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6. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 20. 9. 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 

Vladislava Vitáková 

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.  

Ing. Jiří Uhman  

doc. PhDr. Václav  Houžvička, Ph.D.   

doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D. – zástupce Ing. Michaela Jánská, Ph.D. 

Omluveni:. Ing. Petr  Hlaváček, Ph.D.  
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RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. – děkan FSE UJEP  

 

 Přivítal přítomné na zářijovém zasedání KD FSE UJEP. 

  Záležitosti UJEP: 

o Připomenul změny ve vedení UJEP, kdy prorektorem pro vědu od 1. 9. 2017 je 

jmenován doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. a prorektorem pro rozvoj a kvalitu od 

1. 9. 2017 je PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. 

o Informoval o nové pracovnici, Mgr. Bohumile Vykoukové, která nastoupí na 

pozici po Ing. Soně Burešové. Doplnil, že část pracovníků oddělení byla 

přesídlena na pracoviště v Klíšské ulici (např. Mgr. Kohlová). Kancelář, kterou 

sdílí Bc. Brodský s Mgr. Vykoukovou (REK 4. p., č. dv. 4.14), bude jediným 

kontaktním pracovištěm pro všechny projekty a záležitosti vědy a výzkumu. 

Oblast vědy bude mít na starosti Mgr. Vykouková, Mgr. Kohlová se bude 

nadále věnovat projektům vědeckým, přeshraniční spolupráci apod. a stane se 

součástí projektového centra. 

o Na útvar, oddělení rozvoje a kvality, nastoupila od 1. 9. 2017 Mgr. Andrea 

Musilová (bývalá Pokorná) na poloviční úvazek a stane se také tajemnicí 

RpVH UJEP. 

o Informoval o úpravě modulu „Projekty“, který je v hlavní nabídce systému 

IMIS. Systém je nyní připraven na vkládání informací o všech připravovaných 

i realizovaných projektech. Po zadání informací se automaticky propisují do 

relevantních výstupů, jako jsou projektový list nebo průvodka. Cílem bylo 

nastavit pouze 1 formulář průvodního listu (průvodky) pro všechny projekty se 

současným požadavkem na evidenci projektů pro potřeby fakult a odborů 

rektorátu. Tento formulář je povinný pro všechny podávané projekty. 

o Zájemce o finanční zdroje z krajského úřadu mohou zasílat návrhy svých témat 

doc. P. Kuchařovi. Témata by měla souviset s požadavky krajského úřadu. Dají 

se tam zařadit i konference. Deadline odevzdání je konec října. 

 Záležitosti FSE: 

o Poděkování Dr. Jánské a doc. Šťastnému za spolupráci ve věci spojení kateder. 

o Informoval o příchodu nového akademického pracovníka - doc. Maaytové na 

KFÚ a nové THP pracovnice – Terezy Glossové, která bude mít na starosti 

projektové žádosti. 

o Akreditace: 

 Upozornil na reakreditaci studijních programů – bakalářské (SP a 

RRVS) a magisterské (RRVS). Práce na přípravě již probíhají. Je 

možné vznést požadavky garantům tohoto oboru. 
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 Nový doktorský studijní program zaměřený na behaviorální studia je 

potřeba připravit do roku 2018. 

 Upozornil, že akreditační proces má na starosti doc. Šťastný, který 

vydal fakultní „kuchařku,“ jako orientační pomůcku pro přípravu 

k akreditacím. Jsou zde obsažena hlavní pravidla pro přípravu a podání. 

o Začátek semestru: 

 Informoval o počtu přihlášených do studia na FSE. 

 Poprosil o dohlédnutí na preciznost a organizaci ve výuce (konzultační 

hodiny, vystupování, atd.) 

 Upozornil, že pokud výuka předmětu odpadne, musí se vše nahlásit 

Mgr. Polesné, včetně náhrady výuky. V případě nemoci, se nahrazovat 

nemusí. 

 Sdělil, že zasahovat do sylabů kurzů lze jen do 30. 9. 2017. 

 Požádal o navýšení počtu studentů u VK nad 30 studentů, aby se na VK 

mohli přihlásit i noví studenti zapsaní ze září 2017. 

 Požádal o sdělení za pedagogy, které učí na jiných fakultách a zda jsou 

z jiných fakult také financováni kvůli organizačně finančním aspektům. 

Sdělení je nutné poslat i dr. Felixové v kopii. 

 Upozornil na akci Týden pro vzdělanost a možnost přerušení výuky 

(cca na 10 minut), kdy proběhne diskuze o financování vysokých škol. 

je možné, že tato akce bude i medializována. 

o Projekty: 

 OPVVV zaměřené na nové dr. studium a infrastrukturu řeší Ing. L. 

Pacovský a prof. J. Jílková. 

 U 21 má na starosti Ing. Kubišová a dr. Moc. 

 Diskuze k prostorové úpravě FSE. 

o Dne 3. 5. 2018 přijede na FSE nositel Nobelové ceny za ekonomii prof. Vernon 

L. Smith. Uvažuje se o přípravě a předání čestného doktorátu od naší 

univerzity. Prof. Smith zde nejspíše bude mít přednášku a diskuzi související 

s tématem behaviorálních studií. 

 Další KD se bude konat dne 18. 10. 2017 v 12:00 hod. ve vilce. 

   

Ing. Kateřina Felixová, PhD. – proděkanka pro studium 
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 Informovala o novinkách ve vnitřních předpisech UJEP, kdy k 1. 9. 2017 se obnovil 

Řád celoživotního vzdělávání, Stipendijní řád a Studijní a zkušební řád pro bakalářské 

a magisterské studium a zvlášť pro doktorské studium. 

o Požádala o seznámení na jednotlivých katedrách, v bc.a mgr. studiu a 

samostatně v dr. studiu. 

 Upozornila, že je povinností kantora zapsat do indexu, ale že index neslouží 

k legitimizaci studentů (jen občanský průkaz, pas, řidičský průkaz). 

 Informovala, že příští akademický rok se indexy budou prodávat jen pro „nadšence“ a 

nebudou povinné. 

 Požádala o případné návrhy na mimořádná stipendia, stipendia primátorky města, 

městských obvodů, atd. Formulář a návod byl odeslán 29. 3. 2017. Návrhy je nutné 

dodat do 12. 10. 2017. 

  Požádala o co nejdřívější vrácení portfolií dne 26. 9. 2017 (portfolia se přijímají do 

12:00 hod., do 14:00 hod. je nutné je již zkontrolované vrátit). 

 11. 10 2017 se s akcí FSE Fest spojí obnovené imatrikulace, kde si „prváci“ budou 

moci podepsat imatrikulační slib. 

 Upozornila, že nelze vypisovat další zkouškové termíny po ukončení semestru. 

 Do konce tohoto týdne lze ještě doplnit případná další PVK či VK. 

 Informovala o rozdílu mezi PVK a VK a změnou podmínek splnění pro studenty. 

 

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

 

 Informoval o ukončení přijetí přihlášek do zaměstnanecké mobility. 

 Požádal o intenzivní propagaci výjezdů studentů v rámci Erasmu. 

 Informoval o stoupajícím zájmu zahraničních studentů o FSE (18 incomingových 

studentů). 

 Dne 23. 9. 2017 se bude konat akce Běh kampusem, na kterou všechny srdečně pozval 

a vyzval k aktivní účasti. 

  

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

 

 Upozornil, že dojde k omezení elektronických informačních zdrojů, které jsou méně 

využívané (za FSE to jsou 2 zahraniční časopisy) z důvodu omezení finančních zdrojů. 
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 Požádal o připomínky pro větší atraktivitu fakultních stránek, které budou sděleny 

zástupcem jednotlivých kateder na marketingové schůzce v říjnu 2017. termín schůzky 

budou dojednán přes doodle. 

 Požádal o dodání kariérních plánů již do 22. 9. v elektronické (v kopii p. děkanovi) a 

písemné podobě (podepsané). 

 

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

 

 Upozornil, že se případně lze dostat na některé vědecké články přihlášením do národní 

technické knihovny. 

 Požádal o podporu ve vědecké a projektové činnosti a zapojení studentů dr. studia. 

 Požádal o připomínky a náměty k pořádání celofakultní mezinárodní konference, která 

bude sloužit všem oborům (deadline do poloviny října 2017). 

 Sdělil, že by chtěl více zpopularizovat a prezentovat úspěchy FSE v projektové 

činnosti. 

 Informoval, že bude vyhlašována Cena děkana za nejlepší publikační činnost, která 

bude finančně honorována. Do výsledku bude zahrnutá práce i za rok 2017. 

 Informoval, že v následujícím roce v rámci grantové a projektové agentury se připraví 

prezentace grantových možností. 

 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemník fakulty  

 

 Upozornila na kontrolu úvazků a jejich limitů (někdo může mít jen úvazek 1,2, někdo i 

1,5) a požádala o důkladnou kontrolu a nepřesahování. 

 Upozornila na obnovu IMISu, kde se obnovily různé informace, směrnice, příkazy a 

nezbytnost vyplňování cestovních příkazů v elektronické podobě. 

 Požádala vedoucí kateder o nezbytnost podepisování docházek na konci měsíce a a 

nezbytnost vyčerpání všech dovolených do konce roku (i u projektů). Dovolené 

v průběhu výuky je možná jen s povolením děkana fakulty. 

 Požádala, aby se požadavky na koupi řešily přes vedoucí kateder. 

 Požádala o sdělení případných oprav p. Štirblovi přes e-mail (v kopii p. tajemnici). 

 Požádala kolegy, kteří mají v inventuře více notebooků, aby tento počet zredukovali a 

poskytli jiným kolegům. Kontrola inventury bude probíhat na konci října 2017. 

  

Vladislava Vitáková – vedoucí studijního oddělení 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4651
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 Upozornila na zápis více předmětu v ak. roce (např. PZAEK - Doc. Šťastný) STAG 

neprovádí kontrolu studia. 

 

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

 Upozornila na pokles zájemců o přípravné kurzy. 

 Tázala se, zda bude probíhat výuka Kadani. 

o Ing. Uhman vysvětlil, že je nezbytné počkat do konce září a pokud naplníme 

min. 15 studentů, výuka probíhat bude. 

o Diskuze. 

 

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

 

 Pozvala členy kolegia na řádné zasedání AS FSE UJEP, které se bude konat dne 25. 

10. 2017 v 13:30 hod. 

 Dne 11. 10. 2017 proběhne akce studentských senátorů pro 1. ročníky. Přednáška se 

bude snažit o představení univerzity a fakult a o představení možností výjezdů 

v programu Erasmus +. 

 Poděkovala doc. Houžvičkovi za spolupráci v organizaci a propagaci akce. 

 

Ing. Michaela Jánská, Ph.D. – zástup za vedoucího katedry ekonomie a 

managementu 

 

 Upozornila na kariérní řád a na nutnost plnění a realizace daného a související 

motivační faktory. 

o Diskuze.  

Ing. Jiří Uhman – vedoucí katedry financí a účetnictví 

 

 Upozornil na nutnost lepší komunikace v rámci státnicových zkoušek. 

 Dotazoval se ohledně publikační činnosti a jejím významu v rámci metodiky 17+. 

 Dotazoval se ohledně navýšení platů. 

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


 
Fakulta sociálně ekonomická 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
 

 

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

o Nový mzdový předpis umožňuje jiné intervaly financování. Nový kariérní řád 

by měl motivovat pracovníky k lepším výkonům. Finanční možnosti fakulty 

však zvýšení platů neumožňují. 

o Ing. Kubišová nabídla možnost návrhu u odborů. 

 

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

 

 Upozornila na pokles zájmu o přípravný kurz a výuku německého jazyka. 

 Poděkovala dr. Smejkalové za obrovskou propagaci kurzů německého jazyka. 

 Tázala se na možnost jednotné jazykové politiky a povinnosti pro 2. cizí jazyk. 

o Jednotná politika v rámci fakulty není nutná. je zde ale možnost oslavit přímo 

garanty oborů a představit jim záměr o 2. cizím jazyce. 

 Požádala o rovnocenné rozvržení (kreditové i náročnostní) pro PVK. 

o Studenti jsou motivovány jinými faktory, opět je zde možnost oslovení garantů 

oborů a přesvědčit je. 

 

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

