Dagmar Kubišová 

PhDr. Alice Reissová, Ph.D. 

Vladislava Vitáková 

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. 

Ing. Petr  Hlaváček, Ph.D.  

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.  

Ing. Jiří Uhman  

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

Omluveni:. 
Ing. Tomáš Siviček, PhD.  

doc. PhDr. Václav  Houžvička, Ph.D.   
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RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. – děkan FSE UJEP  

 

 Přivítal přítomné na květnovém zasedání KD FSE UJEP a představil nového člena KD 

Ing. Jana Slavíka Ph.D. Doc. Šťastný se stal součástí Rady pro vnitřní hodnocení. Na 

fakultě bude mít na starosti akreditační proces. 

 Záležitosti UJEP: 

o Byly schváleny 3 projekty za FSE, které podpoří Ústecký kraj (řešitelé doc. 

Kuchař, dr. Barták, dr. Hlaváček). 

o 3. 5. 2017 proběhlo zasedání Rady pro vnitřní hodnocení, kde se probíral 

způsob, jakým bude rada jednat a ostatní vnitřní procesní záležitosti. 

o 1. 6. 2017 od 14.00 hod. se bude konat vyhlášení zaměstnavatele roku 

v červené aule na MFC UJEP. Přítomnost přislíbilo mnoho významných firem 

v Ústeckém kraji. 

 Záležitosti FSE: 

o Upozornil na ukončení funkčního období stávajících vedoucích katedry k 30. 6. 

2017 a informoval o způsobu vyhlášení nového výběrového řízení. 

o Oznámil záměr sloučit Katedry ekonomie a managementu. Nově vzniklé 

společné pracoviště by mělo plně zajistit organizační fungování studijního 

programu Ekonomika a management.  Katedra KFÚ zůstane samostatná, ale 

bude dodávat do daného studijního programu pouze odborné předměty. Celá 

tato organizační změna podléhá schválení AS FSE UJEP. 

o Akreditace FSE: 

 Plánem v následujících letech bude: 

 Zachovat stávající studijní programy v Bc. a Mgr. a Dr. studiu. 

 Schválený projekt OPVVV nám uděluje povinnost akreditace 

nového doktorského programu (Aplikovaná behaviorální 

studia). Nový program bude založen na spolupráci s PF UJEP a 

Czech Globe. 

 V následujících letech bude dobré pokusit se o akreditaci bakalářských 

profesně orientovaných programů, které budou založeny na praxi (min. 

240 hod.). Výchozím předpokladem jsou programy pracovně nazvané 

Podnikání a finance a Bussiness IT. 

 Je potřeba rozšířit stávající studijní programy o jejich navazující 

kombinované formy. 

 Informoval o 2 deadlinech:  

 Jaro 2018 – Bc. SP, Bc. a Ing. RRVS, nové obory (Podnikání a 

finance, Busines IT), nové Dr. studium. 
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 Jaro 2019 – Ek. a management (Bc. a Ing.), SP (Mgr.) a 

současné Dr. studium. 

 Dr. Reissova se tázala, kdo bude mít na starosti business IT studium? 

 KMI. 

 Dr. Reissová se dotazovala na navrhovaný program Lidské zdroje.  

 Pokud bude připraven návrh programu, jež bude personálně 

zajištěný, doplněný o všechny další požadavky, je možné 

uvažovat i o tomto programu. Nicméně děkan na druhou stranu 

zdůraznil důležitost zachování současného přehledného a 

efektivního schématu studijních programů na fakultě. 

 Dr. Suchánková se dotazovala, jaké změny budou potřeba u cizích 

jazyků a navrhla z povinně volitelných kurzů udělat kurzy povinné. 

 Bude nezbytné rozšiřovat odborné předměty v cizích jazycích, 

veškeré záležitosti s inovacemi studijních programů je třeba 

probrat s garanty. 

 Ing. Uhman upozornil, že nárůstem nových oborů narůstají i navýšení 

potřeb učeben. Bylo by proto možné předmět vyučovat pro více oborů. 

 Dr. Fuchsová informovala, že nabízí nový předmět o EU vyučovaný 

pouze v cizím jazyce (Aj a Nj). 

o Kariérní řád byl představen na AS FSE UJEP, který jej vzal na vědomí. Vše 

bylo odesláno na rektorát UJEP. 

o Od září 2017 je povinností na jednotlivých pracovištích uzavřít kontrakt 

s jednotlivými pracovníky týkající se profesního výhledu jednotlivých 

akademiků (úvaha ve výukové, výzkumné oblasti, atd.) 

o Upozornil, že je nutné doplnit služby za jednotlivé katedry na léto 2017. 

o Sdělil, že je nutné zadat dovolené do IMISu a do tabulek (N. Michajlova je 

přeposlala na jednotlivé katedry). Do následujícího roku se nesmí převést ani 

jeden den z roku minulého. 

o Na schůzi vedení FSE se odsouhlasilo, že kvalifikační práce BP/DP lze psát 

v cizím jazyce (českém j., slovenském j. a anglickém j.). 

o Nabídl snadnou cestu k publikace v časopisu Geoscape, kde se i finančně 

podílíme. V redakční radě je např. dr. P. Hlaváček. 

o Informoval o odměnách, kde použijeme stejný model jako loni, primárně 

budou odměny rozděleny vedoucími kateder dle vlastní úvahy. Finanční částka 

pro katedru je dána souhrnem odučených hodin.  Deadline k odevzdání je do 

20. 6. 2017 Ing. Kubišové. 

 Termín dalšího KD bude upřesněn později. 
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Ing. Kateřina Felixová, PhD. – proděkanka pro studium 

 

 Informovala o poradě prorektorky. 

 Sdělila, že proběhly písemné státní zkoušky a že nyní se dokončují zkoušky ústní. 

 Poprosila o návrhy na mimořádné stipendium do 1. 6. 2017 (stačí tabulka se jménem, 

číslem studenta a částkou). 

 Ve dnech 20. - 21. 6. 2017 budou probíhat promoce. Promoce navazujícího studia 

budou dne 20. 6. v 9 a 11:30 hod. 

 Upozornila na vysokou propadovost u písemných státních závěrečných zkoušek. 

Dalším termínem výhradně písemných zkoušek bude 23. 8. 2017 pro bakalářské 

studium. Požádala o přípravu komise. 

 Současně požádala vedoucí kateder, aby zhodnocená portfolia byla na studijní 

oddělení vrácena nejpozději do 16. 6. 2017 do 12 hodin. 

 Upozornila na novelizaci studijního a zkušebního řádu, který musí být v souladu s VŠ 

zákonem. V novém akademickém roce se lze vyjadřovat k obsahové záležitosti řádů. 

 

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

 

 Informoval, že se na FSE obrátili zástupci palivového kombinátu Užín s žádosti o 

spolupráci. Byla jim odeslána Dohoda o spolupráci, kterou FSE uzavírá s podniky, 

k prostudování. 

 Dne 22.6 proběhne tenisový turnaj a závěrečné setkání zaměstnanců. 

o Ing. Uhman poděkoval za spolupráci J. Ježkové a požádal, aby vedoucí katedry 

motivovali členy k přihlášení na tenisový turnaj.  

 

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

 

 Informoval o plánované personální změně na rektorátu. K 1. 9. končí prof. Jílková ve 

funkci prorektorky pro vědu a výzkum a její pozici zaujme současný prorektor pro 

rozvoj a IT doc. Novák. S ním na oddělení vědy přechází i Centrum projektového 

servisu a tím pádem i řízení projektové činnosti na UJEP. Stávající pozici doc. Nováka 

zaujme dr. Zuckerstein, který se stane prorektorem pro rozvoj a kvalitu.  

 V roce 2016 vyšla novela VŠ zákona, v jejímž důsledku je nutné upravit některé 

univerzitní i fakultní předpisy.  Fakulta připravuje novou verzi Statutu FSE UJEP, 
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Disciplinárního řádu FSE UJEP, Jednacího řádu AS FSE UJEP a Volebního řádu FSE 

UJEP.  

 Upozornil na novou verzi IMISu. Náměty na případné vylepšení IMISu lze posílat na 

e-mail: imis@rt.ujep.cz. 

 

Ing. Jan Slavík Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum 

 

 Upozornil, že pravidla k čerpání z TA 16 se budou i nadále dodržovat. 

 Informoval, že součástí akreditace a kariérního řádu je publikace vědeckých článků, 

proto bude hledat další cesty k naplnění podmínek a fungování systému. 

 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemník fakulty  

 

 Sdělila, že byl dne 19. 4. 2017 na zasedání AS UJEP jednohlasně schválen rozpočet 

UJEP. 

 Informovala o závěrech SR UJEP stran záměru prodeje budovy K5 na Klíši. 

 Sdělila, že se stále jedná o místě výstavby nové budovy FZS. Zda bude stát v areálu 

Kampus či v areálu Masarykovy nemocnice. 

 Upozornila na předpokládané zahájení výstavby CPTO v říjnu letošního roku. 

 Upozornila na požadavek ze ZAMO UJEP, kde pro nové docenty a profesory 

(zaměstnané i na DPP a DPČ) je nutné vyplnit formulář o absolvovaném vzdělání a 

včas ho odevzdat na ZAMO. Informace se zaznamenávají do systému REDOP. Ten 

slouží pro potřeby Národního akreditačního úřadu především v rámci posouzení 

akreditací studijních programů. 

  

Vladislava Vitáková – vedoucí studijního oddělení 

 

 Informovala o výsledcích ze SCIA testů, kde 163 studentů budou automaticky přijatí 

(hl. z ekonomiky).  

 Upozornila na termín 23. 8. 2017, kdy se sejde komise k záležitostem odvolání.  

 

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

 
 

 Upozornila na zápis 1. ročníků dne 11. 7. 2017. 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4651
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 Informovala, že s Dr. Suchánkovou aktualizovala přípravné kurzy matematiky a cizích 

jazyků. 

 Tázala se ohledně používání statistických programů, které je nutné používat v DP, zda 

by bylo možné stanovit nějakou učebnu s veřejným využitím tohoto programu. Službu 

a dohled by mohli vykonávat někteří studenti v rámci práce např. admina. 

 

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

 

 Pozvala členy kolegia na řádné zasedání AS FSE UJEP, které se bude konat dne 7. 6. 

2017 v 12:00 hod. v místnosti M 409. 

 Informovala o personální změně v senátu, kdy místo dr. Slavíka, jenž nově zastává 

funkci proděkana pro vědu a výzkum, se novou členkou AKAS FSE UJEP stala dr. 

Petra Olšová z KRRVS.  

 

Ing. Eva Fuchsová – zástup za vedoucího katedry ekonomie 

 

 Požádala o připomenutí na pracovištích doplnění anonymního hlasování spokojenosti 

na FSE. 

 Poděkovala vedení za efektivní řešení parkování za budovou FSE. 

 Upozornila, že se objevují velice kvalitní BP/DP, které by bylo dobré vyzdvihnout 

např. při promocích, a navrhla možnost udělení ceny děkana.  

 Informovala, že Dr. Houdek se věnuje vyhodnocení BP/DP a diplomovému semináři. 

Poznámky a připomínky průběžně zhodnocuje také.  

 

Ing. Jiří Uhman – vedoucí katedry financí a účetnictví 

 

 Poděkoval za vyhlášení náhradního termínu písemných státních bakalářských zkoušek 

a za rychlé řešení otázky psaní závěrečných prací v cizím jazyce. 

 Představil dotazy, které vznesli při poradě katedry členové KFÚ směrem ke KD: 

o Doc. Svátková by chtěla požádat, zda by vedoucí BP/DP mohli mít možnost, 

např. od sekretářky katedry, dostat kopii  posudku oponenta a seznámit se 

s nimi ještě před tím, než studenti půjdou k obhajobě. KD: KD souhlasí. 

o Ing. Nepovolný by chtěl požádat o informaci, zda existuje nějaké relevantní 

šetření toho, zda zavedení projektů k BP a DP vedlo k zvýšení kvality BP a 

DP.  KD:  Takové šetření zatím fakulta nemá k dispozici. 

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

 

 Informovala o kurzu italského jazyka, který pokračovat nebude. Pro příští rok zkusíme 

nabídnout v rámci CŽV italštinu a španělštinu. 

 Upozornila, že na FSE končí p. Brinsden. V jednání je možnost spolupráce s rodilým 

mluvčím – Davidem Sharpem, který nastoupí na DPP, možno využít pro korektury 

článků. 

 Informovala o proběhlé soutěži cizojazyčných prezentaci a upozornila, že je velice 

těžké studenty motivovat k mimořádné práci, poděkovala za mimořádné stipendium 

pro účastníky soutěže. 

 Nabídla možnost spolupráce s pracovníky KCJ a jejich využití v pomoci s projekty 

(zajištění překladů, atd.)  

 

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

správy 

 

 Tázal se ohledně spolupráce s dalšími fakultami v rámci UJEP. Jak se bude hodnotit? 

o Hodnotit se budou pouze body pro FSE. 

 Upozornil, že 31. 5. 2017 přijede architekt Gebrian, který bude komentovat výstavbu 

Kampusu.  

 

 
 

 

 

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

