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Ing. Kateřina Felixová, Ph.D. 

Ing. Michaela Jánská, Ph.D. 
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Ing. Petr  Hlaváček, Ph.D.  
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Ing. Jiří  Uhman 

Ing. Dagmar Kubišová 

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. 
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Omluveni:. 
Bc. Natalie Michajlova 

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

 

 Přivítal přítomné na květnovém zasedání KD FSE UJEP. 

 Univerzitní záležitosti: informace z kolegia rektora 

o Informoval o současném stavu výstavby budovy CPTO – na základě jednání 

s MŠMT získal rektor 123 mil Kč na dostavbu CPTO (spoluúčast UJEP bude 

27 mil Kč) 

o Rada Kraje schválila navýšení podpory UJEP pro rok 2018 o 4 mil Kč na 

celkových 10 mil Kč. (Společně s tajemnicí Ing. Kubišovou upozornil na 

dodržování pokynů KÚ – p. Janáková vytvořila manuál „Jak pracovat s dotací 

KÚ“) 

o Informoval, že Magistrát města Ústí nad Labem schválil podporu pro UJEP ve 

výši 200 tis. Kč.  

o Sdělil, že aktuální počet přihlášených studentů je na 92% oproti předchozímu 

roku. Dle demografických prognóz máme za sebou ten nejslabší ročník, 

postupně nás čekají silnější ročníky. 

o Informoval, že za FSE byly podány 3 GAČRy (p. Minárik, p. Vejchodská, p. 

Koblovský). 

o Dále informoval, že od 1. září 2018 se FSE vrátí ke stravenkám (pro každého, 

kdo pracuje na 50% a výše). 

o Poprosil všechny přítomné o hladký a profesionální průběh nadcházejících 

státnic. 

o GDPR – Dle nových pokynů z rektorátu (pověřencem GDPR za UJEP se stala 

JUDr. Chvátalová) není možné na webových stránkách, v případě rozpisu na 

státnice, uvádět jména studentů. Nově se budou používat jen studentská čísla.  

 Diskuze členů KD. 

 

Ing. Kateřina Felixová, Ph.D. – proděkanka pro studium: 

 

o Informovala přítomné o tom, že proběhlo vyúčtování pomvědů a adminů. 

Nadále je nutné pro všechny vést výkaz práce a zasílat jej elektronicky dr. 

Felixové.  

o V týdnu 14. - 18. 5. 2018 je nutné zaslat dr. Felixové návrhy na nové VK a na 

mimořádná stipendia. 

o Zároveň požádala přítomné, aby se již začali porozhlížet po kvalitních 

závěrečných pracích, které by bylo možné navrhnout na Cenu děkana za 

nejlepší závěrečnou práci. 
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doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. – proděkan pro vnější vztahy: 

 

 Porada s prorektorem pro vnější vztahy se nekonala. 

 

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

 

 Porada s prorektorem pro rozvoj a IT se nekonala.  

 

Ing. Jan Slavík, Ph.D.  – proděkan pro vědu a výzkum (zástup Mgr. 

Kamarýtová) 

 

 V rámci programu U21 – KVAK se bude konat manažerský kurz (celkem 3 kurzy, 

každý v rozsahu 8 hodin). Je možné nominovat kandidáta. Výsledkem je akreditovaný 

certifikát od MŠMT. 

 Za celý UJEP bylo podáno 19 GAČRů a 6 spoluřešitelských GAČRů (PřF). 

 Sdělil informaci k Příkazu rektora č. 2/2018 (Stimulace) – dosud byly schváleny 

žádosti v celkové výši 906 tis. Kč. Z toho pro FSE 171 tis. Kč.  

 Dne 10. 5. 2018 se bude konat seminář HR Award, v rámci kterého dojde ke sdělení 

základních informací týkajících se získání a hlavně následného udržení ocenění HR 

Award pro výzkumné pracovníky. 

 Ve dnech 16. - 17. 5. 2018 budou probíhat Dny vědy a umění. 

 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemník fakulty  

 

 Upozornila, že na UJEP proběhla kontrola projektů  ze strany Ústeckého kraje, u 

jednoho projektu byla porušena rozpočtová kázeň (pozdní výplata osobních nákladů) 

 Upozornila na nutnost naplánovat si dovolené. 

 Požádala o zodpovědné vyplňování cestovních příkazů. Je vždy třeba vyplnit i 

nákladové středisko.  

 Informovala, že nově se do docházky místo „M“ vyplňuje „JMP“ jako jiné místo 

výkonu práce. 

 Informovala, že nadále zůstává v platnosti při zahraničním výjezdu nutnost formuláře 

A1.   

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4651
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 GDPR – zmocněncem za fakultu je Ing. Kubišová 

 Informovala, že je již v provozu vjezdová brána do areálu FSE. 

 Pochválila tým (Mgr. Ježková a Mgr. Kamarýtová) za uspořádání slavnostního 

ceremoniálu udělení čestného doktorátu prof. V. Smithovi a jeho návštěvy na FSE.  

 

Vladislava Vitáková – vedoucí studijního oddělení 

 

 Informovala, že na Studijním oddělení  budou nově používat  „čtečky studentských 

karet“ pro identifikaci studentů. Vše se řeší společně s CI – aktuálně se hledá řešení, 

jak to propojit se STAGem. 

 Je nutné všechny změny studijních záležitostí (státnice aj.) řešit na začátku semestru. 

 

Ing. Jiří Uhman – vedoucí katedry financí a účetnictví 

 

 Informoval, že KFÚ společně s KEMA zkoordinovali SBZ a SZZ. Poděkoval za velmi 

dobrou spolupráci a nastavení jasných pravidel zkoušek paní dr. Jánské. 

 Upozornil na nutnost jasného postupu v souvislosti s novou formou zadávacího listu 

tak, aby se předešlo opětovným nonsensům. Pokud budou studenti nově zadávat do 

zadávacího listu abstrakt závěrečné práce a ten bude následně před podpisem garantem 

oboru posuzován, mělo by jít již o kontrolu formálních náležitostí a kontrolu jeho 

souladu s obhájeným projektem neboť abstrakt je již součástí hodnocení projektu 

studenta. Student tedy musel abstrakt obhájit již při obhajobě projektu.  

 Upozornil na to, aby se v rámci kofinancování především tzv. „měkkých“ projektů 

nadále hlídala velikost vlastních zdrojů FSE UJEP popřípadě UJEP, která by měla 

odpovídat výši potřeby kofinancování.     

 

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

 

 Vznesla dotaz, zda není vhodnější ve formuláři pro oponenta závěrečné práce nahradit 

kolonku vymezení cíle práce za naplnění cíle práce. 

 Diskuze členů KD 

 Dále vznesla dotaz, zda je v pořádku, když vyučující vypíše termíny zkoušek pouze 

během 14 dní.  

 Diskuze členů KD – v případě, že dojde k takovému zjištění, je třeba 

informovat dr. Felixovou. Zkoušky je nutné vypsat v průběhu celého 

zkouškového období. 
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 Vznesla dotaz, zde bude od září k dispozici nový software Statistika. 

 Diskuze členů KD 

 

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

 

 Vznesla dotaz, zde termíny opravných státnic mohou být pro příští rok až začátkem 

září, hlavně kvůli lepšímu plánování dovolených. 

 Diskuze členů KD 

 

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

veřejné správy 

 

 Informoval o započaté spolupráci studentů KRRVS a studentů FUDu. 

 

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

 

 Pozvala přítomné na zasedání AS FSE UJEP, které se koná bezprostředně po 

skončení KD, tedy dne 9. 5. 2018 ve 14:00 hod. v místnosti M 409.  

 Informovala o uskutečnění studentské soutěže v cizojazyčných odborných 

prezentacích, kterou pořádala KCJ dne 9. 5. 2018 od 10 hod. v M 109.    

 

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

 

 Informovala, že si studenti stěžují, že se během semestru nemohou účastnit výuky 

z důvodu psaní písemných testů. 

  Diskuze členů KD 

 

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

 

 Informoval, že rozpis státnic je připravený a přesně 25. 5. 2018 bude dle požadavků 

GDPR smazaný z webu. 

 

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

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3671
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3741
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 Informoval o uskutečněné poradě KPP za účasti děkana FSE. 

 

Červnové kolegium neproběhne. 


