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4. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 19. 6. 2019 Čas: 11:30 – 13:00 hod. 

Jednání řídil: 
Doc. RNDr. Jaroslav Koutský, 

Ph.D. 
Jednání zapsala: Ing. Tereza Glossová 

Místo konání: Kampus vilka 

Přítomni: 

Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.  

Ing. Kateřina Felixová, Ph.D.  

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D.  

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.  

Ing. Jiří Uhman 

Ing. Petr  Hlaváček, Ph.D.  

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. 

Ing. Michaela Jánská, Ph.D. 

Ing. Dagmar Kubišová 

PhDr. Hana Suchánková, Ph.D.  

Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. 

 

Omluveni:. 

Ing. Jan Slavík, Ph.D.  

Vladislava Vitáková  

 

 

 

  



Fakulta sociálně ekonomická 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

 

 

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

 

RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. – děkan FSE UJEP 

 Přivítal přítomné na červnovém zasedání KD FSE UJEP 

 

Univerzitní záležitosti:  

 Univerzita prodala prostory v ulici Hoření za 81 milionů Kč a ocenil za tento výsledek 

rektora univerzity doc. Baleje 

 Informoval o tom, že Fakulta životního prostředí se stabilizovala a bude existovat dále 

s novým děkanem. Probíhá transformační program fakulty 

 

Fakultní záležitosti: 

 Otevřel téma institucionální akreditace – ekonomické obory a sociální práce na úrovní 

bakalářské i magisterské neprošly. Oba návrhy byly z Národního akreditačního úřadu 

staženy, protože hodnocení bylo natolik zřejmé, že nemělo cenu setrvávat a 

podstupovat hodnocení NAÚ. 

 Verdikt k ekonomickým oborům je mírnější, překvapivě k sociální práci je přísnější. 

 V obou případech je těžiště neúspěchu ve třech oblastech: personálie, publikace a 

projekty. Akreditace obnáší předměty, studijní opory a je třeba na tom pracovat přes 

léto. Na oboru Ekonomika a management neexistuje plná sada studijních opor, tak aby 

to bylo pro NAÚ dostačující.  

 V dnešní době je získání akreditace obtížnější, je potřeba mít akademiky na plný 

úvazek. 

 V ekonomických oborech je nedostatek personálií na stěžejních pozicích. 

 Upozornil na nevyváženost v publikační činnosti oboru Regionálního rozvoje a 

veřejné správy a oboru Ekonomie a management. 

 Nutností je získat programovou akreditaci. Programově se musí dobře připravit 

bakalářská akreditace u oboru Sociální práce. 

 Pokud si předmět neobhájí svou pozici v akreditaci, zaniká. K obhájení předmětů jsou 

důležité tituly vyučujících a publikace. 

 Paní tajemnice Ing. Kubišová dodala, že do 30. 6. je na stánkách univerzity podaný 

inzerát na získání potřebných akademických pracovníků. Doc. Koutský doplnil, že 

bude termín prodloužen do konce září, ale je malá pravděpodobnost, že se přihlásí 

někdo, kdo je pro nás potřebný z hlediska akreditací. 

 

Kariérní řád:  

 Pomohl za pomoc s přípravou dr. Mocovi a všem vedoucím kateder. 
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 Informoval, že od 1. 7. nastanou změny mzdových výměrů (dále jen „MV“) 

akademických pracovníků. Pro většinu bude změna znamenat navýšení mezd. Bude s 

tím spojena administrativa spojená s podepisováním nových MV. Nové MV bude mít 

u sebe Ing. Glossová, která dotyčné vyzve k podpisu.  

 Dle potřeby je možné se sejít k případné diskuzi nad novým MV. 

 Bodování primárně rozděluje lidi, kteří dosáhli a kteří nedosáhli 100 bodů. Horní 

hranice byla 200 bodů s tím, že i někdo přesáhl danou hranici. Fakulta navýšila 

rozpočet, který má na osobní ohodnocení a ten bude rozdělen mezi lidmi s počtem 

bodů mezi 100 – 200.  

 Přilepšení bude v poměru k bodům. 

 Mzda bude složena z tarifního platu a navíc osobního ohodnocení u lidí, kteří mají nad 

100 bodů.  

 Středa odpoledne po 17:00 

 Středa 26. 6. Odpoledne po 17:00 a čtvrtek 27. 6. po obědě je možná rozprava 

s vedoucími kateder o MV svých podřízených na katedře. 

 

 

Ing. Jiří Uhman – vedoucí katedry financí a účetnictví 

 Vznesl dotaz ohledně kolegyně dr. Meluzínové, která splňuje požadavek publikací, ale 

nemá příliš výukových hodin 

 Doc. Koutský na dotaz odpověděl, že není možné, aby byli na fakultě akademici, kteří 

pouze učí. Pokud někdo pro nás publikuje a částečně učí, je to možné. Je podle toho 

koncipovaný i kariérní řád, abychom se vyvarovali toho, že bychom měli lidi, kteří 

pouze učí a nebudou mít k daným předmětům publikace. V akreditaci může mít 

akademik na sebe napsané 3 - 4 kurty. Vyšší počet je braný, že nelze odučit.  

 Pozval přítomné na tenisový turnaj dne 20. 6. 2019 na tenisové kurty na Severní 

Terase. 

 Poděkoval panu Loderovi za pohotovou pomoc při řešení technických problémů.  

 

 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemník fakulty  

 Informovala o tom, že od 1. 9. 2019 bude platit nový pracovní řád. 

 Na základě pracovního řádu není povinností sledovat přítomnost akademických 

pracovníků. 

 Vše zadané ve STAG jako výuka, konzultace, přednášky, bude navázáno na docházku. 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4651
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 Případy, kdy budou přítomni akademici na pracovišti mimo výuku, bude se to 

evidovat v papírové formě jako doteď. 

 Evidence je důležitá kvůli stravenkám, na které je nárok po 4 odpracovaných hodinách 

na fakultě. 

 Sleduje se přímá výuka, zbytek je na akademicích 

 Od 1. 7. 19 musí předcházet nákupu objednávka v IMIS. 

 Pouze objednávky, které jsou nad 50 tisíc lze vystavovat ve FIS. 

 Sdělila, že pokud někdo bude mít doplňkovou činnost, je nutno doložit kalkulaci na 

ekonomické oddělení. 

 Připomněla, že od 1. 7. začne rekonstrukce posledního patra FSE a VŠ klubu. 

Požádala o poskytnutí prostor katedrám, kterých se to bude týkat a je pro ně 

k dispozici badatelna po dobu rekonstrukcí. 

 V polovině srpna by měla skončit rekonstrukce učeben N1 a N2. 

 Hlavní vchodové dveře nebyly převzaty, protože byly dvakrát reklamovány. 

 
 

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

 Vznesl dotaz, jak to bude s konzultačními hodinami po předchozí domluvě a 

docházkou 

 Paní Ing. Kubišová na dotaz odpověděla, že budou konzultační hodiny pevně zadány 

ve STAG 

 Sdělil, že v IMIS je zveřejněn plán realizace strategického záměrů k připomínkování. 

 Informoval o změnách v univerzitní knihovně. Zavedla nově jednorázové vstupy a 

zlepšila systém výpůjční doby a prodlužování výpůjček. Nyní se připočte 

k poslednímu dni výpůjčky nikoliv ode dne prodloužení výpůjčky. 

 

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

 Dodala, že studenti, kteří jsou členy Akademického senátu a sešli se se zástupci 

knihovny, mají zásluhu na změnách, které zmiňoval dr. Moc. 

 Služby o dovolené – jeden z katedry musí být vždy na telefonu 

 

Ing. Kateřina Felixová, PhD. – proděkanka pro studium 

 Vyzvedávání portfolií je pro příslušné katedry od 13:00 na studijním oddělení a do 

16:00 je nutné je vrátit. 
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 Zeptala se, zda má někdo potřebu předložit nové výběrové kurzy a popřípadě ji 

informovat, pokud návrhy bude chtít někdo podat. 

 Informovala o tom, že promoce budou 27.6.19. 

 Sdělila, že porada prorektorky se v červnu nekonala, ale z poslední porady je důležitou 

informací nepodkročitelné minimum počtu přijatých uchazečů, které je 565.  

 

 

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

 Do konce příštího týdne tj. 28. 6. 2019, potřebuje Mgr. Ježková vyjádření vedoucích 

kateder o účasti na Noci vědců dne 27. 9. 2019 v Kampusu, Týdne vědy a techniky 11. 

- 17.11. 19 a 3. 10. 19 TechDay v Litoměřicích a informaci o formě účasti.  

 Byl zprovozněn portál na nákup předmětů s logem univerzity, což se týká více 

kusových položek 

 Dotázal se ohledně oslav 30. výročí sametové revoluce, zda se budeme chtít zapojit či 

něco svého podniknout. 

 
 

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

 Poděkovala stipendijní komisi za ohodnocení a motivaci studentů za aktivity navíc 

(prezentace v angličtině) 

 Informovala o tom, že projekt REPROREG pokračuje i o prázdninách. Je možné 

čerpat hodiny jazyků po skype a dávat články ke korektuře. Požádala o návrhy na nové 

lektory, kteří by se zapojili. 

 Sdělila, že nyní máme dva rodilé mluvčí – Američana a Brita. 

 Doufá v odezvu v zahraničních publikacích 

 

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

 Požádala dr. Felixovou o formulaci variant, které mohou nastat při odevzdání 

závěrečných prací.  

 Doc. Koutský dodal, že student, který odevzdá práci a dostane dvě nedostatečné – 

může ke státnicím přijít a nepřijít. Pokud nepřijde, propadá mu termín. V případě, že 

se omluví, nepropadne mu termín, ale obhajuje práci, kterou odevzdal. 

 Sdělila termíny magisterských opravných SZZ, které budou 27. 8. 19. 

 

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

 Informovala o termínu zasedání Akademického senátu, který se uskuteční 25. 9. 19, 

kde se vyhlásí volby do AS a ty se budou konat 27. 11. 2019. 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3741
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3671

