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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.  

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. 

Ing. Dagmar Kubišová  

Ing. Eva Fuchsová 

Ing. Petr  Hlaváček, Ph.D.  

 

Omluveni:. 

 

Ing. Jiří Louda, Ph.D. 

Ing. Michaela Jánská, Ph.D. 

Ing. Jan Slavík, Ph.D. 

Ing. Jiří Uhman 
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RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. – děkan FSE UJEP  

 

 Přivítal přítomné na listopadovém zasedání KD FSE UJEP. 

 

Univerzitní témata: 

 Univerzita skládá mezinárodní evaluační panel, což bude 9členná skupina 

zahraničních osobností z akademické sféry, které budou hodnotit vědu a výzkum na 

UJEP. Tento panel budou používat všechny české univerzity. Jedním z členů bude i 

Martin Myant, který akceptoval nominaci a zná dlouhodobě naši fakultu a působil na 

ní. 

 Informoval o aktuálních počtech studentů na UJEP k 31. 10. 2019. Univerzitě počet 

studentů klesá, aktuálně je na UJEP 8 100 studentů. FSE je druhou největší fakultou 

v počtu studentů po pedagogické fakultě a aktuálně jich máme 1 299. 

 Rektor univerzity doc. Balej se zúčastní 22. 10. 19 slavnostního předávání Cen 

hejtmana za rok 2018. Cenu za vědu a výzkum získá prof. Jiří Cihlář. 

 Na univerzitě probíhá institucionální akreditace v oborech, které ji získaly. Jedná se o 

studijní program Aplikovaná geoinformatika a navazující magisterský program 

Geografie. Bylo toho docíleno s naším přispěním. Primárně se na tom podílel doc. 

Pavel Raška. 

 Za univerzitu bylo celkem podáno 18 projektů do TAČR Éta. Naše fakulta jich podala 

nejvíce a to 6 projektů, kde jsme hlavními řešiteli. Úspěšnost získání tohoto projektu 

je poměrně nízká, protože se přihlásilo celkem 520 projektů. 

 UJEP vytvoří středisko péče o děti,  

 Dne 12. 10. 19 proběhlo setkání absolventů UJEP, které pořádal rektorát. Sklidili jsme 

pochvalu za to, že největší část absolventů byla z naší fakulty. Poděkoval dr. 

Fuchsové, dr. Mocovi, Mgr. Ježkové a Ing. Povolné za podílení se na akci.  

Doc. Kuchař doplnil, že máme databázi celkem 630 absolventů naší fakulty. 

 Dokončuje se stavba CPTO, kde bude Přírodovědecká fakulta a Fakulta životního 

prostředí dohromady.  

 Bude zahájena výstavba budovy pro Fakultu zdravotnických studií v areálu ústecké 

nemocnice. Další budova vznikne na místě před Fakultou strojního inženýrství a bude 

určena Fakultě strojní. 

 Rozsvěcení vánočního stromu proběhne 29. 11. 19 od 9:30 v areálu Kampusu. 

Fakultní záležitosti: 

 Informoval o plánované rekonstrukci prostorů VIKS. Poděkoval Ing. Kubišové a dr. 

Mocovi za čas, který rekonstrukcím věnují. Vyzval přítomné, aby se v případě námětů 

či nejasností na ně obrátili. 
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 Upozornil na vyplácení odměn v listopadové výplatě a poděkoval s Ing. Kubišovou za 

celoroční spolupráci. Ing. Kubišová zašle částku vedoucím kateder k rozdělení 

akademickým pracovníkům (bez prorektorů, sekretářek jednotlivých kateder a 

vedoucích kateder) a prosí o zaslání částek odměn jednotlivým pracovníkům do  

27. 11. 19. 

 

Ing. Kateřina Felixová, PhD. – proděkanka pro studium 

 Starosta Severní Terasy ocení studentku katedry ekonomie a managementu a bude ji 

přiděleno stipendium ve výši 10 tisíc Kč. 

 Poprosila o zasílání podkladů za jednotlivé katedry k uvedení v bílé knize. 

 Dr. Suchánková dodala, že není možné konkretizovat informace vzhledem k novým 

akreditacím. Dr. Jánská dodala, že bílá kniha se bude každý rok měnit a aktualizovat, 

proto se informace v ní budou týkat stávajících programů. Doplnila, že by studenti 

ocenili krátká videa, která by zachycovala informace z bílé knihy. Dr. Moc dodal, že 

se může udělat verze pro tisk, kterou bude bílá kniha a elektronická verze s odkazy na 

směrnice a další dokumenty.  

 S platností od letního semestru 2020 – datum? nebudou studenti připuštěni k obhajobě 

závěrečné práce ani k písemným závěrečným zkouškám v případě, že dostanou od 

vedoucího i oponenta práce nedostatečnou. 

 Zmínila změny v zadávání závěrečných prací do systému STAG. Jedná se o nutnost 

schválení práce vedoucím práce ve STAG. Poté teprve může sekretářka příslušné 

katedry zadávací list vytisknout. CI nabídlo termíny na školení ohledně změn. 

Termíny budou oznámeny, sekretářky a vedoucí kateder budou vyzváni k účasti na 

školení. Dr. Moc navrhl, že by bylo natočeno video, které názorně ukáže, co student a 

poté vedoucí musí udělat, aby vše proběhlo v pořádku. Video by bylo umístěno na 

úvodní stránce našich webových stránek a případně se zašle e-mail s odkazem na 

video. 

 Otevřela téma problematiky elektronického předzápasu. Týká se to posunutí termínu 

předzápisu ve prospěch studentů. Dr. Felixová uvedla několik důvodů k posunutí na 

pozdější termín. Již v březnu musí Ing. Dvořáčková, která tvoří rozvrhy, vyzvat 

vyučující k dodání požadavků na rozvrh na zimní semestr, což je příliš brzo. Studenti 

si už v červnu zapisují předměty, které nevědí, zda splní či nikoliv. Studenti po 

prázdninách vědí, které předměty nesplnili, a tudíž si je musí zapsat. U prvních 

ročníků by se lépe plánovaly kapacity a počty cvičení. Doc. Kuchař vyjádřil názor za 

katedru sociální práce, kde studenti potřebují, aby termín předzápisu byl před 

prázdninami a věděli svůj rozvrh s dostatečným předstihem kvůli dojednávání 

povinných praxí. Z tohoto důvodu termíny předzápisů zůstávají beze změn.  

 

Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. – proděkan pro vnější vztahy 
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 Publikace Ústecko z nebe, kterou nabízela na univerzitě slovenská agentura, byla 

všemi fakultami odmítnuta. 

 Do 15. 2. 2019 se musí odevzdat zájemci z řad pedagogů, kteří chtějí vycestovat v LS 

na Erasmus+ podklady k výjezdům na rektorát. 

 Do konce ledna bude aktualizovaný katalog anglických kurzů.  

 Informoval, že dne 4. 12. 19 se uskuteční každoroční vánoční trhy na FSE 

v prostorách VŠ klubu a pozval všechny přítomné. 

 

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

 Informoval o plánu zřídit v rámci UJEP Středisko péče o děti. Materiál k tomuto 

záměru je přílohou zápisu.  

 

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

 K 7. 11. 2019 byla doplněna směrnice o podpoře vědy a výzkumu o ustanovení a 

upravuje nárok na odměnu, kterou mají pouze zaměstnanci s úvazkem 60% a vyšším. 

Je to reakce na požadavky NAU a snahu podporovat interní tým lidí. 

 Vznesl požadavek na všechny členy FSE UJEP, aby aktivně motivovali studenty 

(zejména ty, kteří píší závěrečné práce), aby se zúčastnili CzechEnviThesis, což je 

soutěž pro nejlepší práce z celé republiky (v oblasti společensko-vědního výzkumu 

ochrany životního prostředí). Akce se uskuteční 27. 11. 19 od 14:00 v Červené aule 

v Kampusu. Moderovat diskusi bude Ondřej Vetchý. Ve vědecké radě konference 

bude zasedat prof. Jílková, prof. Moldan (UK), doc. Hájek (ČZU), doc. Soukopová 

(MU Brno) a doc. Zimmermannová (MVŠ Olomouc).  

 Pozval přítomné na Ceny rektora, které se uskuteční dne 12. 12. od 15:00 v červené 

aule UJEP. Za FSE máme celkem dva kandidáty. 

 Děkuje všem, kteří podali projekt v programu TAČR Éta. 

 Vyzývá všechny, aby nejpozději do 22. 11. 19 poslali žádost o odměnu na základě 

směrnice o podpoře výzkumu a vývoje Mgr. Kamarýtové. 

 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemník fakulty  

 Poděkovala za spolupráci v rámci elektronické inventarizace majetku. 

 Upozornila na nutnost dočerpání dovolené, umožnila převedení max. 5 dovolené, 

pouze v akutních případech (např. dlouhodobá nemoc). 

 Upozornila na nutnost dočerpání finančních prostředků na TA 15 a 16. 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4651
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 Informovala, že dne 9. 12. 2019, od 9:30 do 11:00, je plánovaná odstávka elektrické 

energie v budově Moskevská. Toto pondělí bude, na půl dne, budova zavřena 

z důvodů překážky na straně zaměstnavatele. 

 Oznámila datum vánočního večírku studentů dne 12. 12. 2019 od 19:00 – 24:00 

v prostorách VŠ klubu FSE. Studenti budou osobně oslovovat všechny akademiky a 

zvát k účasti. Sestavili si vlastní program a je to zcela v jejich režii. 

 Připomněla vánoční večírek zaměstnanců FSE, který se bude konat 11. 12.2019 od 

18:00 v Savoy cafe bar. 

 Informovala o hromadném e-mailu z CI, který přišel každému zaměstnanci. Nově 

nebudou počítače na UJEP podporovat systém Windows 7. V případě problémů je 

třeba se obrátit na pana Bc. Lodera (technik FSE).  

 

Ing. Jiří Uhman – vedoucí katedry financí a účetnictví 

 Sdělil, že dne 29. 11. 19 bude mít přednášku na Money expo invest v kongresovém 

centru City Praha. Jde o akci za účasti několik stovek investorů z celé Evropy, což je 

dobrou vizitkou pro fakultu. Studenti navíc získali 15 volných lístků k účasti na této 

akci. 

 

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

 Informovala o posledním zasedání senátu ve funkčním období 2016 - 2019, které se 

uskuteční bezprostředně po skončení KD, od 13:30 hod. v MO 409. Od 15 hod. se 

bude konat Shromáždění Akademické obce FSE UJEP, na kterém budou představeni 

kandidáti do senátu na další funkční období.  

 Informovala o volbách do AS FSE UJEP a AS UJEP. Volby proběhnou ve středu 27. 

11. 2019 v době od 9 do 16 hod.  

 Poděkovala za spolupráci a přijetí do role předsedkyně akademického senátu. Příště, 

dle jejích slov, roli předsedkyně AS s největší pravděpodobností převezme někdo jiný. 
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