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8. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 15. 11. 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. 

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. a zástupce Ing. Michaela Jánská, Ph.D. 

Ing. Petr  Hlaváček, Ph.D.  

Omluveni:. Ing. Dagmar Kubišová 
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RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. – děkan FSE UJEP  

 

 Přivítal přítomné na listopadovém zasedání KD FSE UJEP. 

  Záležitosti UJEP: 

o Sdělil, že UJEP musí nastavit hodnocení kvality všech činností. 

o Informoval, že se bude konat každoroční Ples UJEP. Ples se uskuteční v pátek 

3. 3. 2018 v Domě kultury v Ústí nad Labem. Tématem plesu bude Vesmír. 

o Informoval o záležitosti k CPTO, kdy po 4,5 měsících bylo ukončeno zadávací 

řízení na zhotovitele CPTO. 

o Upozornil, že z důvodu mimořádného navýšení zpracovávané personální a 

mzdové agendy zavádí na ZAMO úřední hodiny Po–Čt s 30 minutovou 

přestávkou na oběd. Pátek bude vyhrazen na interní zpracování agendy. 

 Záležitosti FSE: 

o Od 1. 1. 2018 dojde k přeskupení garantů oborů ve složení: 

 Sociální politika a sociální práce (bc. a mgr. programy) – doc. Kuchař. 

 Ekonomika a management (bc. program) – doc. Šťastný 

 Ekonomika a management (mgr. program) – prof. Jílková 

 Ekonomika a management (dr. program) – doc. Slavíková 

 Regionální rozvoj a veřejná správa (bc. program) – dr. Koutský 

 Regionální rozvoj a veřejná správa (mgr. program) – doc. Slavíková 

 Behaviorální studia (dr. program) – prof. Jílková 

o Upozornil, že se v rámci fakulty děje mnoho zajímavých akcí, o kterých se 

bohužel neinformuje. Požádal, aby všechny akce byly hlášeny Mgr. Jitce 

Ježkové. 

o Upozornil, že je nutné do konce roku vyčerpat všechny dny dovolené. 

o Dnes budou vedoucím katedry poslány rozpočítané částky dle jednotlivých 

kateder a je na jejich uvážení, jak částky přerozdělí členům katedry. Částka se 

netýká odměn pro vedoucí katedry či proděkany. 

 Rozdělení je nezbytné poslat p. tajemnici do příštího týdne. 

o Informoval, že budeme zachovávat tradiční formáty propagace FSE na SŠ 

(např. den vysokoškoláka, 23. 11. 2017 budou na FSE výchovní poradci 

z ústeckých škol, v prosinci proběhne setkání ředitelů obchodních SŠ, atd.) 

o Diskuze o propagaci. 

o Informoval o delegaci z Užhorodu (Ukrajina), která nabídla mezifakultní 

spolupráci. 

o Sdělil, že KD se prosinci neuskuteční. 
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Ing. Kateřina Felixová, PhD. – proděkanka pro studium 

 

 Informovala o kontrole dodržování konzultačních hodin napříč všemi katedrami, které 

nedopadlo dobře. Upozornila na další kontroly. 

 Požádala o nahlášení nových VK do konce listopadu. 

 Informovala o schůzce pracovní skupiny pro koncepci studia, kde se řešily např. 

návrhy jednotné docházky, jednotného bodového hodnocení testů, atd. Výsledky 

budou předložené garantům oborů k projednání. 

 Sdělila, že proběhla stipendijní komise, kde FSE získala 1. (Veronika Kalinová) a 3. 

místo (Vít Sláma). 

 Informovala, že dne 14. 12. od 15:00 hod. proběhne vyhlášení Cen rektora, kde byl 

jmenovaný náš student Petr Veselý za mimořádné sportovní výkony. 

 

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

 

 Informoval o termínu konání Dnů vědy a umění (15. a 16. 5. 2018). 

  1. 12. 2017 bude rozsvícen Vánoční strom UJEP. 

 28. 11. 2017 proběhne na UJEP konference Integrovaného systému UK , která bude 

spojena s výstavou motorizovaných jednotek, tj. v areálu nebude možno parkovat. 

 Proběhla diskuze na téma proplácení očkování proti hepatitidě studentům. 

 

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

 

 Informoval o zasílání newsletterů pro vedoucí katedry. Požádal o zpětnou vazbu a 

případné připomínky. 

 Upozornil, že při zadávání publikací do OBD lze využít pomoci referentky pro vědu 

Mgr. B. Kamarýtové. Je také nezbytné ji informovat o nově podaných projektech. 

 Sdělil, že proběhlo setkání organizačního výborů týkající se 1. mezinárodní 

konference FSE. Konkrétnější informace budou sděleny v prosinci 2017 a budou 

součástí nových webových stránek FSE, které se spustí v lednu 2018. 

 Apeloval na uvědomění si, že činnost akademického pracovníka obsahuje i vědeckou 

část. Je to i příležitost k dalšímu zdroji financování. Proto vedení rozhodlo o udělení 

mimořádné odměny za rok 2017 (odměněny budou publikace v českých 

impaktovaných časopisech, v zahraničních impaktovaných časopisech a časopisech s 

impaktem vyšším než 2 a dále také podávání vědeckých projektů - např. TAČR, 
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GAČR, evropské vědecké granty). Požádal o doplnění případných chybějících článků 

do OBD či podaných projektech, přes Mgr. B. Kamarýtovou do 22. 11. 2017. 

V prosinci by tak byla vyplacena odměna motivačního charakteru. 

 Diskuze o věd. časopisech, které ještě nemají přidělený impakt.  

 

 

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

 Upozornila na soutěž pro studenty víceletých gymnázií a pro žáky 2. stupně ZŠ, která 

je velice populární na Slovensku a Polsku. Soutěž bude probíhat dne 24. 11. 2017 ve 

všech 3 aulách MFC UJEP. 
 

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

 

 Pozvala členy kolegia na řádné zasedání AS FSE UJEP, které se bude konat dne 22. 

11. 2017 v 13:30 hod. v učebně M409. 

 Sdělila, že byla na říjnovém AS FSE UJEP zvolena delegátkou do Sněmu Rady 

vysokých škol pro funkční období 2018-2020. 

 

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

 

 Informovala, že byla 2x pozvána k tlumočení v rámci návštěvy z Estonska a Ruska. 

Představitelé obou zemí se zajímali o problémy univerzity a případnou spolupráci 

právě s naší fakultou. 

 

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

správy 

 

 Informoval o proběhlé zahraniční exkurzi v Polsku, což je inovací ve studijním plánu. 

Zároveň poděkoval dr. Šaškovi za výbornou spolupráci a pomoc při zařizování této 

exkurze.  
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