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1. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 14. 2. 2018 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. 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.  

Ing. Dagmar Kubišová 

Omluveni:. Ing. Jan Slavík Ph.D. 
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RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. – děkan FSE UJEP  

 

 Přivítal přítomné na únorovém zasedání KD FSE UJEP. 

 Oznámil, že Ing. Michaela Jánská Ph.D. je novou vedoucí KEM, zástupcem vedoucího 

se od 1. 2. 2018 stala Ing. Eva Fuchsová. Zároveň novým garantem programu 

ekonomie a management se stala doc. Ing. Kateřina Kovářová Ph.D. 

  Záležitosti UJEP: 

o Informoval o harmonogramu ak. roku 2018/2019, kdy v ZS a LS bude po 13 

výukových týdnech. 

o Upozornil, že výkonovým ukazatelem je přepočtený počet studentů k 31. 10. 

2017 vážený mírou studijní úspěšnosti. Pro rozpočet je tak podstatná nejen 

hodnota graduation rate, ale i počet přepočtených studentů, který se tak po roce 

vrací mezi rozhodné faktory rozpočtu. Do budoucna je tedy důležité usilovat 

jak o dostatečně vysoký počet přepočtených studentů (k 31. 10. daného roku), 

tak i o optimalizaci graduation rate, tj. z úrovně rektorátu byly nabídnuty 

následující témata: 

 Je nutné zavést kontrolu studia po 1. semestru a toto promítnout do SZŘ 

UJEP (analogicky k zaslanému návrhu), 

 S ohledem na to, že jsou do výpočtu graduation rate zahrnovány pouze 

osoby, jež odstudovaly alespoň 455 dní, je možné zvážit zápisy do 

studia v srpnu/září a řízení o ukončení studia vést tak, aby 

k ukončování neúspěšných studií v 1. roce studia docházelo v první 

polovině listopadu, 

 Na všech fakultách se vytvoří podmínky pro včasné úspěšné 

absolvování studií (ideálně ve SDS+1 rok), tj. optimalizování termínů 

SZZ včetně obhajob (vypisovat více termínů během roku apod.).  

 

o Ples UJEP se bude konat 3. 3. 2018. 

o Informoval o výsledku výběrového řízení na provozovatele dětské skupiny 

v Brněnské ulici. Přihlásilo se sdružení DS YMCA, které akceptovalo 

podmínky UJEP a nabízí poloviční zaměstnaneckou slevu. S DS YMCA byla 

uzavřena provozovatelská smlouva.  

o Sdělil, že dne 31. 1. 2018 rozhodl odvolací soud o objektu K5 a potvrdil 

rozsudek OS Ústí nad Labem o zamítnutí nároku insolvenční správkyně. 

Dodal, že kupec nemovitosti je o právním stavu informován a je připraven 

uhradit cenu objektu. 
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o Informoval, že UJEP obdržela souhlas MŠMT a MF k opakovanému vyhlášení 

výběrového řízení na dodavatele stavby CPTO, které bylo vyhlášeno dne 5. 2. 

2018. Nabídky lze zasílat do 22. 3. 2018. 

o Informoval o zvažovaném udělení doktorátu honoris causa na návrh FSE 

nositeli Nobelovy ceny za ekonomii prof. Vernonu Smithovi, americkému 

ekonomovi a profesoru behaviorální ekonomie na univerzitě v Chicagu. Na 

UJEP je spolupráce s ním podpořena projektem OP VVV řešeným na FSE.  

 

 Záležitosti FSE: 

o Personální záležitosti: 

 Informoval o omezení působnosti doc. Ing. Daniela Šťastného Ph.D., 

PhDr. Miroslava Bartáka, Ph.D., PhDr. Petra Balka a Ing. Sylvie 

Kotíkové Ph.D. Personálně fakulta nemá dostatek titulovaných lidí, 

kteří publikují a mají projekty. Malé úvazky již u budoucí akreditace 

nebudou moci být použitelné. Je nezbytné „vyrazit do terénu“ a shánět 

plnohodnotné odborníky, kteří by byli na 100% úvazek na FSE. Máme 

velké zdroje z projektů, tj. mohou být financováni z nich. 

o Pomvědi a Admini: 

 Upozornil na nespokojenost vedení fakulty s vyúčtováním pomocných a 

administrativních vědeckých sil (po deadlinu). Byly vyžádány 

dodatečné informace o reálné náplni práce. Byl stanovený limit pro 

Adminy (20 hod./měsíc), Pomvěd (50 hod./měsíc). Zároveň se našli 

jedinci, kteří zcela ignorovali výzvu k doposlání informací, tito jedinci 

již nadále nemohou disponovat pomvědy ani adminy.   

 Pomvědi nemohou být u pracovníků, kteří nepublikují, nejsou to ani 

asistenti. Jejich náplň práce musí souviset s odbornou činností. 

 Při vyúčtování pomvědů/adminů je nezbytné dodávat i výkazy práce 

s rozepsanými úkoly za jednotlivé hodiny. 

 Další možností je stanovení mimořádných stipendií pro studenty. 

o Informoval o projektu VALEO a jeho přínosech pro FSE.  

o Další KD se bude konat dne 14. 3. 2018 od 12:00 hod. 

 

Ing. Kateřina Felixová, PhD. – proděkanka pro studium 

 

 Požádala o návrhy na mimořádná stipendia do 21. 2. 2018. Stipendijní komise bude 

zasedat dne 1. 3. 2018. 

 Požádala o sdělení informací na jednotlivých katedrách: 
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o V současné době je přijíždějících studentů o něco více než vyjíždějících. 

Studijní plány jsou stále nedostačující. Byl odeslán seznam VK. 

o Došlo ke mírnému zvýšení počtu kreditů: 

 Odborné předměty: 6 kreditů. 

 Ostatní předměty: 4 kredity. 

o Erasmové předměty mají jiné kódy, než obyčejná VK. 

o Požádala o zvýšení kurzů a o jejich sjednocení na ZS a LS. 

 Upozornila, že Den otevřených dveří bude o týden posunut, tj. bude 30. 1. 2019. 

 15. 3. 2018 se bude konat Jeden den vysokoškolákem. 

 Připravuje se turné po středních školách, kdy pojedou zástupci vedení, kteří fakultu 

představí a na konci bude zajímavá mini přednáška. 

 Upřesnila termín konzultačních hodin a upozornila, že namátkové kontroly budou 

pokračovat. Student se na konzultační hodiny nemusí objednávat. Pedagog na svých 

KH musí bezpodmínečně být i před zkouškové období, případně, další KH navíc si lze 

domluvit i mimo pevný režim (např. nabídnout další na webových stránkách fakulty). 

 

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

 

 28. 2. 2018 se bude konat výběrové řízení Erasmus. Požádal o propagaci na 

přednáškách a cvičeních mezi studenty. 

 21. 2. 2018 proběhne Potlach k Erasmu. 

 Upozornil na potřebu kurzů pro Erasmové studenty. Často si chtějí studium prodloužit 

na 1 rok, tj. potřebujeme kurzy na 2 semestry dopředu. 

 8. 3. 2018 proběhne Den vysokoškoláka. 

 28. 3. 2018 proběhne Den kariery, který se uskuteční v Hraničáři a bude mít jiný 

formát určený pro mladé lidi. 

 Dny vědy a umění se budou konat 16. - 17. 5. 2018 ve Fóru. 

 21. - 25. 5. 2018 se bude pořádat tzv. Staff week pro zahraniční pedagogy, kteří chtějí 

přijet. Tento týden pro ně bude připravený zajímavý program, kde se seznámí 

s jednotlivými studijními programy univerzity. 

 Vznesl návrh na výběr mediálních tváří, které budou veřejně vystupovat. PR fakulty je 

stále velmi skromné. Požádal vedoucí kateder za stanovení 1 osoby, která by 

informovala J. Ježkovou o jednotlivých akcích/událostech na katedrách FSE. 
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Mgr. Ondřej  Moc, Ph.D.  – proděkan pro rozvoj a informatizaci 

 

 UJEP podala projektovou žádost s názvem MOPR (Modernizace studijního prostředí 

VŠ). V rámci této žádosti se pro FSE UJEP počítá s částkou cca 5,6 mil Kč. V případě 

schválení projektu ze strany poskytovatele (MŠMT) se v letním období uskuteční 

některé stavební úpravy (spojení učeben M 311 a M312), zřídí se nová PC učebna a ve 

třetím patře budovy v Moskevské ulici se vymění zařízení v učebnách. 

 Při přípravě žádosti o (re)akreditaci je nutné dohlédnout na to, aby byl ve Vědecké 

knihovně UJEP dostatečný počet výtisků povinné a doporučené literatury k 

jednotlivým předmětům. Vedoucí kateder pošlou seznam literatury (ve formě 

excelovského dokumentu), kterou je nutné před akreditací dokoupit, do 28. 2. 2018 dr. 

Mocovi. Seznam bude obsahovat kromě popisu knihy i potřebný počet kusů k nákupu. 

K nákupu lze navrhnout i další „nestudijní“ odbornou literaturu. 

 Obsahovou náplň webových stránek UJEP má na starosti oddělení rektorátu pro vnější 

vztahy. Veškeré připomínky k obsahu univerzitních stránek, včetně propagační verze s 

názvem Univerzita severu, je vhodné směřovat na pracovníky tohoto oddělení 

prostřednictvím emailu www@rt.ujep.cz. 

 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice fakulty  
 

 Požádala vedoucí kateder o zaslání návrhů na nákup knih pro FSE, dr. Mocovi, do 

konce února. Seznam knižních titulů by měli schvalovat garanti programů. 

 Upozornila na účinnost nového Příkazu rektora č. 1/2018, Optimalizace 

ekonomických pracovních postupů, kde se zmiňuje změna pozice příkazce operace (= 

vedoucí katedry) a za věcnou správnost zodpovídá (= řešitel). 

 Upozornila, že veškerým nákupům vždy předchází objednávka, u nákupů nad 50 000 

Kč nutno zadat objednávku do registru ministerstva vnitra a až po evidenci v registru 

MV je objednávka platná, pozor na včasné vložení objednávky do registru.    

 Upozornila na nové formuláře na vypisování odměn, CP, DPP a DPČ a změnu, kdy ke 

každému jménu je nutné zadat též číslo činnosti, které je uvedené v IMISu. 

 Připomněla, že cestovní příkazy (CP) musí být vždy schváleny vedoucími před cestou. 

 Do 15. 2. 2018 se na EO UJEP podepisují daňová přiznání.  

 Informovala o jednání s Magistrátem města ÚL ohledně vybudování brány, zamezující 

volný vjezd k zadnímu traktu budovy FSE. 

 Připomněla, že v případě poruchy IT techniky na FSE lze problém zaslat  na  e-

mailovou adresu: fseservis@rt.ujep.cz. Informaci získá technik R.Loder, proděkan O. 

Moc a tajemnice D. Kubišová. Poruchu lze též nahlásit na vrátnici FSE. 

mailto:www@rt.ujep.cz
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4651


 
Fakulta sociálně ekonomická 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
 

 

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

 Plánovaná celofakultní dovolená proběhne v termínech: 30. 7. – 10. 8. 2018 a 27. – 31. 

12. 2018. 

 Upozornila, že veškeré čerpání finančních prostředků z TA 16 (Institucionální 

prostředky pro rozvoj VŠ) je plně v kompetenci  dr. Slavíka. 

 

Vladislava Vitáková – vedoucí studijního oddělení 

 

 Upozornila, že se již nemusí vyžadovat index k legitimizaci studenta. 

 Upozornila, že KRRVS nemá žádné VK. 

 dr. Hlaváček sdělil, že se přihlásilo minimum lidí, tj. VK nebyly otevřeny. 

 Upozornila, že studenti z bakalářského stupně si mohou vzít svou bakalářskou práci na 

písemnou část SZZ. 

 Upozornila na nutnost nové směrnice týkající se přestupů studentů z jiných škol. 

 

Ing. Jiří Uhman – vedoucí katedry financí a účetnictví 

 
 Upozornil na neustálé změny u SBZ a SZZ u oboru „Ekonomika a management“, a to 

i v průběhu roku, kdy studenti závěrečné zkoušky skládají. Domnívá se, že o tom, 

jakou podobu budou mít SBZ a SZZ by měli být studenti informováni na počátku 

svého studia. Nesmí se stát, že tyto podmínky se i třikrát během studentova řádného 

studia změní. Za velmi nežádoucí považuje především stav, kdy student koná opravné 

závěrečné zkoušky, a to vždy za jiných podmínek.  Požádal o jasná pravidla, která se 

již nebudou neustále měnit či aktualizovat. Taktéž požádal, aby konečnou administraci 

a výklad podmínek, pravidel a průběhu SZZ a SBZ vedla zcela zřetelně proděkanka 

pro studium, která je o nich od garantů oborů včas informována. 

 Vyjádřil se ve smyslu toho, že FSE UJEP by neměla být pouhou mezizastávkou 

v kariéře daného pracovníka. Kdy daný pracovník potřebuje FSE UJEP, neboť jinde se 

mu lepší uplatnění nenabízí. Váží si spíše těch, kteří na fakultě dokáží pracovat déle, a 

podpořit ji obzvláště v době nových akreditací – tedy v době, kdy daného pracovníka 

FSE UJEP potřebuje a on/a je ochoten/a se v zájmu FSE UJEP vzdát lepší nabídky.         

 

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

 
 

 Informoval i studentské grantové soutěži, kde bylo hodnoceno 42 projektů. 

 Upozornil na fakt, že grantovou jury zaujaly mimořádné publikační výstupy dr. 

Hlaváčka a kultivované představení projektu Ing. E. Fuchsové. 
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RNDr. Jana  Šimsová, Ph.D. – vedoucí katedry matematiky a informatiky 
 

 Poděkovala za možnost jazykových kurzů pro akademiky a informovala o výborných 

zpětných vazbách. 

o Dr. Moc poděkoval dr. Suchánkové za výbornou spolupráci a upozornil, že 

jsou jen reálným dopadem kariérních plánů.  

 
 

Ing. Michaela Jánská, Ph.D. – vedoucí katedry ekonomie a managementu 

 

 Pozvala na přednášku dr. Houdka, jenž se bude konat 15. 2. 2018 na téma „Projekty a 

emoce.“ 

 Informovala, že SZZ se budou probírat s garanty oborů. 

 Upozornila na nespokojenost pedagogů s výukou na FSI. Výuka je součástí smlouvy, 

která je obnovena každý rok. Lze ale dojednat výuku jiných předmětů.  

 

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

správy 

 

 Poděkoval Ing. Kubišové za pomoc ve vyúčtování SGS a apeloval na vedoucí kateder, 

aby finance hlídaly a spravovaly je průběžně. 

 Informoval o zapojení doktorandů do SZZ.  

 

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

 

 Pozvala přítomné na řádné zasedání Akademického senátu FSE UJEP, které se bude 

konat ve středu dne 21. 2. 2018 od 13:30 hod. v místnosti M 409. 

 Informovala o pozvánce ze společnosti Scio na setkání zástupců vysokých škol, které 

bude věnováno aktuálním tématům VŠ (např. studijní neúspěšnosti). Setkání se 

uskuteční v Praze dne 27. 2. 2018 a v Brně dne 1. 3. 2018. V případě naší neúčasti je 

možné vyžádat si k zaslání veškerá data.   

 

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

 

 Poděkovala za změnu kreditů u kurzů pro Erasmové studenty. 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3671
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 Upozornila na jednání disciplinární komise a na složení disciplinární komise. 

o Informovala o výsledku 1. jednání z podnětu Dr. Vašata (KSP), kde studentka 

byla podmínečně vyloučená do konce studia. 

o Upozornila, že další jednání bude řešit 2 podněty od Ing. Kopáčka 

(plagiátorství). 

 Informovala o výuce cizích jazyků pedagogů (15 akademiků) a pozitivní ohlasy. 

 Informovala o výuce italského a španělského jazyka v rámci CŽV. 

 Sdělila, že se v březnu bude konat Kurz: zimní pohybové aktivity. 

 Upozornila, že pod záštitou p. děkana se bude dne 16. 2. 2018 konat Akademický 

pohár na běžkách, kam se přihlásilo 15 účastníků. 

 

 

 


