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1. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 12. 2. 2020 Čas: 11:30 – 13:00 hod. 

Jednání řídil: 
Doc. RNDr. Jaroslav Koutský, 

Ph.D. 
Jednání zapsala: Ing. Tereza Glossová 

Místo konání: VŠ klub FSE 

Přítomni: 

Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.  

Ing. Kateřina Felixová, Ph.D.  

RNDr. Jana Šimsová, 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. 

Ing. Jan Slavík, Ph.D.  

Vladislava Vitáková  

Ing. Jiří Louda, Ph.D. 

 

Omluveni:. 
 

Ing. Miroslav Kopáček 
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RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. – děkan FSE UJEP 

 Přivítal přítomné na únorovém zasedání KD FSE UJEP. 

 

Univerzitní záležitosti:  

 Sdělil, že na kolegiu rektora Ing. Nergl předložil harmonogram přípravy rozpočtu na rok 

2020. Řešil se ukazatel A, což jsou studenti a ukazatel K jako kvalita, která je vnitřně 

strukturována. Kvalitu tvoří věda a články z 30%, 20 % mobilita jako Erasmus+. 

Mezinárodní spolupráce bude díky snížení počtu mobilit hospodařit s nižším rozpočtem. 

Rozpočet je z 25 % tvořen externími příjmy ze zakázek, což za FSE představoval projekt 

Valeo, který byl k 31. 1. 2020 ukončen. Je to faktor, který se promítá do financování celé 

univerzity. 

 Poděkoval Ing. Kubišové za vedení rozpočtu a za zásluhu na přebytku v rozpočtu za rok 

2019, který je cca 1 mil. Kč. 

 Kvestor zmínil položky, které jsou oproti předchozím rokům dražší, což je např. navýšení 

dovolené pro THP pracovníky na 6 týdnů nebo zřízení nového poradenského centra UJEP. 

 UJEP bude mít navíc v tomto roce o 21 mil. Kč.  

 Vzniká strategie vědy a výzkumu UJEP na léta 2020+ při řešení projektu U21-KVAK.  

 Rada pro vědu, výzkum a inovace udělala primárně dle vědy a výzkumu rating vysokých 

škol s hodnocením A-D (A nejlepší, D nejhorší). UJEP získal hodnocení C. Budou z toho 

vycházet určité důsledky. Rektoři různých univerzit hodnocení rozporují a chtějí alespoň 

změnit slovní hodnocení. 

 Je nadále sledovaný počet fyzických studentů k 31. 10. 19.  

 Je zveřejněn nový harmonogram UJEP pro akademický rok 2020/2021, který bude 

přílohou č. 1 zápisu. 

 Informoval, že Gabriela Nekolová, DiS nastupuje do pozice manažerky Centra transferu 

technologií UJEP. V minulosti působila na MMR ČR jako náměstkyně a nyní bude 

vyjednávat záležitosti týkající se projektů. 

 Vyzval přítomné o návrh zahraničních pracovníků, kteří by působili na UJEP v rámci 

interní výzvy IGA. Jedná se o pracovní pobyty vědců v délce 1 až 5 měsíců. V současné 

době nelze přijímat vědce z Číny. 

 

Fakultní záležitosti: 

 Připomenul začátek semestru a poprosil o disciplinovanost na katedrách jako doplnění 

sylabů, konzultačních hodin do systému STAG a dodržovat včasných začátků výuky.  

 Probíhá výuka na jiných fakultách formou dohod, která je upravena smlouvami. Jedná se 

o Faltu zdravotnických studií, Fakultu strojního inženýrský a nově vznikla dohoda 
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s Filozofickou fakultou na výuku předmětů ekonomických a sociologii. Výuka se 

vykazuje u nás, jakoby byla pro FSE. 

 Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy startuje nový studijní program schválený na 

10 let, budou se řešit změny na výjezdním zasedání katedry. 

 Je podaná žádost o bakalářský program Sociální práce. Nelze nabírat nové studenty, 

dokud nebudeme mít vyjádření NAÚ. 

 Vedoucí studijního oddělení Vitáková v souvislosti s tím navrhla zveřejnění informace, že 

si uchazeči nemohou podat přihlášku, dokud nebude akreditace schválena.  

 U oboru ekonomika a management probíhá příprava akreditace. 

 Byla podána žádost o nový doktorský program Behaviorální studia. 

 Je nutné podat 2 reakreditace magisterského programu sociální práce a ekonomika a 

management. 

 V souvislosti s vysokou studijní propadovostí vypracuje dr. Měsíček exaktní analýzu dat 

ze STAG a na základě toho se bude hledat řešení tohoto problému. 

 Plánuje se rozšíření přípravných kurzů např. o účetnictví. Bude nabídnuto širší spektrum 

opakovacích předmětů a požádal do konce února zaslat návrhy na předměty. Je to 

jedním z instrumentů na řešení propadovosti a určité dezorientace prváků, kteří jsou různě 

připraveni ze středních škol.  

 Za 2 kredity bude nový předmět Studium na VŠ, který prošel akreditací. 

 K 31. 1. 2020 odešel dr. Šašek z KRRVS, z KEMA dr. Dolejšová a k 15. 2. 2020 dr. 

Hladík. 

 

Ing. Kateřina Felixová, PhD. – proděkanka pro studium 

 Začátkem března bude svolána stipendijní komise a poprosila do středy 19. 2. 2020 zaslat 

návrhy na mimořádná stipendia.  

 Bude aktualizován Studijní a zkušební řád (SZŘ), z iniciativy rektorátu se uvažuje o 

zařazení možnosti individuálního studijního plánu na podporu zahraniční mobility 

studentů. Návrh za změnu v SZŘ zasílat též do 19. 2. 2020. 

 Do 30. 4. bude vyvěšený nový harmonogram. 

 Výuka v zimním semestru začíná 21. 9. 2020. 

 

Informace z porady prorektorky: 

 Od ledna 2020 bude součástí UJEP vysokoškolské sportovní centrum při MŠMT. Dr. 

Kresta bude posuzovat odůvodněnost žádosti studenta o individuální studijní plán.  
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 Informace ohledně akreditací – do navazujícího oboru Řízení v sociální práci a 

doktorského oboru Aplikovaná ekonomie a správa bude možné přijímat studenty do 31. 8. 

2020. Uchazeči, kteří se budou hlásit na tyto obory, musí být přijati před tímto datem. Pro 

uchazeče to znamená, že pokud chtějí nastoupit ke studiu těchto oborů, nemohou se 

účastnit opravných termínů SZZ v srpnu, studium je třeba úspěšně ukončit v květnu. 

 Bílá kniha – Ing. Dvořáčková zaslala pracovní verzi a v následujících dnech bude 

rozeslána vedení a vedoucím kateder. Bude určen termín, do kdy je možné vznést 

připomínky a dělat úpravy. 

 

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

 Přípravné kurzy – možnost dohnat nedostatky ze SŠ, určitá propadovost je přirozená a 

zdravá. 

 Informoval o možnosti školení ve společnosti Acrea, vytvořil odkaz na kurzy, které 

pořádají. Vždy je možné přihlásit 1 zájemce na 1 kurz. 

 Máme odkaz na kalendář a nahlašování probíhá u Ing. Dvořáčkové. 

 Školení bude probíhat v režimu služebních cest. 

 Dr. Šimsová vznesla dotaz, zda je možné přesunout výuku z důvodů toho, že jsou kurzy 

obvykle v době výuky. Doc. Koutský tento návrh podpořil. 

 Univerzita spustila e-shop. Je možnost nabízet naše produkty s logem. Do 26. 2. 2020 je 

třeba dát informaci, zda nějaké vlastní produkty chceme prodávat. 

 Sdělil, že se chystá nový způsob platby UJEP a to prostřednictvím karty přes internet. 

 

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

 Vzkázal pochvalu z rektorátu za získání 2 projektů TAČR Doprava. Je to velký úspěch, 

protože konkurence je veliká. 

 Pochvala za projekty v rámci SGS. Informoval, že byl součástí komise pro hodnocení 

projektů a v konkurenci pedagogické fakulty jsme se rozhodně neztratili. Brzy se sejde 

grantová rada, která bude jednat o pokračování těchto projektů. 

 Chystá se školení potencionálních i reálných řešitelů projektů a dalších projektových 

zaměstnanců. Budou shrnuty požadavky na finanční management projektů a věcná 

stránka. Primárně se jedná o studentské projekty a měli by je prezentovat opět výhradně 

studenti.  

 Tajemnice bude školit po stránce finanční 

 Přístí týden se uskuteční velká konference PLPR, které se bude účastnit 100 zahraničních 

hostů z celého světa. 



Fakulta sociálně ekonomická 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

 

 

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

 

 Jedním ze speakerů bude doc. Koutský, veliká konference a hrdost, že se bude konat na 

půdě fse 

 Proběhne vědecká konference SEDER mladé akademiky a studenty doktorského studia. 

Přináší zajímavé příležitosti pro publikační činnosti. 

 Pozváni jsou kolegové z Německa a Polska. Proběhne zajímavé setkání akademických 

pracovníků a zahraničních účastníků. 

 

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

 Výběrové řízení na Erasmus+ proběhne ve středu 26. 2. 2020. Stále klesá zájem studentů 

o výjezdy a zároveň i zahraničních zájemců o příjezdy. 

 Doc. Koutský doplnil, že prof. Doulík plánuje povolení krátkodobých pobytů studentů 

v řádu týdnů. 

 Do konce tohoto týdne by se měly odevzdat podklady k výjezdu zaměstnanců. 

 Ve středu 8. 4. 2020 bude sportovní den rektora a mělo by být rektorské volno. 

 Byl proveden externí audit cizojazyčných webových stránek jednotlivých fakult. Náš 

cizojazyčný web měl velmi kladné hodnocení s minimálními výhradami. 

 Dne 4. 3. 2020 navštíví katedru Sociální práce FSE prof. Mojtová ze Slovenska a uvažuje 

o nástupu na plný úvazek. 

 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemník fakulty  

 Informovala, pokud se žádá od mzdové účtárny UJEP zpracovat roční zúčtování daně z 

příjmů za rok 2019, nutno se na ZAMO osobně dostavit nejpozději do 14. 02. 2020. 

 V budově VIKS v Kampusu začne 28. 2. rekonstrukce učebny N3 a tzv. krčku. 

 Pokud se podaří v rámci veřejné zakázky vysoutěžit stavební firmu, začne rekonstrukce 

auly ve VIKSU. Předpoklad začátek květena 2020. 

 Upozornila na nový odkaz (na webu FSE v sekci pro pracovníky) na rezervaci služebního 

vozu, který je určen pro zaměstnance. Mohou do něj nahlédnout a informovat se o 

obsazenosti vozů. Následná rezervace probíhá u T. Svobodové nebo Ing. Glossové. 

Rezervace nenahrazuje žádanku o auto. Ta se musí k rezervaci stále vyplnit. 

 Děkan vyzval k využívání služebního automobilu. 

 Byl schválen nový pracovní řád zaměstnanců UJEP (Příkaz rektora č. 2/2019). THP 

pracovníci mají od nového roku nárok na 6 týdnů dovolené. 

  Informovala o Příkazu děkana č. 1/2020 o poskytnutí zdravotního volna, umožňující 

čerpání 5 dnů sick days v roce 2020. 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4651
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 Oznámila termíny plánované celofakultní dovolené, a to 27. 7. - 7. 8. 2020 a 28. 12. 19 - 

31. 12. 2020. 

 Požádala o součinnosti při vyřizování zahraničních cestovních příkazů (CP), které 

zpracovává Ing. Glossová. V případě nedodání všech potřebných náležitostí CP, bude CP 

vrácen zaměstnancům k doplnění, prostřednictvím sekretářek jednotlivých kateder. 

 Upozornila, především řešitele projektů, o nové situaci ohledně uplatňování koeficientu 

DPH z hlavní činnosti, což ovlivní způsob čerpání režijních nákladů v projektech. 

Pracovní schůzka k čerpání režií z projektů proběhla na FSE 5.2.2020 

 Informovala, o zaslání podkladů vedoucím kateder k přípravě rozpočtu FSE na rok 2020. 

 

Vladislava Vitáková – vedoucí studijního oddělení 

 

 Navrhla do studijního řádu vložit informaci o nutnosti splnění všech předmětů, aby mohlo 

být přerušeno studium. 

 Oznámila data promocí, které se uskuteční 25. - 26. 6. 2020, což je čtvrtek a pátek. 

 Upozornila, že je možné uznávání předmětů, které se vyučují a pokud se již nevyučují, 

musí pedagog doplnit, za jaký jiný předmět jej uznává.   

 Podávání žádostí o uznání je možné od zahájení výuky 4 pracovní týdny. 

 

 

Ing. Jiří Uhman – vedoucí katedry financí a účetnictví 

 Problém s platností a účinností směrnice, což je nutné vyjasnit. Student si chtěl uznat 

předmět a řešilo se to dle platné směrnice. Nyní je řečeno dle studijního řádu, že vyučující 

může a nemusí uznat zápočet.  

 Navrhl vložení informace do směrnice, za jakých podmínek jsme schopni uznávat a kdy 

naopak ne. 

 Dr. Koutský navrhl uznat veškeré zápočty bez rozdílu na pokus a toto vložit přímo do 

směrnice. Zápočet nemá kvalitativní rozměr jako například zkouška. Nemá cenu u zápočtu 

zohledňovat, co vedlo k rozhodnutí zápočet uznat. Pokud se předmět nezměnil obsahově a 

student jednou zápočet splnil, není důvod o jeho uznání znovu rozhodovat. 

 Uznávání zkoušek bude beze změny. O jejich uznání rozhodne kantor. 

 Závěrem bylo rozhodnuto o změně směrnice, kdy uznávání zápočtů bude automatické, 

přesto studenti musí klasicky požádat o uznání a podat si žádost. 

 Je nutné vyřešit platnost této změny. 
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PhDr. Hana Suchánková, Ph.D. – vedoucí katedry cizích jazyků 

 Informovala o přípravných kurzech probíhajících na FSE. 

 Zmínila výhodu přijímacích řízení, která v minulosti byla z anglického jazyka. Studenti se 

na ně museli připravit a úroveň jazyka u nových studentů byla vyšší, než je nyní. 

 Omluvila se za pozdější příchod z důvodů účasti na Olympiádě SŠ v cizím jazyce. Ocenila 

skvělou úroveň jazyků. Upozornila, že úroveň jazyků se u studentů během 2 semestrů 

nedá o moc zlepšit. 

 Studenti nemají zájem o VK – konverzace s rodilým mluvčím Sharpem. Dr. Jánská 

doplnila, že rušila 4 kurzy v anglickém jazyce kvůli nezájmu studentů. 

 Studenti si nemohou zapsat více kurzů. Dle příkazu proděkanky pro studium je možné 

zapsat pouze 2 VK za semestr, což by chtělo změnit. Doc. Koutský se k návrhu vyjádřil 

kladně. 

 Kurzu zimní sportovní aktivity se účastní celkem 19 studentů, kteří pojedou lyžovat do 

Itálie. 

 Chystá se tradiční závod na běžkách v Adolfově. Rozhodující budou sněhové podmínky. 

 
 

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

 Poprosila dr. Suchánkovou o předávání informací o disciplinárních přestupcích studentů 

dané katedry a verdiktu disciplinární komise 

 

 

Ing. Miroslav Kopáček – předseda AS FSE UJEP –zastoupila dr. Jánská 

 Informoval, že se stal předsedou AS od 9. 12. 2020 

 Místopředsedkyní je Bronislava Žemličková, která je studentkou 2. ročníku bakalářského 

studia oboru Sociální práce 

 Zve všechny přítomné na 1. zasedání akademického senátu dne 19. 2. 20 ve 13:30 

v místnosti MO 010. 

 

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

 Sdělil, že proběhne zimní část zimní školy s Rakušany a informoval o účasti 1 studenta 

z FSE. 

 Byl získán projekt z česko-norského programu na navázání spolupráce s norskými 

partnery. 

 Ve dnech 11. 3. a 12. 3. 2020 se bude konat menší workshop na FSE 

 Informoval o navázání spolupráce s Norskem v rámci programu Erasmus+ 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3741
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 Kolegyně dr. Brůhová-Foltýnová získala projekt Doprava 2020+. 

 

Ing. Petr  Hlaváček, Ph.D. – vedoucí katedry regionálního rozvoje a veřejné 

správy 

 Sdělil, že došlo k navázání spolupráce se Štětínskou univerzitou v rámci exkurze se 

studenty, bylo také dohodnuto uzavření Erasmu a rozvoj spolupráce v publikační činnosti. 

 Učebna MO 304 byla esteticky vylepšena tak, aby reflektovala tématiku studijního 

programu regionální rozvoj a veřejná správa. 

 

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

 Proběhly volby do velkého akademického senátu UJEP a jeho předsedou se stal dr. Z. 

Svoboda. 

 


