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7. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 18. 10. 2017 Čas: 12:00-14:00 hod. 

Jednání řídil: 
RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. 

děkan  
Jednání zapsala: 

Mgr. Barbora 

Kamarýtová 

Místo konání: Kampus vilka 

Přítomni: 

Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. 

Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. 

Doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D. 

PhDr. Hana Suchánková, Ph.D. 

Ing. Petr  Hlaváček, Ph.D.  

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 

Ing. Jiří  Uhman 

Ing. Dagmar Kubišová 

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. 

doc. PhDr. Václav  Houžvička, Ph.D. 

Ing. Michaela Jánská, Ph.D. 

Vladislava Vitáková 

Omluveni:. 

Ing. Kateřina Felixová, Ph.D. 

Ing. Tomáš Siviček, PhD. 

Bc. Natalie Michajlova 

Ing. Jan Slavík, Ph.D. 

 

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

 

 Přivítal přítomné na říjnovém zasedání KD FSE UJEP. 

 Upozornil na vyšší možnost nákazy žloutenky typu A, je potřeba dbát zvýšené 

hygieny a v případě potřeby zajít na krevní testy.  

 Univerzitní záležitosti: dr. Moc se zúčastnil kolegia rektora 

o Sdělil, že je návrh na nový mzdový předpis. 

o Upozornil na Ceny rektora 2017. Návrhy na ocenění studentů je nutné zaslat do 

20. 10. 2017 dr. Felixové. Děkan navrhuje na ceny rektora doc. Slavíkovou za 

vědeckou a výzkumnou činnost a Ing. Macháče na zvláštní cenu do 35 let za 

mimořádné výsledky v oblasti vědeckých a výzkumných aktivit v daném roce.   

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3870
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=13078
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3741
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3671
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4651
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3873
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3834
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3820
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o Součástí ceremoniálu bude předávání jmenovacích dekretů novým docentům a 

profesorům a stipendií nejlepším studentům univerzity 3 věku a teen age 

univerzity.  

o Informoval o chystaném návrhu Pravidel vzniku, schvalování a změn 

studijních programů UJEP a zároveň seznámil přítomné s výsledky přijímacího 

řízení (UJEP 8700 studentů, o cca 400 studentů méně, než před rokem, největší 

propad FSI o 19%). Dále připomněl vyhlášení stipendií pro nejlepší studenty 

UJEP. Za rok 2016/2017 jsou vyhlášena stipendia primátorky města Ústí nad 

Labem a starostů městských obvodů, stipendium města Trmice a stipendium 

statutárního města Teplice. Návrhy za FSE posílat do 27. 10. 2017 dr. 

Felixové.    

o Dále dr. Moc informoval, že UJEP byla k 30. 9. 2017 zapsána na seznam 

výzkumných organizací evidovaných pod MŠMT. 

o Sdělil, že byly schváleny 2 projekty TAČR Zéta (FSE – Ing. Macháč a PřF) 

o Informoval o termínu 30. 10. 2017, který je rozhodný pro podávání změn 

v řešení grantů SGS na grantové komise fakult. Grantová rada bude o těchto 

změnách jednat 14. 11. 2017. 

o Dále informoval, že v rámci projektu U21 – KLIP byly čtyřnásobně překročeny 

požadavky z fakult, než je alokace finančních prostředků. Vedení UJEP přijalo 

interní kritéria pro výběr pracovníků mezinárodních mobilit, hlavně na základě 

RIV bodů. Alokace přidělených prostředků se rozdělí rovným dílem (50/50) 

pro přírodní a technické vědy a pro humanitní a společenské vědy. 

o Upozornil na charitativní sbírku pro studentku PF UJEP Terezu Bártovou. 

UJEP se do sbírky zapojila částkou 100000 Kč a zakoupila 100 ks kalendáře. 

Vyzval členy akademické obce, že se mohou do sbírky zapojit i individuálně.  

o Prezentoval akci VZP ČR bezplatného testování HIV na půdě UJEP, která 

proběhne 24. 10. 2017 v čase 14-18 hod v areálu kampusu. 

o Dr. Moc upozornil na kolegiu rektora na skutečnost, že studijní a zkušební řád 

umožňuje studentům studium i na jiných fakultách, než na kterých se zapsali. 

Dotázal se, zda existuje mechanismus, jak finančně vypořádat financování 

těchto studentů. Fakulty to mezi sebou mají řešit v rámci vlastních uzavřených 

smluv. 

 Diskuze členů KD. 

o Dr. Koutský informoval přítomné o aktualizaci vyhlášky k přijímacímu řízení. 

Stále budou součástí SCIO testy a portfolio. Studenti, kteří nebudou mít 

v červnu ještě diplom nebo maturitu, mohou doklady doložit v září. U 

magisterského studijního oboru SPP zůstává možnost pohovorů. 

o Informoval, že na FSE dojde k modifikaci závěrečných státnicových testů (dle 

posledního výroku soudu v Brně uspěla studentka se žalobou proti písemným 

testům, s odůvodněním, že je vyloučen aspekt veřejnosti). Nově na FSE 
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proběhne závěrečný písemný test a student následně s procentuálním 

hodnocením předstoupí před komisi, kde bude stanovena známka. 

 Diskuze členů KD. 

o Informoval, že v současné době rušíme výuku v Kadani z důvodu malého počet 

zájemců. Zároveň poděkoval všem akademikům, co jezdili, Jiřímu Uhmanovi 

za organizaci a že to z celkového pohledu byl pro fakultu úspěšný projekt, 

konec není definitivní, vrátíme se k tomu, když by v budoucnu zájemci byli. 

 

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

 

 Upozornil, že dne 25.10.2017 proběhne výběrové řízení na Erasmus. Je třeba apelovat 

na studenty, aby se hlásili. 

 Současně k nám zatím dorazilo 16 incomming studentů. 

 Upozornil, že v rámci zaměstnanecké mobility je třeba začít vyřizovat výjezdy 

plánované na zimní semestr. Zaměstnanci byli upozorněni, aby pozorně četli a 

dodržovali instrukce, které obdrží od Ing. Krečové před jejich plánovaným výjezdem. 

Zároveň informoval, že bylo navýšeno kapesné pro mobility v rámci programu 

Erasmus+ z 15% na 40%. 

 Informoval, že 6. 12. 2017 proběhne mikulášská besídka pro děti zaměstnanců. 

 Informoval, že 13. 12. 2017 proběhnou ve VŠ klubu v dopoledních hodinách Vánoční 

trhy a odpoledne Vánoční večírek FSE.  

 

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

 

 Informoval o nabídce firmy Google o zřízení zaměstnaneckého emailu a disku 

s neomezenou kapacitou. Je možné službu vyzkoušet, zájemci se mohou přihlásit dr. 

Mocovi do 27. 10. 2017. (nová emailová adresa ve formátu 

jmeno.prijmeni@g.ujep.cz) 

 Poděkoval přítomným za vyplnění kariérních plánů. 

 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemník fakulty  

 

 Upozornila, že cestovní příkazy v IMISu jsou ve zkušebním provozu, zatím platí 

dosavadní papírové verze. 

 Požádala řešitele grantu v rámci SGS, aby zrychlili čerpání  TA15. 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4651
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 Informovala, že ze společného FRIM UJEP bude hrazena projektová dokumentace 

novostavby FZS v areálu Masarykovy nemocnice, dostavba FSI a rekonstrukce Domu 

umění u VŠ kolejí. 

 Informovala, že 6. 11. 2017 proběhne schůze odborů, kde se bude projednávat cyklení 

pracovních smluv a bylo by dobré se tohoto jednání zúčastnit. 

 Upozornila na nutnost vyčerpání dovolené do konce roku 2017. 

 Požádala, aby pedagogové motivovali studenty ke koupi skript FSE v knihkupectví 

před jejich likvidací. 

 Informovala, že k 31. 10. budou vytištěny inventární soupisy a začne probíhat 

inventarizace majetku.  

 

Doc.Ing.Daniel Šťastný – vedoucí katedry ekonomie a managementu 

 

 Kurzy v cizích jazycích jsou vypisovány nesystematicky a často se překrývají. 

Zahraniční studenti se pak nemohou zapsat. Mělo by se to hlídat už při tvoření 

rozvrhů, ale neděje se tak. 

 

Vladislava Vitáková – vedoucí studijního oddělení 

 

 Upozornila na stížnosti studentů prvních ročníků, že vzhledem k pozdějším zápisům 

nemohli začít včas navštěvovat přednášky. Požádala přítomné, aby na to byl brán 

zřetel. 

 

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

 

 Informovala, že se studentka Veronika Kalinová umístila se svou diplomovou prací na 1. -

3.místě v celonárodní soutěži Věda pro zemi a 6. 10. 2017 jí byla v rámci akce Noc vědců 

předána cena.  

 Vznesla dotaz, zda vznikne nějaký metodický pokyn ke kariérnímu řádu. Dr. Moc potvrdil, že 

je možné zasílat k němu všechny dotazy a nejasnosti či návrhy na zlepšení. 

 

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

veřejné správy 

 

 Upozornil, že možná dojde ke korekci názvu studijního oboru. 
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 Informoval o povedené návštěvě studentů gymnázia a poukázal na vhodnost vytvořit 

vlastní učebny regionálního rozvoje, kde by mohly podobné návštěvy probíhat.  

 

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

 

 Informovala o zasedání AS dne 25. 10. 2017 ve 13:30 hod. Ten samý den od 15:00 hod 

proběhne akademická obec. 

 

Ing. Jiří Uhman – vedoucí katedry financí a účetnictví 

 

 Informoval, že KFÚ připravuje profesně zaměřený obor FSE, kde řadu předmětů převezme 

z ostatních oborů. Reakreditace proběhne v březnu. 

 

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

 

 Informovala, že na katedru nastoupil nový lektor cizích jazyků, rodilý mluvčí David 

Sharp, B. S., který nahradí E.Brinsden.  

 

doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. – vedoucí katedry sociální práce 

 

 Navrhl korekci Kariérního řádu, aby byla více ohodnocena výuka kombinovaného 

studia. 

 

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

 

 Informoval o návštěvě doktoranda korejsko-amerického původu, který se zajímá o 

specifika regionu severních Čech. 

 

Příští kolegium proběhne 15. 11. 2017 od 12 hod.  

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

