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1. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 
 

Datum konání: 12. 9. 2018 Čas: 12:00 – 
15:00 hod. 

Jednání řídil: Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. – 
statutární zástupce děkana fakulty Jednání zapsala: Ing. Tereza Glossová 

Místo konání: Kampus vilka 

Přítomni: 

Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.  
Ing. Kateřina Felixová, Ph.D.  
Vladislava Vitáková  
RNDr. Jana Šimsová, Ph.D.  
PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.  
Ing. Jiří Uhman 
Ing. Jan Slavík, Ph.D.  
Ing. Petr  Hlaváček, Ph.D.  

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. 

Ing. Michaela Jánská, Ph.D. 
Ing. Dagmar Kubišová 
prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. 
Ing. Jiří Louda, Ph.D. 
Bc. Radovan Loder 

Omluveni:. 

PhDr. Hana Suchánková, Ph.D.  
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Dr. Moc přivítal stálé členy kolegia a také další hosty: prof. Ing. Jiřinu Jílkovou, CSc. - garantku oboru 
Ekonomika a management a Ing. Jiřího Loudu, Ph.D. - vědeckého pracovníka IEEP.  

 

prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. - Garantka oboru Ekonomika a management 

• Prof. Jílková seznámila členy kolegia s postupem přípravy akreditace magisterského stupně 
SP Ekonomika a management a zmínila důležité kroky, které je nutné v souvislosti 
s přípravou žádosti provést. Písemná forma sdělení prof. Jílkové je přílohou tohoto zápisu. 

• Dr. Moc poděkoval prof. Jílkové za zprávu o stavu přípravy žádosti o akreditaci. Požádal prof. 
Jílkovou, aby do termínu kolegia děkana v lednu 2019 připravila definitivní seznam 
základních teoretických studijních předmětů profilujícího základu SP tak, aby se vyjasnilo 
potřebné personální zajištění výuky těchto předmětů. Poděkoval prof. Jílkové za dlouhodobou 
podporu při zajišťování personálních potřeb fakulty. 

 

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

• Sdělil informace z kolegia rektora dne 4. září 2018. 

o Vedení UJEP předložilo Plán realizace Strategického záměru UJEP pro rok 2019. 
Dokument již prošel dvěma koly připomínkového řízení, dne 29. září bude předložen ke 
schválení AS UJEP. Součástí dokumentu je příloha Osnova plánu investičních aktivit 
UJEP pro rok 2019. Příloha obsahuje seznam 81 plánovaných investičních akcí 
v celkovém objemu více než 658 mil. Kč. 

o Je vydána směrnice rektora č. 3/2018 Vyhlášení grantové podpory na podporu tvůrčí 
činnosti, stimulaci lidských zdrojů, rozvoj internacionalizace a podporu mladých 
vědeckých pracovníků pro období 2019 – 2020. Text směrnice je k dispozici po 
přihlášení v IMISu. Dr. Moc doporučil seznámení s dokumentem. 

o Prorektor pro vědu doc. Novák předložil úpravy Statutu cen rektora. Účinnost nového 
statutu je k 3. 9. 2018, udělování cen za rok 2018 se bude řídit již novým statutem. 
Návrhy na udělení ceny podává za pracovníky fakulty děkan fakulty či členové vedení 
UJEP či autoři navrhované knihy, termín podání na rektorát je 31. 10. 2018. Proděkan 
Moc v této souvislosti požádal členy kolegia o předkládání návrhů na ocenění na děkanát 
do 29. 10. 2018 do 12.00. Formulář na podání návrhu je přílohou statutu cen rektora. 
Slavnostní vyhlášení Cen rektora za rok 2018 proběhne 12. 12. 2018. 

o Prorektor pro vědu doc. Novák informoval o problémech s mobilitami v projektu U21 – 
KLIP, které generují nebezpečí, že k 23. 10. 2018  nebude naplněn povinný finanční 
milník ve výši 60 % dotace. Na FSE UJEP je problém se stornovaným příjezdem 
zahraničního pracovníka. Doc. Novák upozornil, že případné sankce ve výši 15 %  
z nevyčerpané částky na mobilitu půjdou na vrub fakult.  

o Vyšla nová směrnice  rektora č. 2/2018 K ochraně osobních údajů. K dispozici po 
přihlášení v IMISu. Případné dotazy ke směrnici zodpoví pověřenkyně UJEP pro GDPR 
JUDr. Eva Chvátalová. 

o Rektor doc. Balej informoval o přípravě příštího programovacího období ESF a ERDF 
EU 2021 – 2027. Pro školství a vědu se předpokládá srovnatelná finanční podpora se 
současným obdobím. Podpora znevýhodněných regionů (stávající RE:START, nově 
vedeno jako „uhelné regiony“) bude promítnuta v plošných podporách připravovaných 
operačních programů, programů MŠMT a MŽP atd. 

o Rektor doc. Balej informoval o jednání s primátorkou UL a se zástupci firmy Glencore. 
Při tomto jednání byla  ze strany zástupců firmy oceněna spolupráce s FSE UJEP. 
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o Prorektorka pro studium dr. Chvátalová sdělila, že do konce srpna bylo z podpory ÚK 
rozděleno celkem 1 155 000 Kč na stipendia doktorandů. Za FSE UJEP bylo z této částky 
podpořeno celkem 6 doktorandů. Požádala o propagaci finanční podpory ze strany ÚK 
v příslušných dokumentech. 

o Prorektor pro vědu doc. Novák informoval o posunutí termínu zasedání Vědecké rady 
UJEP na 23. 11. 2018. 

o Prorektor pro vnější vztahy doc. Radvanovský sdělil, že byla zahájena propagace Běhu o 
pohár rektora v rámci Ústeckého půlmaratonu dne 15. 9. 2018. Rovněž byla zahájena 
propagace Běhu kampusem dne 25. 9. 2018. V současné době probíhá registrace zájemců. 

o Prorektor pro rozvoj a kvalitu dr. Zückerstein informoval o přípravě harmonogramu 
hodnocení studijních oborů v roce 2019. Proděkan Moc v této souvislosti doplnil, že 
harmonogram dosud není hotov, lze však předpokládat, že s něj vyplyne povinnost 
připravit hodnotící zprávu garanta oboru Ekonomika a management. 

o Na NAÚ byla po kontrole na rektorátu poslána žádost o akreditace bakalářského a 
navazujícího magisterského stupně studijního programu Regionální rozvoj a veřejná 
správa. 

o Na rektorát byla odeslána žádost o akreditaci bakalářského stupně SP Sociální práce.  

o Vlivem nedokončených stavebních prací při úpravách učeben dojde k posunutí termínu zahájení 
výuky v zimním semestru 2018/19. Výuka začne 1. 10. 2018 a skončí dle původního 
harmonogramu, tedy 22. 12. 2018.  

o Výuka angličtiny pro zaměstnance bude probíhat i v průběhu ZS 2018/19. Předpokládaný termín 
výuky je od 1. října 2018 do 31. ledna 2019. 

o Proděkan Moc před zahájením ZS apeloval na kvalitu výuky. Připomněl, že míra studijní 
neúspěšnosti se promítá do výpočtu koeficientu K. Nedávný seminář věnovaný příčinám studijní 
neúspěšnosti nastínil, že důvodem k ukončení studia ze strany studentů nejsou pouze jejich 
studijní předpoklady, ale také řada faktorů, které svým přístupem můžeme ovlivnit. Jedním z nich 
je právě kvalita výuky, kladný přístup ke studentům a jejich potřebám – to vše samozřejmě při 
zachování náročnosti studia.  

o Licence SW Statistica byly prodlouženy o 1 rok. Finanční prostředky na prodloužení licencí 
pocházejí z institucionálních prostředků UJEP, nikoliv z rozpočtu fakulty. 

o Vědecká knihovna UJEP připravila aktualizaci směrnice s knihovním řádem. K textu směrnice 
probíhá připomínkové řízení Text směrnice bude rozeslán emailem, případné návrhy na změnu 
poslat na email:  ondrej.moc@ujep.cz do středy 19. 9. 2018. 

o V rámci projektu SMART ITI je potřeba požádat akademický senát FSE UJEP o schválení 
převedení částky až do výše 56 000 Kč z fakultního FRIMu. Proděkan Moc požádal v této 
záležitosti o součinnost předsedkyni AS FSE UJEP dr. Smejkalovou. 

Ing. Kateřina Felixová, PhD. – proděkanka pro studium 

• Informovala o opravě portfolií uchazečů o bakalářské i navazující magisterské studium dne 
25. 9. 2018 na oborových katedrách a následném náhradním zápisu do 1. ročníku dne 26. 9. 
2018. 

• Upozornila, že pro kontrolu závěrečných prací, u kterých již proběhla obhajoba, je v IMIS 
připraven výstup, ve kterém jsou uvedeny práce, v jejichž evidenci nejsou vyplněné všechny 
požadované údaje. Postup pro přihlášení bude vedoucím kateder rozeslán e-mailem. Pověření 
pracovníci na katedrách (např. sekretářky) nechť prosím provedou kontrolu. 
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• Do 19. 10. 2018 je možné zasílat návrhy na stipendia – na e-mail katerina.felixova@ujep.cz. 
Ještě předtím obdrží vedoucí kateder webový odkaz s bližšími informacemi o jednotlivých 
stipendiích. 

• Informovala o počtu aktuálně zapsaných studentů do prvního ročníku studia – 408 studentů. 
Toto číslo není zdaleka konečné. V průběhu září ještě proběhnou dva náhradní termíny zápisu 
do studia. 

 

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

• Připomněl důležité termíny akcí. Dne 21. 9. proběhnou Projektové dny pro gymnázium V. 
Šmejkala, což zajišťuje dr. Petr Hlaváček a Ing. Dita Štyvarová. V této souvislosti je vhodné 
připravit seznam přednášek, se kterými bude možno vstoupit do výuky na středních školách, 
tj. téma, krátká anotace, časové možnosti přednášejících. 

• Pozval přítomné dne 3. 10. na tradiční FSEFest spojený s imatrikulacemi studentů prvních 
ročníků, který je současně prezentovaný jako Erasmus day 

• Informoval o následujících událostech: 

o Noc vědců 5. 10.  

o Týden vědy a vědecký jarmark 8. 11.  

o Ve dnech 8. – 9. 11. bude fakulta hostit 12 studentů magisterského studia z Drážďan, 
což přináší možnost výjezdu našich studentů do Drážďan.  

o Jeden den vysokoškolákem, pravděpodobný termín 15. 11. 2018. 

• Informoval, že 8. 9. 2018 proběhlo zasedání komise na zaměstnaneckou mobilitu. V případě 
stáží je převis poptávky nad nabídkou. Konečné rozhodnutí o výjezdech bude upřesněno poté, 
co budou potvrzeny návrhy od zahraničních partnerů. V souvislosti s výjezdem studentů na 
program Erasmus+ proběhne dne 9. 10. výběrové řízení. V ZS přijede na FSE 26 studentů ze 
zahraničí. 

• Požádal o návrhy na inovaci Dne otevřených dveří. 

• V rámci PR aktivit je třeba posílit informovanost o dění na katedrách, případné aktivity je 
třeba hlásit Mgr. Ježkové (formulář Publicita FSE UJEP – další zpracování – tisková 
zpráva/www/facebook) apod. 

• Požádal vedoucí kateder o vytvoření seznamu připravovaných akcí na příští rok, termín do 
15. 10. 2018. 

• V rámci projektu U21 se budou i v akad. roce 2018/19 realizovány kurzy anglického jazyka 
pro technicko-hospodářské pracovníky, Kurzy budou realizovány ve dvou skupinách, a sice 
pro pokročilé a pro tzv. falešné začátečníky. Do kurzu je možno se přihlásit u Mgr. Jaroslavy 
Jelínkové (jaroslava.jelinkova@ujep.cz), pracovnice Centra jazykové přípravy PF UJEP. 

• Řád františkánů uskuteční ve dnech 25. – 30. 9. 2018 misijní dny a v jejich rámci chce oslovit 
i akademickou obec v prostorách UJEP. Akce na UJEP se uskuteční pravděpodobně 26. 9. 
2018. 

 

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

• Vyzdvihl projekty prof. Jílkové a dr. Reissové, které prošly formálním hodnocením TA ČR 
programu ÉTA a postupují k hodnocení do druhého přísnějšího kola. 

• Zmínil hodnocení výsledků vědy v rámci nebibliometrického hodnocení dle Metodiky 17+. 
V rámci UJEP se má vybrat celkem 27 výsledků, za samotnou FSE pak 3 výsledky, které 
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budou naši fakultu reprezentovat.  Z FSE připadá v úvahu cca 40 výsledků, mezi kterými 
musíme vybrat vhodné kandidáty. Autoři budou vyzváni k obhajobě těchto výstupů, přičemž 
hodnocen bude zejména přínos k poznání a společenská relevance, obhájení výsledků 
proběhne dne 28. 9. 2018. 

• Informoval o poradě prorektora dne 11. 9. 2018, kde byl zmíněn projekt MOPR s důrazem na 
včasné čerpání finančních prostředků tak, aby byly splněny příslušné finanční milníky. 

• Zmínil potřebu projektů GA ČR a TA ČR. 

• Připomněl mezinárodní vědeckou konferenci SEDER, která se uskutečnila koncem června 
2018, a které se zúčastnilo přibližně 50 hostů. Poděkoval spoluorganizátorům a vyzdvihl 
úspěch této akce. 

• Informoval o přípravě popularizační akce Vědecký jarmark, která se uskuteční 8. 11. 2018. 
Další termíny jsou uvedeny ve vědeckém newsletteru. Požádal VK o šíření tohoto dokumentu 
mezi členy jejich kateder. 

• Přivítal pana kolegu Ing. Jiřího Loudu a požádal ho o prezentaci vědecké činnosti IEEP a 
možnosti zapojení pracovníků FSE do projektové činnosti. 

 

Ing. Jiří Louda 

• Představil svou projektovou činnost. 

• Projekty se řeší pod Institutem pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP). 

• V rámci vědecké činnosti se zaměřují především na témata prolínání životního prostředí a 
ekonomie, tj. na ekonomii životního prostředí. 

• Hlavním pilířem je rozvoj regionů, rozvoj hospodářství, energetiky, dopravy. 

• Zmínil, že v současné době se řeší 2 projekty TA ČR, 1 GA ČR a vyzdvihl úspěch 
doc. Slavíkové, které se podařilo získat projekt COST. Jedná se teprve o čtvrtý projekt tohoto 
typu, který organizuje česká VŠ. 

• Informoval, že již třetím rokem běží projekt Central Europe, který se zabývá odpadním teplem 
a jeho využitím v průmyslu. 

• Upozornil na organizaci dvou mimosemestrálních mezinárodních kurzů, kam se mohou 
přihlásit studenti univerzit. Jeden z nich je zaměřen na energetiku, druhý je zaměřen na zeleň 
ve městech a je čtyřdenní. 

 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemník fakulty  

• Oznámila odchod paní Balšánkové do předčasného důchodu a přesunu provozu tiskárny na 
vrátnici FSE. Zmínila nástup nové kolegyně Terezy Svobodové, která bude na FSE působit 
v pozici ekonomické referentky. 

• Paní Košvancová z Katedry financí a účetnictví bude nově vypomáhat na Katedře ekonomie a 
managementu 

•  Informovala o stravenkách, které bylo v plánu vydávat od září. Jelikož to nebylo řečeno 
s větším předstihem, termín se posouvá na říjen. 

• Apeluje na správné vyplňování docházkových listů a zapisování do docházkové knihy 

• Na stravenku bude mít nárok ten, kdo odpracuje alespoň 4 hodiny denně a s úvazkem nad 50 
% je nárok na stravenku 

• Zdůraznila nutnost vytvoření objednávek vždy před fakturou 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4651
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• Upozornila na překročení částky 10 tisíc na dohodách, kdy nelze toto překročení pohlídat a 
poté z těchto dohod plynou odvody 

• Informovala o odchodu p. Michala Romana z Oddělení technické podpory FSE a předala 
kontakt na bc. Radovana Lodera, kterého je možné kontaktovat ohledně technických 
záležitostí. Telefonní číslo je: 606646513 a e-mailová adresa: fseservis@rt.ujep.cz 

 

Vladislava Vitáková – vedoucí studijního oddělení 

• Vznesla dotaz, zda studijní oddělení může mít na dveřích vyvěšeno, že bez nových 
studentských karet nebo bez indexu není možné vydat studijní potvrzení. KD se shodlo, že je 
to možné. 

 

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

• Informovala o přípravných kurzech z matematiky a cizího jazyka a poděkovala tajemnici 
Ing. Kubišové za zajištění náhradních výukových prostor na FF UJEP. 

 

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

• Zmínila úspěšnou spolupráci studentů a společnosti Glencore. 

• Upozornila na překrývající se kurzy pro Erasmus. 

 

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

• Informovala, že zasedání Akademického senátu FSE UJEP se uskuteční 17. 10. 2018. 

• Studenti ze SKAS FSE UJEP opět připraví informativní přednášku pro 1. ročníky, která se 
bude konat ve středu 3. 10. 2018. 

• Na Katedře cizích jazyků probíhají přípravné kurzy z angličtiny; přípravný kurz z němčiny byl 
z důvodu nízkého počtu zájemců zrušen. Zájemci o kurz němčiny byli osloveni a byla jim 
nabídnuta mimořádná konzultace.  

• Dotázala se, zda se uvažuje o prodloužení termínu zápisu do vyšších ročníků s ohledem na 
posunutý termín začátku výuky v semestru.  

• Sdělila, že během letních prázdnin obdržela na svůj pracovní mail několik spamových zpráv 
odeslaných z její mailové adresy. Řešila to s Centrem informatiky UJEP. 

 

Ing. Jiří Uhman – vedoucí katedry financí a účetnictví 

• Upozornil na nepodkročitelné minimum u přihlášených studentů, kterých je letos méně, než 
v loňském roce. 

 

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

• Požadavky a očekávání v akreditačním řízení – požadavek akademického jádra – především se 
jedná o požadavky v rámci magisterského stupně.  

 

  

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3671
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Příloha zápisu z kolegia děkana ze dne 12. září 2018  

 
Akreditace magisterského programu Ekonomika a management 
Předkládá: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. 
 
Akreditace oboru Ekonomika a management je platná do prosince roku 2020. Žádost 

o novou akreditaci je třeba předložit nejpozději na začátku roku 2020. 
 
Pro úspěšnou akreditaci magisterského programu Ekonomika a management 

v roce 2020 je nutné splnění požadavků, jež jsou definovány v nařízení vlády 274/2016 Sb. o 
standardech pro akreditace ve vysoké školství. 

 
Hlava II – Specifikace požadavků pro jednotlivě typy a formy studijních 
programů 
A.4:  
Základní teoretické studijní předměty profilujícího základu studijního programu mají garanty, kteří se 

významně podílejí na jejich výuce, například vedením přednášek. Studijní program je dostatečně personálně 
zabezpečen i z 

hlediska doby platnosti jeho akreditace a perspektivy jeho rozvoje, a to zejména se zřetelem na: 
a) délku týdenní pracovní doby garantů základních teoretických studijních předmětů profilujícího základu 

studijního programu, 
b) dobu, na kterou je pracovní poměr těchto zaměstnanců k dané vysoké škole sjednán nebo na kterou 

je jeho sjednání zajištěno. 
 

Interpretaci těchto relativně obecných ustanovení indikují usnesení Rady NAU – viz 
příslušené zápisy a stanoviska hodnoticích komisí. 

 
Tyto požadavky lze shrnout následovně: 
 

1. Existence akademického jádra složeného z habilitovaných pracovníků na plný úvazek 
se zárukou dlouhodobého působení na pracovišti;  

2. Výuku základních teoretických studijních předmětů, jež naplňují obsah státní 
závěrečné zkoušky, zajišťují  pracovníci tzv. akademického jádra; 

3. Tvůrčí činnost pracoviště (očekávají se projekty GAČR a TAČR) musí souviset 
s profilem studijního programu a být propojena se vzdělávací činností; 

4. Vyučující předmětů musí mít Ph.D. a musí vykazovat publikační činnost související 
s vyučovaným předmětem; 

5. Studijní opory ve své kvalitě musí zajistit plnohodnotnou náhradu prezenční výuky 
(aktivizační metody výuky, komunikace vyučujících se studenty). 
 
Pro katedry zajišťující základní teoretické studijní předměty profilujícího 

základu studijního programu to znamená nutnost splnit výše uvedené požadavky. 
 
Konkrétně chybí a do konce roku 2019 musí být pracovníky fakulty: 

- docent/docenti zajišťující výuku předmětů finanční management, veřejné finance a 
strategický controlling, 

- docenti zajišťující výuku předmětů statistika / ekonometrie a business IT, 
- docent zajišťující výuku předmětu strategický management, 
- docent zajišťující výuku předmětu právo. 

 
V lednu 2019 znovu požádám vedení FSE o pozvání na kolegium děkana, kde bude 

předmětem jednání kroky a výsledky jednotlivých vedoucích kateder směřující k naplnění 
výše uvedených podmínek úspěšné akreditace magisterského oboru Ekonomika a 
management. 

 
Ústí nad Labem, 12. 9. 2018 

 


