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6. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 16. 10. 2019 Čas: 12:00-14:00  

Jednání řídil: 
RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. 

děkan  
Jednání zapsala: Ing. Tereza Glossová 

Místo konání: Moskevská 54, MO-010 

Přítomni: 

 

Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.  

Ing. Kateřina Felixová, Ph.D.  

Mgr. Ondřej Moc, Ph.D.  

PhDr. Hana Suchánková, Ph.D.  

Vladislava Vitáková  

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D.  

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.  

Ing. Jiří Uhman 

Ing. Jan Slavík, Ph.D.  

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. 

Ing. Dagmar Kubišová  

Ing. Michaela Jánská, Ph.D. 

Ing. Petr  Hlaváček, Ph.D.  

 

Omluveni:. 

 

Ing. Jiří Louda, Ph.D. 

 

 

 



 
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 říjnovém zasedání KD FSE UJEP. 

Univerzitní témata: 

 Vyšel v platnost nový pracovní řád zaměstnanců UJEP. Nepřináší zásadní změny 

pouze evidenci přímé výuky akademiků. Vedoucí zaměstnaneckého oddělení Ing. 

Černá přistoupila na zjednodušení určitých věcí. 

 Univerzita bude hodnocena mezinárodním expertním panelem. Hodnotící experti 

nebudou s univerzitou nijak provázáni. Metodika 17+ jako externí a vrcholný 

evaluační nástroj, zhodnotí vědecko-výzkumnou činnost UJEP jednou za 5 let. 

 Informoval, že bude provedena inventarizace majetku a upozornil, že veškerý majetek 

musí být fyzicky na fakultě v době inventarizace. Více k tomu doplní tajemnice Ing. 

Kubišová. 

 Ceny rektora připadají na den 12. 12. 2019 a budou se konat od 15:00 na rektorátu. 

Návrhy na cenu rektora a knihu roku je možné podávat do 30. 10. 2019. Dr. Slavík 

eviduje jednu žádost na cenu za článek v kategorii akademický pracovní do 35 let a 

návrh na cenu za sportovní výkony Tomáše Nejedlého a charitativní činnost. 

 UJEP převádí areál ve Vaňově na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

Důvodem převedení majetku je chybějící využití areálu a zároveň se nenašel 

odpovídající kupující. 

 Informoval o inauguraci nové paní děkanky Filozofické fakulty UJEP prof. Hrubé. 

Fakultní záležitosti: 

 Poděkoval vedoucím kateder za setkání a projednání situace na katedrách. 

 Veškeré podklady pro akreditaci oboru Sociální práce byly odevzdány. Úkolem během 

podzimu je vypracovat materiály k akreditaci oboru Ekonomika a management. 

 Sdělil, že garantem akreditace bakalářského programu Ekonomika a management je 

dr. Slavík, magisterského programu prof. Jílková. Ve vztahu k akreditacím je možné 

se na ně obrátit stejně tak na vedoucí katedry dr. Jánskou. 

 Poprosil o disciplínu ve vztahu k výuce, dodržování konzultačních hodin. 

Nepřítomnosti se nahlašují Ing. Dvořáčkové, se kterou se vyřeší nejbližší náhrada 

výuky. 

 Dr. Moc doplnil doc. Koutského, že není možné mít konzultace po předchozí 

domluvě. Dr. Jánská vznesla dotaz, jak je to u externistů, kteří nemají výuku a 

klasickou pracovní smlouvu. Doc. Koutský odpověděl, že výjimka je u nich možná a 

mohou mít konzultace po domluvě se studenty. 
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 Dr. Šimsová vznesla dotaz v souvislosti se zkouškovým obdobím, kdy se mění 

konzultační hodiny v závislosti na termínech zkoušek. Dle doc. Koutského je toto 

během zkouškového období pochopitelné a počítá se s tím, že tomu tak je. 

 

Ing. Kateřina Felixová, PhD. – proděkanka pro studium 

 Bude zasedat fakultní stipendijní komise a poprosila zaslat návrhy na mimořádné 

stipendium do 31. 10. 2019. Do 15. 11. se budou stipendia zadávat, aby byla 

vyplacena do konce roku. 

 Návrhy na nové výběrové kurzy požádala zaslat do 31. 10.2019. 

 V případě nominací na stipendia primátora města a městských částí, která se musí 

odevzdat 25. 10. 2019, žádá odevzdání alespoň 4 dny před tímto datem. 

 Informovala o závěrech z porady vedení týkajících se studií. Bylo rozhodnuto, že 

pokud má student z práce nevyhověl od vedoucího i oponenta práce, nemůže jít 

k obhajobě ani k druhé písemné části státní závěrečné zkoušky. Pokud je jen jeden 

posudek za 4, k obhajobě i druhé části jít student může. 

 Sdělila, že se na poradě vedení odsouhlasilo vytvoření manuálu pro studenty formou 

knihy, která jim bude kdykoliv k dispozici. 

 Požádala oborové katedry i studijní oddělení, aby se vyjádřily, co chtějí studentům 

sdělovat prostřednictvím této knihy a své náměty zaslaly do konce listopadu na e-mail 

dr. Felixové. 

 

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

 Pro akademické pracovníky FSE UJEP bylo zajištěno prodloužení licencí SW pro 

zpracování kvalitativních dat Atlas.ti. Zájemci o instalaci SW se mohou přihlásit u p. 

Lodera. 

  Vedení fakulty dojednalo možnost navštěvování statistických kurzů u společnosti 

ACREA (výuka probíhá v Praze). Podmínky účasti jsou takové, že na každý kurz 

může přijet pouze jeden zástupce fakulty, přičemž tato nabídka je platná po dobu 

jednoho roku od využití kurzu prvním účastníkem za fakultu. Nyní se připravuje 

vhodný způsob přihlašování na kurzy. 

 Požádal akademické pracovníky o zadání požadavků na rozvrh v LS 2019/20  a 

konzultačních hodin v ZS 2019/20 do STAGu dle zaslaného videotutorialu. 
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Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. – proděkan pro vnější vztahy 

Porada prorektora:  

 Informoval, že na setkání absolventů UJEP, bylo z celkových 155 účastníků 100 lidí 

na FSE. Přípravě tohoto setkání věnovali čas především dr. Moc, Mgr. Ježková a Ing. 

Fuchsová, kterým doc. Koutský poděkoval. 

 Byl zpracován dokument Strategie internacionalizace, kde je mj. zahrnut nový kurz 

Internacionalizace studia, zavádějící kredity za krátkodobé výjezdy studentů (cca 3 

týdenní) či povinnost pro vyučujícího každých 5 let podniknout výjezd do ciziny. 

 V rámci projektů s Ústeckým krajem lze do konce října podávat na rektorát žádosti. 

Informoval o termínech akcí:  

 univerzitní ples se uskuteční dne 29. 2. 2020. 

 Sportovní den rektora bude 8. 4. 2020. 

 Výběrové řízení na Erasmus+ se koná: 29. 10. 2019. 

 23. 10. 19 se uskuteční Snídaně s Erasmem+ v učebně MO 010, což bude povídání u 

snídaně o možnosti výjezdu do zahraničí. 

 8. 11. 19 se uskuteční tradiční akce Jeden den vysokoškolákem. 

 18. 1. 20 je naplánován Veletrh vysokých škol na Gymnáziu v Žatci. 

 2. 12. 19 Projektové dny na OA Ústí nad Labem, kde bude mít FSE přednášku a 

prezentaci. 

 Poděkoval za organizaci FSE festu Mgr. Ježkové, který se velmi podařil a má velké 

ohlasy. 

 11. 12. 19 bude Vánoční večírek FSE v Cafe bar Savoy. 

 4. 12. 19 se uskuteční tradiční vánoční trhy na půdě fakulty a Mikulášská FSE. 

 

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

 Blíží se termín pro podání projektu TA ČR. Informace o podaném projektu prosí 

předat Mgr. Kamarýtové. 

 S koncem října bude konec odevzdávání žádostí o změnu SGS a upozornil, že všechny 

finanční prostředky je nutné vyčerpat do konce roku 2019. 

 Univerzita prostřednictvím Interní grantové agentury podpoří studenty grantového 

studia a přispěje studentům nad rámec stipendií. Jedinou podmínkou je, že projekt 

nesmí být cílem k napsání dizertační práce. 

 Nebibliolizovatelné výstupy. Zaměstnanec, který bude předkládat k OBD takový 

výsledek, musí k tomu dopsat jaké přínosy má jeho poznání.  
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Ing. Dagmar Kubišová – tajemník fakulty  

 Upozornila na nízké čerpání typu akce 15 a 16. 

 Požádala o maximální součinnost se sekretářkami jednotlivých kateder, v průběhu 

plánované inventarizace majetku. Zapůjčený majetek bude donesen k fyzické kontrole 

na FSE. 

 Připomněla, že není možné proplatit došlou fakturu bez předem vystavené a schválené 

objednávky.  

 

Vladislava Vitáková – vedoucí studijního oddělení 

 Na KEMA není na webu zmínka o tom, že je nutné nejprve práci odevzdat před tím, 

než jde student ke státnicím. 

 Navrhla uznávání zápočtů a zkoušek maximálně měsíc po zahájení výuky. Návrh byl 

odsouhlasen vedoucími kateder i proděkankou pro studium. 

 Sociální práce končí akreditace 31. 12. 19 tohoto roku a bylo sděleno, že se nesmí 

přijímat přihlášky. Doc. Koutský doplnil, že v učitelských novinách bude informace, 

že probíhá reakreditace a nového studenta budeme moci přijmout až po akreditaci. 

 Návrh na prodloužení přihlášek ke studiu do 30. 4. 2019. Dr. Felixová musí ověřit, zda 

termín není jednotný pro celou univerzitu a dá se měnit. 

 

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

 Vznesla dotaz na vedení docházek. Paní tajemnice odpověděla, že je stále stejný 

režim. Do IMIS se zadává v případě nepřítomnosti akademiků na pracovišti, kteří 

nemají povoleny home office, jiné místo výkonu práce. 

 

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

 Informovala o tom, že jsou vyhlášeny volby do Akademického senátu na nové funkční 

období. Dne 27. 11. 2019 se uskuteční volby do AS FSE UJEP a současně i do AS 

UJEP. Návrhy na kandidáty do senátu lze podat nejpozději do pondělí 18. 11. 2019 do 

12 hod.  

 Ve středu 25. 10. 2019 se uskuteční řádné zasedání AS FSE UJEP. Požádala tímto 

vedení fakulty o zaslání návrhů k projednání.  

 

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

 Informovala o nové nabídce němčiny s rodilou mluvčí. 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4651
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 Doc. Koutský dodal, že tyto jazykové kurzy pro akademiky jsou zastřešeny projektem 

REPROREG. V případě nápadu na inovaci výuky je možné využít tohoto projektu. 

 

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

 Pozval přítomné dne 31. 10. 19 na debatu s europoslancem RNDr. L. Niedermayerem 

a Ing. Fuchsovou do Severočeské vědecké knihovny. Upozornil na nedostatečnou 

prezentaci FSE na plakátu, což bylo napraveno. 

 
 
 

 

 
 

 

 


