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

 Přivítal přítomné na zářijovém zasedání KD FSE UJEP. 

Univerzitní témata: 

 

 Uklidnila se situace okolo Fakulty životního prostředí. Nastoupil do funkce nový 

dekan. Výpověď dostalo celkem 10 akademiků v důchodovém věku. Fakulta zůstane 

zachována a zachovají se některé studijní programy.  

 

Fakultní témata: 

 

 Informoval o institucionální akreditaci našich studijních programů na podzim 2018, 

Hodnocení probíhalo na jaře 2019, formálně skončilo před letem 2019. Verdikt byl 

negativní. Ekonomické obory a sociální práce akreditací neprošly, důvody byly 

sděleny v rozeslaném emailu. Budeme muset postupovat standardní programovou 

akreditací jako doteď. Pozitivem je, že víme, co musíme zlepšit a jak jsme hodnoceni 

externisty. 

 U katedry regionálního rozvoje a veřejné správy byla podána programová akreditace 

dříve, než institucionální. Obor regionální rozvoj a veřejná správa má obhájenou 

akreditaci bakalářského stupně navazujícího stupně na 10 let do roku 2029. 

 Nyní se odevzdává akreditace bakalářského studia sociální práce, kterou připravoval 

doc. Kuchař. Připravena je již rok, pouze se čekalo na institucionální akreditaci. 

 Tématem let 2019 - 2020 je akreditace bakalářského a navazujícího stupně oboru 

Ekonomie a management. Ode dneška za rok se musí odevzdat podklady k akreditaci 

navazujícího studia oboru Sociální práce a k reakreditaci doktorského studijního 

programu Aplikovaná ekonomie a správa. Těžištěm fakulty pro její budoucí život je 

obhájení akreditace oboru ekonomika a management a sociální práce. 

 Sdělil, že paní prof. Jílková připravila doktorský studijní program behaviorální studia 

a inovace, který je připraven k odevzdání.  

 Otevřel téma kariérního řádu. Poděkoval za realizaci a zavedení nového kariérního 

řádu. Zaznamenal pouze jednu negativní reakci. Poprosil o připomínky ke kariérnímu 

řádu do 20. 10. 2019. Dr. Moc zpracoval výsledky, aby byly co nejvíce objektivní a za 

tuto práci mu poděkoval. 

 Poděkoval Ing. Kubišové a dr. Mocovi, že se věnovali a věnují rekonstrukcím, které 

na FSE probíhají.  

 

prof. Ing. Jiřina Jílková CSc. – garantka navazujícího studia oboru 

Ekonomika a management 

 Sdělila, že je potřeba sehnat docenta na plný úvazek s publikační činností k předmětu, 

který bude vyučovat a dotázala se vedoucích kateder, zda o nějakém vědí.  
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 KRRVS má doc.  Koutského a doc. Slavíkovou. Navíc působí na katedře prof. 

Sucháček, ale ten má na katedře jen malý úvazek.  

 Ing. Uhman dodal, že má na katedře doc. Svátkovou a snaží se shánět další docenty, 

které by přivedl na fakultu a vyučovali předmět finanční trhy. 

 Dr. Šimsová sdělila, že na KMI není docent, ale dr. Žambochová má kvalitní 

publikační činnost. Vysvětlila to tím, že v oborech statistika a informatika je malé 

množství docentů pro celou ČR. Dr. Měsíček v budoucnu uvažuje o docentuře v tomto 

oboru, což je ale výhledově za dva roky. 

 Ing. Povolná, která zastupuje vedoucí katedry ekonomie a managementu (dále jen 

„KEMA“) dr. Jánskou, jmenovala prof. Jílkovou, doc. Kovářovou, doc. Vojáčka a 

Silvestera van Kotena. Výhledově bude o docenturu usilovat dr. Slavík a dr. Minárik. 

Dr. Rybáček započal habilitační řízení na Fakultě statistiky a informatiky. 

 Doc. Koutský připomněl, že nikdy nebyl odmítnut požadavek z katedry ohledně peněz 

na zaplacení docentů na plný úvazek. Optimální by bylo sehnat 2 – 3 lidi 

s docentským titulem. 

 Minulý týden proběhlo zasedání KEMA. Závěrem jsou dvě možnosti řešení této 

situace. Postavit obor při zachování obsahu a sehnat vhodné personální obsazení nebo 

dojde k obsahové modifikaci oboru, aby se blížil k současné personální struktuře. 

 Prof. Jílková vyzvala kolegy k podání námětů, zaslání poznámek, inspirací, návrhů do 

30. 10. 2019 v souvislosti s touto otázkou.  Doc. Koutský prosí o zaslání námětů, které 

jsou podloženy personáliemi, publikacemi atd.. KEMA je stěžejním oborem a 

z důvodů největšího počtu studentů je to nejvíce pedagogicky náročný obor. 

 Upozornila vedoucí kateder na výzvu TAČR ÉTA a zapojení se do projektů. Vědecká 

činnost je povinnou součástí pedagogů. 

 Připomněla, že současné studijní opory nestačí ve formátu metodických textů. Klade 

se důraz na interaktivní výuky a každý prvek se hodnotí. 

 

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

 Informoval, že se připravují projekty pro TAČR ÉTA. 

 Dva projekty, které patří do Výzvy prostředí pro život, nejsou bohužel vhodné pro 

akreditaci.  

 Upozorňoval v minulosti každou z oborových kateder, aby podala vlastní projekt GA 

ČR. Institucionální akreditace toto ukázala jako nutnost k získání akreditace. Snažit by 

se měli i u výzev TA ČR získat projekt ve svém oboru a zapojit široký řešitelský tým 

včetně zapojení doktorandů. V současné době je podáno 5 projektů TA ČR, což je 

excelentní. Je třeba podat projekty se zaměřením na veřejné finance a ekonomiku a 

management a dostat se do těchto tematických okruhů. 
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Informoval o termínech akcí, které FSE pořádá: 

 První akcí je Týden vědy a techniky na FŽP v týdnu od 11. - 17. 11. 2019, kde bude 

naše fakulta prezentovat své projekty. 

 Akce Vědecký jarmark, která proběhla v loňském roce ve VŠ klubu FSE, se letos 

uskuteční v obchodním centru Forum. 

 Czech Envi Thesis je soutěž závěrečných prací s environmentální tématikou. Finále 

této soutěže proběhne 27. 11. 2019 v červené aule v areálu Kampusu. Do komise 

usedne vědecká rada složená z odborníků zabývajících se životním prostředí. 

Informace z kolegia prorektora: 

 Apeluje a žádá přítomné, aby předali informaci, že je nutné u žádostí o projekty TA 

ČR, GA ČR uvést úplnou informaci o anotaci a rozpočtu. Projekt nebude akceptován, 

pokud nebude založen včas průvodní list v IMIS se všemi náležitostmi. 

 Prorektor pro vědu informoval, že jsou díky Interní grantové agentuře stále prostředky 

na zahraniční experty, které je potřeba využít do roku 2019. Vyzval přítomné, zda o 

někom takovém nevědí, kdo by mohl přijet a vystoupit na naší půdě.  

 Ke stimulaci lidských zdrojů k tvůrčí činnosti byla vypsána odměna ve výši 1 090 000 

Kč. Je to částečně financováno z rektorátu a ze 2/3 je to hrazeno fakultou. 

 Rada vlády přistupuje k novému systému vykazování výsledků a hodnocení publikační 

činnosti pomocí metodiky 17+.  

 

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

 přivítal přítomné v nové učebně MO-010. Informoval o probíhajícím výběrovém 

řízení na rekonstrukci učeben N1 a N2 v prostorách VIKS, které by mělo být do 

měsíce hotové. Vzniknou tam učebny s novými názvy Fokus brain a Fit brain, které 

budou sloužit jako laboratoře.  

 Rok se připravovala dokumentace k přestavbě auly VIKS. Bude se jednat o zvětšení 

prostoru.  Diaprojektory ještě nejsou vysoutěžené. 

 Představil přítomným nákresy auly VIKS po rekonstrukci. Aula bude laděna do modra 

a budou v ní celkem 3 projektory, „hlediště“ má být rozděleno na tři části, bude zrušen 

stupínek, přibude zákulisí a zázemí pro přednášející, změní se poloha schodiště. Nově 

vznikne WC a bude nainstalováno umyvadlo. Místnost bude vybavena vysoce kvalitní 

IT technikou. Díky tomu vznikne možnost pořádání promocí nebo imatrikulací 

v těchto prostorách. 

 Čeká se na vyjádření, zda je veškerá dokumentace v pořádku, poté následuje výběrové 

řízení. Odhaduje se, že úpravy začnou nejdříve v lednu. 

 V současné době probíhá výměna koberců na děkanátu a bude se postupovat do 

dalších pater. 
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 Ing. Kubišová doplnila, že zasedací prostor v budově vilky se zruší a vytvoří se místo 

toho 3 pokoje, které budou k dispozici akademikům.  

 Chystá se v budoucnu přemístění studijního oddělení doprava za vrátnici v prvním 

patře. Rozhodne se dle volných finančních prostředků.  

 Informoval, že je na příští rok zajištěno 20 plovoucích licencí programu Statistika. 

Doporučil domluvit si instalaci s CI.  

 Dotázal se, zda někdo využívá software atlas.ti a chce ji dále využívat pro 

zpracování kvalitativních výzkumů. 

 Kdyby cokoliv nefungovalo v souvislosti s technikou, doporučil kontaktovat IT 

oddělení a zasílat požadavky na e-mail servisfse@rt.ujep.cz. 

 Všem zaměstnancům byl rozeslán e-mail o aktualizaci osobních údajů na webu. Lze 

jej upravit pouze z fakultní sítě a v případě využití jiného počítače, přijde potvrzovací 

e-mail s ověřením, zda se jedná o dotyčného a ten musí být opět potvrzen z počítače, 

ze kterého bylo původní přihlášení. 

 

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

 Byl přijat na katedru sociální práce nový kolega na plný úvazek, doktor Hrubeš. 

 Je zapotřebí, aby na každé oborové katedře byl akademický koordinátor k Erasmu+. 

Jeho prací je být v kontaktu se studenty přijíždějícími a vyjíždějícími za daný obor. 

Fakticky to dělá Mgr. Ježková, ale bylo by dobré, aby byl jeden člověk zodpovědný za 

předání informací. Poprosil do konce září nahlásit jména Mgr. Ježkové.  

 Kvóta výjezdů učitelů na Erasmus+ je dostačující, tudíž všichni zájemci budou moci 

vyjet v rámci výuky.  Požádal o propagaci Erasmu+ u studentů, protože se k tomu 

v akreditaci přihlíží. Výběrové řízení bude okolo 20. 10. 2019. 

 10. 10. 2019 se uskuteční tradiční FSE fest a pozval všechny přítomné. Bude to 

spojeno jako každoročně s imatrikulací prváků. 

 Ing. Kubišová dodala, že bude tento den omezené parkování od 15:00 do 21:00 a 

poprosila, aby nikdo neparkoval v areálu v tuto dobu. 

 Budou probíhat opět kurzy anglického jazyk pro THP pracovníky. Ing. Kubišová všem 

THP pracovníkům rozeslala e-mail s informacemi. 

 Informoval, že 27. 9. 19 se koná Noc vědců. 

 Dne 12. 10. 19 se uskuteční celouniverzitní sraz absolventů. Na 24. 10. 19 se chystá 

setkání našich absolventů, což je záležitost oborových kateder. 
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Ing. Kateřina Felixová, PhD. – proděkanka pro studium 

 Poděkovala Ing. Dvořáčkové za vygenerování všech zapsaných studentů. Uskuteční se 

druhý zápis studentů dne 26. 9. 2019. Stále se mění počet zapsaných, protože někdo ze 

zapsaných v červenci, již ukončil studium. 

 Nepodkročitelné minimum přidělené rektorátem je 565, ke kterému se jen přiblížíme. 

 Vedoucí studijního oddělení Vitáková doplnila, že více jak 60 studentů nebude na 

druhém termínu zápisu. 

 Ing. Uhman vznesl dotaz, zda nám nebudou počet krátit, když nyní máme 508 

studentů a minimum je 565. Ing. Felixová odpověděla, že se to krátit nebude, jelikož 

to číslo dotáhne pedagogická fakulta. 

 Vedoucí studijního oddělení Vitáková dodala, že fakulta stojního inženýrství má 

zápisy dříve a proto studenti upřednostní ji, protože je to pro ně větší jistota. Doc. 

Koutský navrhuje zápisy udělat dříve. 

 Aby studentům bylo umožněno jít ke SZZ, musí mít odevzdanou závěrečnou práci. 

Informace ze schůze s prorektorkou pro studium:  

 Téma etiky ve výzkumu v oblasti závěrečných prací. Rektorát chce vyvolat diskuzi 

k problematice plagiátorství a závěrečných prací na objednávku. Poprosila do příští 

porady prorektorky, což bude cca za měsíc, předat připomínky a návrhy k tomuto 

tématu. 

 

Ing. Jiří Louda, Ph.D. – zástupce z projektového oddělení IEEP FSE 

 Od 17. do 19. 2. 2020 proběhne konference mezinárodní asociace pro mezinárodní 

právo a vlastnické vztahy. Vloni se uskutečnila v Texasu, letos u nás. Asociaci se 

podařilo získat 140 abstraktů z celé USA a Evropy  a je to velmi prestižní záležitost. 

 Pod vedením doc. Slavíkové se podařilo vydat vědeckou publikaci. 

 Jsou pořádány kurzy pro studenty v německém jazyce ve spolupráci s německými 

partnery. V červnu tohoto roku proběhla mezinárodní škola, kde bohužel nebyl 

přítomen jediný student FSE. Začátkem října proběhne další podzimní škola na 

hodnocení přírodních statků ve spolupráci s Němci a poté se plánuje v lednu 2020. 

Účastní se 7 lidí z oboru geografie, což by mohlo být pro studenty oboru regionální 

rozvoj a veřejná správa zajímavé. Všechny aktivity jsou vedeny v angličtině. 

 

Vladislava Vitáková – vedoucí studijního oddělení 

 Informovala, že do 24. 9. 2019 do 12:00 hod. musí studenti poslat veškeré materiály 

k přihláškám. Navrhla, že od 12:30 budou stěžejní katedry opravovat portfolia a do 

13:30 by je měly vrátit opravené. Dne 25. 9. 2020 jsou přijímací komise, které 

zasednou ve 12:30 (před akademickým senátem). 
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 Vyjasnila se jasná podoba státních závěrečných zkoušek. Hlavním předpokladem 

účasti u SZZ je předem odevzdaná závěrečná práce. Písemná zkouška a obhajoba 

závěrečné práce u komise bude zvlášť, jako tomu bylo doposud.  

 Ing. Povolná dodala, že za katedru ekonomie a managementu budou obesláni studenti 

posledních ročníků s aktuální informací o SZZ a stejně tak aktuální informace budou 

vyvěšeny na webu.  

 Ing. Kubišová doplnila dotaz a poprosila dr. Moc a Ing. Felixovou, aby nahlásili 

neprodleně veškeré změny týkající se studia studijnímu oddělení. 

 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemník fakulty  

 Otevřela téma zahraničních exkurzí, jelikož se každoročně zvyšuje částka vynaložená 

na exkurze. Jsme jediná fakulta, která studentům proplácí exkurze v plné výši. Měla 

by se určit finanční hranice nákladů na exkurze a navrhuje částku 50 tisíc.  

 Dr. Hlaváček odpověděl, že přesný rozpočet nemůže určit, protože náklady se mění 

dle toho, kde se exkurze koná. 

 Koutský odvětil, že peníze jdou ze stipendijního fondu a je to možnost nalákání 

studentů nikoliv jejich odrazení od studia, protože exkurze jsou v rámci semestrů 

povinné. 

 Jakmile jsou nákupy nad 50 tisíc, je to složitější a musí se faktury zveřejnit. 

Navrhovala, aby si studenti platili alespoň část ze svého. 

 Dr. Felixová navrhla proplacení autobusu a ubytování studentů.  

 Informovala, že platí nový řád týkající se docházek. Dne 23. 9. 19 se bude konat 

v souvislosti s tím schůzka s Ing. Černou. Zatím se zrušilo stanovisko, že se bude u 

docházek akademických pracovníků vycházet z aktivit spojených s přímou výuko, což 

je výuka a konzultační hodiny, které jsou zadány v systému STAG. Postupovat bude 

dle stávajících docházek jako doposud. 

 V listopadu proběhne elektronická inventarizace veškerého majetku na budově FSE a 

to od 5. do 11. 11. 2019. Během 5 dnů se bude muset projít elektronickou 

inventarizací veškerý majetek, který musí být fyzicky přítomný na fakultě v příslušné 

místnosti a bude snímán speciálním přístrojem. 

 

Ing. Lucie Povolná – zástupce vedoucí katedry ekonomie a managementu 

 Dotázala se, zda nemá někdo aplikaci Albertina. Doc. Koutský odpověděl, že licence 

nebyla zakoupena. 

 Vzkázala dotaz několika vyučujících z katedry, zda by se začátek prvního semestru 

nemohl o týden posunout.  Stává se, že i druhý týden výuky dochází studenti, kteří 

byli u zápisu dne 26. 9., přestože výuka začala už 23. 9. 2019. 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4651
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 Dr. Felixová odpověděla, že je termín zápisu pozdější, protože se čeká na maturanty, 

kteří dodělávají maturitu v září, a takových studentů není mnoho, tudíž není nutné toto 

upravovat. 

 Otevřela téma doktorandů, kteří nemají přístup do systému STAG, jelikož nemají 

úvazek na fakultě. Dotázala se, zda jim lze výhledově zřídit přístup do systému, např. 

se zvláštním omezeným režimem. Dr. Felixová poprosila o formulaci žádosti, kterou 

přepošle na CI. 

 

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

 Dr. Suchánková vznesla dotaz na předměty zajištěné doktorandskými garanty, zda se 

uvažuje se o rozšíření programové skladby. Prof. Jílková odpověděla, že se o rozšíření 

uvažuje. Požádala společně s dr. Slavíkem dr. Suchánkovou o vytvoření koncepce za 

katedru cizích jazyků.  

 Vznesla námitku, že nejsou dostatečně ohodnoceni dobří pedagogové, které studenti 

chválí, ale nepublikují. Doc. Koutský dodal, že na vysoké škole je nutné, aby nebyl 

akademik jen učitelem, ale psal i články, což je stěžejní pro akreditace. 

 Vznesla dotaz na uznání předmětu, který student vystuduje v rámci celoživotního 

vzdělávání (CŽV). V loňském roce byl studentovi uznán jako výběrový kurz, ale letos 

to již nebylo možné uznat. Vedoucí studijního oddělení Vitáková doplnila dr. 

Suchánkovou, že se jednalo o studenta, který studoval v rámci CŽV, uznal si předmět 

jako VK, ale studium nedokončil. Poté začal studovat znovu a chtěl podruhé uznat 

daný předmět, což není možné a STAG to ani neumožňuje. 

 Informovala, že se naplnily přípravné kurzy díky propagaci, o kterou s dr. Šimsovou 

zasloužily.  

 Pobídla vedoucí kateder, aby nabídly na katedrách akademikům výuku jazyků, která 

na FSE probíhá v rámci projektu.  

 Bude se snažit prosadit francouzštinu a španělštinu do výuky. 

 

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

 Doplnil kariérní řád o poznámku, že na zaměstnance katedry práva nelze automaticky 

uplatňovat publikační činnost, tituly a vědu. Dotázal se, zda je možné dostat do 

kariérního řádu výjimku, která by zohledňovala toto specifikum 

 Doc. Koutský odpověděl, že toto nebude možné. Oponoval, že v právu se publikovat 

dá, stejně tak mít projekty. Zaměstnanci na katedře práva a politologie mají stejné 

možnosti a nelze získat stejné benefity jako ten, který publikuje a je zapojený do 

projektů. 

 Vzkázal informaci od dr. Smejkalové. V příštím týdnu se bude konat zasedání 

akademického senátu. Hlavním tématem budou volby do akademického senátu. 


