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2. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 11.4.2018 Čas: 12:00 – 15:00 hod. 

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

děkan  
Jednání zapsala: Bc. Tereza Glossová 

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 

Ing. Jan Slavík, Ph.D.  

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. 

Ing. Michaela Jánská, Ph.D. 

Ing. Dagmar Kubišová 

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

 

 Přivítal přítomné na dubnovém zasedání KD FSE UJEP. 

 Upozornil, že zákon GDPR za FSE bude mít na starosti paní tajemnice Ing. Kubišová, 

za UJEP dr. Eva Chvátalová. 

 Informoval o projednání návrhu rozdělení rozpočtu FSE na rok 2018. FSE bude mít 

mírně vyšší rozpočet a to především díky nárůstu v oblasti vědy a doktorského studia. 

 Předpokladem je uplatnit zvýšené finance na personální rozvoj pracovišť a odměny za 

výkony. 

 Informoval, že dne 25. 4. 2018 bude rektorské volno. Nabídl možnosti účasti na 

sportovních aktivitách na sportovním dni rektora, kdy není přímá výuka. 

 Informoval o výstavbě CPTO, kdy bylo vyhlášeno nové výběrové řízení na 

dodavatele. 

 
Fakultní témata 
 

 Upozornil, že je nutné mít formulář na mobilitu A1. V případě zahraničních výjezdů 

se doporučuje obstarání formuláře A1  do září 2018.  

 Informoval o možnosti účastnit se odborných seminářů. Byli pozváni experti 

z uznávaných škol v ČR. Hlavním cílem je hledat konsensus v kvalitativním standardu 

a sdílet zkušenosti dobré praxe (období květen, červen). Semináře by měly být 

povinné pro všechny, kteří vedou DP nebo BP v tématech dle konkrétních seminářů. 

 Poděkoval za vyplnění ankety spojené se spokojeností zaměstnanců na FSE, ocenil 

přímost reakcí. Informoval, že budou realizována konkrétní opatření. 

o Navrhl setkání s jednotlivými katedrami a odděleními FSE. 

  

Ing. Kateřina Felixová, PhD. – proděkanka pro studium 

 

 Zmínila počty uchazečů pro akademický rok 2018/2019: 1213. 

 Informovaly o zaplacených přihláškách: 1110 (ještě není definitivní). 

 Upozornila, že náhradní termín zápisu studentů do 1. ročníku je 25. září pro ty, co 

nesplní maturitní zkoušku v řádném termínu. 

 Sdělila, že zasedání pedagogické a stipendijní komise bude přibližně koncem letního 

semestru (na příštím KD bude stanoven termín pro zasílání návrhů na nové VK a 

mimořádná stipendia). 

 Požádala o zamezení zkoušení studentů z předmětů, které nemají zapsané ve STAGu. 
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Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. – proděkan pro vnější vztahy 

 

 FSE projevila zájem o spolupráci s ukrajinskou univerzitou v Žytomiru. Bude 

podepsána celouniverzitní smlouva. 

 Druhé výběrové kolo na Erasmus+ na rok 2018/19 proběhne koncem dubna, zatím 

není nikdo přihlášený. 

 Za KSP: Informoval o počtech studentů magisterského studia, kteří budou obhajovat 

SZZ. 

 

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

 

 V roce 2018 mají akademičtí pracovníci a studenti přístup k některým článkům EIZ 

prostřednictvím Národní technické knihovny. NTK bude vyhodnocovat míru 

využívání jednotlivých EIZ a tomu přizpůsobí nákupy licencí na tyto EIZ v dalších 

obdobích.  

 RpVH se již věnovala sebehodnotícím zprávám z některých fakult. Na příštím 

zasedání se budou hodnotit tyto zprávy za FSE a FŽP. Členem RpVH se za FSE UJEP 

stala prof. Jílková. 

 Od 25. 6. 2018 začnou (s nejvyšší pravděpodobností) na FSE UJEP probíhat stavební 

práce spojené z rekonstrukcí učeben v prvním a třetím patře budovy v ulici 

Moskevská, a také v objektu VIKS. Z toho důvodu nebude možné využívat tyto 

učebny pro zkoušení a akademici jsou tímto žádáni, aby případné termíny kontrol 

studia v období po 25. 6. 2018 směřovali mimo objekt Moskevská a VIKS.  V jednání 

je poskytnutí náhradních místností ze strany FF UJEP a SZŠ. 

 Přihlášení k administraci www stránek fakulty u některých pedagogů nefunguje. Na 

odstranění problému se pracuje. V případě nutnosti neodkladného zveřejnění lze tyto 

materiály posílat na adresu ondrej.moc@ujep.cz. 

 

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

 

 Prorektor pro vědu vyhlásil interní grantovou soutěž (IGS). Za FSE podal projekt doc. 

Kuchař. 

 Program je pilotní, klade důraz na vědeckou činnost. 

 Upozornil na příkaz rektora č. 2/2018 (prostředky na vědu). 

o Budou vypsány mimořádné odměny za publikační a vědeckou činnost. 

mailto:ondrej.moc@ujep.cz
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o Informoval o podporovaném vydávání časopisů na univerzitě ve fakultních a 

místních žurnálech. 

 Informoval o úspěchu za FSE – získán projekt TAČR Éta, hlavní řešitelka: dr. 

Brůhová-Foltýnová. 

 Dalšími podanými projekty GAČR jsou projekty řešitelů dr. Minárika, dr. Vejchodské 

a dr. Koblovského. 

 Ne každé oborové katedře se podařilo podat projekt. 

 Projekty SGS již byly schváleny. Poděkoval úspěšným řešitelům a upozornil na 

potenciál pro vědecké a publikační činnosti. 

 Upozornil na mezinárodní konferenci v červnu 2018 – 30 účastníků přihlášených z ČR 

i Polska a Slovenska. 

o Poděkoval kolegům za pomoc při organizaci konference. 

 Informoval o zadávání výsledků za OBD (podpora B. Kamarýtová). 

 Informoval o novém hodnocení vědy a výzkumu jednotlivých univerzit, inovaci 

vědeckých účtů, zdůraznil možnost čerpání z vědeckých účtů (z důvodů nové 

metodiky hodnocení vědy). 

 Upozornil na velký tlak na excelenci a kvalitu, nikoliv kvantitu (jeden výsledek 

v prestižním žurnálu). 

 Informoval o Dnech vědy a umění: poděkoval za příspěvky, zdůraznil pochvalu od p. 

rektora za aktivní účast FSE (Zíka, Soběhart, Laštovková, Slavík). 

 Upozornil na návštěvu nobelisty prof. V. Smitha, kterému bude udělený vědecký titul.  

 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemník fakulty  

 

 Požádala řešitele o definování spoluúčasti fakulty při podávání projektů. 

 Informovala o návštěvě OSSZ (v průběhu května) za účelem provedení hloubkové 

kontroly evidence odpracované doby (kontrola přestávky na jídlo a oddech). 

 Fakturám za zboží a služby musí vždy předcházet objednávka. Za FSE objednávky 

vystavují J. Balšánková a Bc. Glossová. 

 Požádala zaměstnance, kteří mají zapůjčené notebooky z projektu CEV o jejich 

předložení panu R. Michalovi do 20. 4. 2018. 

 Nová vjezdová brána – vjezd umožněn prozvoněním telefonního čísla v mobilu. 

 Od září bude menza UJEP vařit vlastní stravu.  

 

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

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4651
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3671
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 Pozvala přítomné na další řádné zasedání AS FSE UJEP, které se bude konat ve středu 

18. 4. 2018 od 13:30 hod. v místnosti M 409. 

 Informovala o založení studentského spolku Follow Socio-Economists. Iniciativa 

vzešla ze vzájemné spolupráce s dr. Slavíkem, který doplnil, že v rámci spolku byla 

zorganizována 1. přednáška, kterou hodnotíme jako úspěšnou. 

 Sdělila, že jako jediná na fakultě neobdržela zpětnou vazbu z Hodnocení kvality výuky 

za období ZS 17/18, údajně kvůli nízkému počtu vyplněných dotazníků. Sdělila, že by 

tato hodnocení ráda získávala, už také proto, že jsou zakotvena v Kariérním řádu FSE 

UJEP a jsou součástí hodnocení pracovníka. 

 

Vladislava Vitáková – vedoucí studijního oddělení 

 

 Informovala, že promoce proběhnou v ústeckém divadle, ve dnech 26. - 27. červen. 

 Studijní oddělení požádalo a zajištění čteček karet pro studenty již od července 2018. 

 Proběhne schůzka s autory STAGu, požádala o zaslání připomínek. 

 

Ing. Jiří Uhman – vedoucí katedry financí a účetnictví 

 

 Informoval o přípravě SBZ na katedře financí a účetnictví.  Struktura testů a jejich 

hodnocení se nemění, což je důležité především z důvodů toho, že někteří studenti 

opakují. 

 Navrhuje změnu v kariérním řádu týkající se udílení bodů za obhájené BP a DP. 

Navrhuje, aby se body udělovali již za odevzdané práce, které získají posudky 

s pozitivním hodnocením. Kantor nemůže dále odpovídat za schopnost studenta vést 

kvalitní rozpravu či zvládnout diskuzi u obhajoby závěrečné práce.  

 Tenisový turnaj se bude konat 28. 6. 2018 od 9 hod. Následně po něm, cca. od 16. 

hod., bude probíhat předprázdninové rozloučení pracovníků s akademickým rokem.  

 

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

 

 Upozornila na časté konzultace se studenty týkajících se statistických metod k BP a 

DP, ale žádné ohodnocení v kariérním řádu. 

 Udělila pochvala panu Loderovi za rychlou pomoc v oblasti IT. 
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Ing. Michaela Jánská, Ph.D. – vedoucí katedry ekonomie a managementu 

 

 Upozornila na písemné státnice i na navazujícím studiu. 

 Navrhuje změnu v kariérním řádu. 

 

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

 

 Vyzvala k zaslání návrhů akademickému senátu, který se bude konat 18. 4. 2018. 

 Informovala o založení Studentského spolku.  

o Doplněno dr. Slavíkem – byla zorganizována první přednáška, které se 

účastnilo 15 zájemců. 

 Nedostala zpětnou vazbu o hodnocení výuky vzhledem k malému počtu vyplněných 

dotazníků. 

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

 

 Upozornila na externistu Davida Sharpa na katedře CJ. Nabídla možnost korektury 

rodilým mluvčím. 

 Informovala o průběhu disciplinární komise – podmíněné vyloučení dvou studentek. 

 

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

 

 Informoval o přednášce s tématem Česko-německé vztahy v historickém kontextu 

s důrazem na vývoj po roce 1989, která proběhla v březnu na vyžádání Katedry 

geografie PřF UJEP. 

 
 
Termín příštího kolegia bude 9. 5. 2018. 
 

 

 
 

 

 


