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1. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 16. 1. 2019 Čas: 12:00 –14:00  hod. 

Jednání řídil: 
Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. –

statutární zástupce děkana fakulty 
Jednání zapsala: Ing. Tereza Glossová 

Místo konání: vilka 

Přítomni: 

doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.  

Ing. Kateřina Felixová, Ph.D.  

Vladislava Vitáková  

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.  

PhDr. Hana Suchánková, Ph.D. 

Ing. Jiří Uhman 

Ing. Petr  Hlaváček, Ph.D.  V. Novák 

doc. PhDr. Václav Houžvička Ph.D.  

Ing. Michaela Jánská, Ph.D. 

Ing. Dagmar Kubišová 

Ing. Jiří Louda, Ph.D. 

Omluveni:. 

Ing. Jan Slavík, Ph.D.  

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. 
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Mgr. Ondřej  Moc, Ph.D.  – proděkan pro rozvoj a IT a statutární zástupce 

děkana 

 Přivítal přítomné na lednovém kolegiu děkana a popřál všem mnoho úspěchů do 

nového roku 

Fakultní záležitosti:  

 Den otevřených dveří a kariérní řád 

 Směrnice rektora 1/2017 o kariérním řádu nás zavazuje k hodnocení plnění kariérního 

plánu akademických pracovníků 

 Hodnocení bude probíhat za rok 2018 a bude hodnocena organizační, pedagogická, 

projektová a tvůrčí činnost 

 U pedagogické činnosti budou posuzovány záležitosti vztahující se k akademickému 

roku 2017/2018 

 Do tvůrčí činnosti se započítávají výsledky od roku 2014 – 2018 

 Ve směrnici je přesně popsán způsob hodnocení 

 Představil vytvořený formulář k vyplnění jednotlivým akademickým pracovníkům. 

 Formuláře budou akademičtí pracovníci posílat vedoucím kateder do konce ledna 

2019. 

 Do konce února musí být všechny formuláře odeslané na děkanát, kam je za své 

zaměstnance zašle na e-mail vedoucí katedry. 

 

Ing. Kateřina Felixová, PhD. – proděkanka pro studium 

 Dne 30. 1. 2019 se uskuteční Den otevřených dveří FSE. Upozornila na změnu 

konceptu této akce. Mgr. Ježková vyvěsila na webových stránkách FSE harmonogram. 

 Budou dvě kola. Zahájení a první kolo je naplánováno od 9:00 a druhé v 16:00. 

Předpokládaný konec akce je v 17:00. V 9:00 proběhne zahájení akce za účasti dr. 

Moce v učebně MO 311, kde bude nastíněn režim dne. Poté bude rozchod účastníků 

po fakultě na cca půl hodiny a v 10:00 budou zahájeny prezentace jednotlivých oborů. 

 Ve VŠ klubu budou stánky a proběhne neformální setkání našich studentů s uchazeči.  

 Informovala jednotlivé katedry o učebně, kde budou zástupci kateder prezentovat 

jejich obor. Katedra ekonomie a managementu představí svůj obor v učebně MO 311, 

Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy v MO 304, Katedra sociální práce 

zůstane také v Moskevské v učebně MO 307 a v učebně MO 107 představí přípravné 

kurzy dr. Suchánková a dr. Šimsová.  

 U vrátnice bude mít informační stánek studijní oddělení a zároveň zde bude stánek 

Erasmus+. 
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 Fotobudka bude umístěna u skleněných dveří 

 K dispozici budou zájemcům reklamní bonbony a žvýkačky 

 

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

 Oznámil, že se v únoru uskuteční výběrové řízení na Erasmus+ 

 Počty vyjíždějících studentů budou mít váhu při hodnocení fakult. 

 Informoval, že 21. a 22. 1. 2019 Pořádá Katedra sociální práce Kriminologickou 

konferenci. 

 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemník fakulty 

 Apelovala na řešitele projektů, aby dbali na disciplínu při řešení projektů 

 Žádosti o projektu by měli příslušní zaměstnanci sdělovat vedoucímu dané katedry 

 Upozornila na odměny z projektů, o jejichž udělení by měli řešitelé informovat 

dotyčné  

 U projektů je nutné zadávat rozpočet do FIS při zakládání nákladového střediska a 

poprosila o součinnost řešitelů projektů. Poté je možné sledovat čerpání peněz 

z projektu. 

 Informovala, že se v termínu od 29.7. do 9.8. 2019 plánuje celofakultní dovolená a od 

27.12 do 31.12. 2019 bude vánoční dovolená. 

 Upozornila na nutnost podepsání daňového přiznání na zaměstnaneckém oddělení 

v průběhu ledna. 

 Vyzvala k odevzdávání cestovních příkazů do 10 dnů po uskutečnění cesty. 

 Zmínila rekonstrukci MO 303 a učeben N1, N2 ve VIKS. V učebně MO 010 byla 

zrušena stavba. 

 Vysokoškolský klub a aula by měly být rekonstruovány během prázdnin. 

 

Vladislava Vitáková – vedoucí studijního oddělení 

 Poprosila o vložení informací o přijímacích řízeních na hlavní stránku webu FSE 

 

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

Informovala o důležitých datech:  

 7. 1. 2019 se uskuteční písemná část státních závěrečných zkoušek (dále jen „SZZ“) 

 21. 1. 2019 se koná ústní část SZZ 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4651
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 29. – 31 1. 2019 budou obhajoby bakalářských a diplomových prací 

 31. 1. 2019 je plánováno setkání Katedry ekonomie a managementu 

 Od 1. 2. 2019 bude na 7 měsíců v rámci projektu U21 mobilita na katedře ekonomie a 

managementu přítomna dr. Dolejšová, která se bude věnovat výzkumné činnosti.  

 

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

 Informovala, že zasedání Akademického Senátu se bude konat až v únoru 

 

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

 Sdělila, že disciplinární komise ve 4 případech přistoupila k bezpodmínečnému 

vyloučení studentů. Rozhodnutí se dostalo na rektorát, kde bylo ze strany rektorátu 

potvrzeno. 

 Byl ukončen první kurz španělského jazyka. Absolvovalo jej 16 studentů a bylo jim 

přispěno formou stipendia. 

 Informovala o projektu, který získal doc. Koutský a jedná se o zvyšování jazykových 

kompetencí u akademických pracovníků formou výuky s lektory. Projekt je na 4 roky. 

Mělo by v něm být zahrnuto 30 pracovníků. Nabídla místo ještě 3 lektorům, kteří by 

v rámci projektu akademiky vyučovali. 

 Každý frekventant bude mít kredit 10 hodin měsíčně na korektury, konzultace a 

výuku. 

 

 

 

 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3671

