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2. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 12. 5. 2020 Čas: 13:00-15:00 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. Miroslav Kopáček 

Omluveni:. 

 

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

 Přivítal přítomné na květnovém zasedání KD FSE UJEP a Ing. Kopáčka jako nového 

předsedu Akademického senátu a nového člena kolegia děkana 

 

Univerzitní témata:  

 Univerzita připravuje nový studijní a zkušební řád a diskutuje změny. Více k tomuto 

tématu doplní dr. Felixová. 

 Prorektorka pro studium zdůrazňuje, že studenti musí být prokazatelně informováni o 

konání závěrečných zkoušek 15 dnů před jejich konáním.   

 Univerzita je v počtu podaných přihlášek na 90 % přihlášených ve srovnání s loňskými 

daty. 

 Prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů zmrazí své prostředky na 

evropské projekty přibližně za 2 roky na dobu 2 let. Nebudou se mnoho podávat evropské 

projekty. 

 Informoval o dvou získaných krajských projektech. Jeden se týká analýzy seniorů 

v Ústeckém kraji ve vztahu k infrastruktuře sociální péče a bude jej řešit dr. Olšová s doc. 

Kuchařem. Druhý ve spolupráci s krajským úřadem řeší Ing. Sýkora a byl iniciován vznik 

platformy Forpolis pro udržitelný rozvoj sídel. 

 Započalo předání stavby CPTO dodavatelem.  Do konce května by měly být odstraněny 

všechny vady a nedostatky, stavba zkolaudována a předána do užívání. 

 Vysokoškolský zákon lex specialis byl schválen Poslaneckou sněmovnou. Pokud vyprší 

v nouzovém stavu činnost orgánu VŠ, jeho funkčnost se s koncem nouzového stavu 

posouvá o 3 měsíce. Poděkoval Ing. Kopáčkovi na upozornění konce činnosti disciplinární 

komise, který skončil v době mimořádného stavu a vztahuje se na něj tento zákon. 

 Obmění se předsednictvo NAÚ. Týkalo se nás schválení předsednictva NAÚ, která 

zastupuje ekonomickou oblast. Místo předsedy obhájil Radek Špicar, M. Phil., který je 

viceprezident Svazu průmyslu a obchodu. 

 FZS společně s Krajskou zdravotní, a. s. zakládá kliniky při Masarykově nemocnici v Ústí 

n. L. a je jich celkově 12. Nyní se jedná o ortopedickou kliniku. 

 

Fakultní záležitosti: 

 Od 13. března je univerzita v mimořádném stavu. Poděkoval tímto všem za zvládnutí 

situace a klidné období. Fakulta funguje bez zásadnějších problémů.  

 Byl vydán aktualizovaný harmonogram. Nadále bude vše platit dle tohoto harmonogramu. 

 Doplní se informace o otevření budovy, která bude od 18. 5. 2020 otevřena denně od 

pondělí do pátku v obvyklém čase od 6 - 21:00 hod. 
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 Bude možné nadále zkoušet závěrečné ročníky a konzultovat závěrečné práce. Nutné je 

dodržovat stále podmínky jako je pravidlo 14+1, vyplnění čestného prohlášení studentem 

na vrátnici, desinfekce, atd. 

 Další týden od 25. 5. do 5. 6. začne kontaktní výuka dle rozvrhu schváleného od února, ale 

o způsobu zajištění výuky si rozhodne vyučující.  Oznámí všem studentům, že se sejdou 

v čase daného předmětu. 

 Bude platit pravidlo 14 + 1, což znamená 14 studentů a jeden vyučující. Studenti se 

mohou dostavit, ale nemusí, poté půjdou rovnou ke zkoušce. 

 Pokud bude více než 14 studentů, musí se rozdělit na více termínů nebo po hodinách.  

 Je možnost rozdělit studenty dle uvážení vyučujícího a například předem určit, kteří 

studenti se dostaví a v jakém čase. 

 Je povinností vyučujících studentům výuku nabídnout. 

 Konzultace pro nezávěrečné ročníky kombinovaného studia jsou v termínu 29. - 30. 5. 20 

a 5. - 6. 6. 20. 

 Zkouškové období pro závěrečné ročníky začalo již od dubna, pro nezávěrečné ročníky je 

první část zkouškového období od 8. 6. do 18. 7. 20. Druhá část zkouškového období je 

prodloužena do 30. 9. 2020. 

 Mzda dle kariérního řádu se bude letos měnit stejně jako v loňském roce od července. 

 Celofakultní dovolená v termínu od 27. 7. do 7. 8. 20 nadále platí. 

 Promoce budou po státních závěrečných zkouškách v termínu 21., 22. 9. v 

ústeckém městském divadle. 

 Dne 25. 6. od 13:00 proběhne tradiční Tenisový turnaj na kurtech na Severní Terase a 

následně od 16:00 večírek pro zaměstnance FSE.  

 Na schůzi vedení bylo domluveno, že se počká s udělováním odměn před létem na září dle 

finanční situace. 

 Upozornil, že přestože má FSE dostatečnou finanční rezervu, je nutná předběžná opatrnost 

a tvorba úspor. 

 Připravuje se reakreditace magisterského studijního programu řízení v sociální práci, která 

je připravena k odeslání. 

 Akreditace bakalářskému programu ekonomika a management je v zásadě připravena. U 

magisterského programu aplikovaná ekonomie je akreditace ve fázi příprav, na kterých 

pracují především prof. Jílková, dr. Jánská a dr. Minárik. 

 U programu sociální práce, bakalářské studium, se čeká na finální zasedání NAÚ. 

Akreditaci popřípadě získáme na 10 let 

 Čeká se zároveň na výsledek akreditace doktorského studia oboru regulace a behaviorální 

studia. 
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 Podstupovat bude akreditaci také stávající program aplikovaná ekonomie a správa, kterou 

řeší doc. Slavíková. 

 

Vladislava Vitáková – vedoucí studijního oddělení 

 Představila aktuální data počtů přihlášených studentů k datu 12. 5. 20. Počty přihlášených 

studentů u oboru sociální práce porostou do 31. 7. U ostatních oborů do 31. 5. 20.  

Zaplacených a převedených přihlášek je celkem 722. Poté bude záležet, kdo doloží diplom 

a potvrzení o vykonání maturitních zkoušek.  Odhadem by přihlášky měly překročit číslo 

1 000. 

 Bylo schváleno, že přijímací komise proběhne dne 24. 6. 2020 od 14:00, což je v 

harmonogramu na webu. Do 24. 6. do 12:00 studenti musí studenti dodat úředně ověřenou 

kopii maturitního vysvědčení mimo bakalářského oboru Sociální práce. 

 Studenti oboru sociální práce musí být přijati v srpnu 31. 8. 20 současně s přijetím 

studentů z KEMA na navazující studium. 

 Zahájení akademického roku je 1. 10. 20, což je čtvrtek. Kolegium se usneslo, že začátek 

výuky bude od pondělí od 5. 10. 20. 

 

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

Přednesl informace o tvůrčí činnosti na FSE: 

 Termín pro podání projektu pro Grantovou agenturu. Celkem bylo podáno za fakultu 7 

projektů – 4, u kterých jsme v pozici jako hlavní řešitelé a 3 jako spoluřešitelé. 

 Kolegyně dr. Brůhová-Foltýnová podala 1 projekt TAČR Kapa 

 Úspěch za FSE z hlediska celé univerzity spočívá v programu TAČR Beta, respektive 

TAČR Doprava pro život, kde jako jediní máme 2 projekty z celé univerzity.  

 Podány projekty do programu TAČR Zeta, ale neúspěšně. 

 Projekt TAČR Éta je obecně problematický, kde jsou v současné době 2 projekty získány. 

Celkově byly podány 4 projekty jako hlavní řišitelé a 3 jako spoluřešitelé. Je to úspěch, 

protože se jedná o projekty z oborů, kde nám to objektivně velmi pomůže 

 Pochválil sociální práci za podání 2 projektů panem doc. Brnulou a jeden nově získaný 

projekt TAČR ÉTA. 

 Upozornil na dlouhodobý problém, kdy z oblasti financí, managementu a marketingu 

nejsou podávány projekty. Projeví se to v akreditacích a předměty, které mají svou tradici, 

díky tomu nebudou moci být vyučovány, protože lidé, kteří je garantují, nemají tvůrčí 

činnost. 

 Klíčové obory pro ekonomiku a management, oblast financí, marketingu – v této oblasti 

pasivní, projeví se to v akreditacích a akreditačních spisech, lidé, kteří garantují, nemají 

tvůrčí činnost 
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 Ing. Kopáček byl za FSE nominován do univerzitní pracovní skupiny k přípravě pravidel 

pro novou SGS určenou pro studenty doktorského studia. Je to zcela nový program pro 

studenty doktorského studia a měl by je podpořit v tvorbě disertačních prací. Trvání 

projektů bude v délce 12 a 24 měsíců. Za naši fakultu bychom měli být schopni podpořit 

1, max. 2 takové projekty. Je určen k tomu, aby měl student prostředky pro svou 

dlouhodobou výzkumnou činnost. 

 Z hlediska dlouhodobé vize a s podporou děkana byla složena Etická komise pro vědu a 

výzkum, jejíž hlavní úkolem je schvalovat kvalitativní typy výzkumu, dát oficiální 

stanovisko, že daný výzkum splňuje parametry dané etikou. Řada žurnálů toto potvrzení 

vyžaduje, proto v reakci na to byla stanovena fakultní komise. Ta v současnosti řešila 

první podnět Ing. Janáčka. 

 Předsedou komise je dr. Macháč, dalšími členy komise jsou doc. Brnula, doc. Houžvička, 

dr. Novák, dr. Žambochová. Vyzval k zasílání podnětů nejlépe panu dr. Macháčovi 

s žádost o posouzení etické komise dle směrnice děkana č. 2/2020. 

 Veškerá jednání a kolegia prorektora byla zrušena, náhradní termín bude v červnu. 

 Je třeba dohlédnout na vyčerpání prostředků projektů do konce roku. Maximální částka, 

která bude převáděna do fondu je 5 %. Dočerpání financí SGS je třeba řešit včas s Ing. 

Kubišovou. 

 

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

 Porady prorektora byly v době koronaviru také zrušeny. 

 V souvislosti s kariérním řádem byla přijata nová směrnice děkana č. 3/2020, která je nyní 

pojmenovaná jako Pravidla hodnocení pracovníků FSE UJEP. Byla aktualizovaná a 

upravená dle domluvených změn v lednu.  

 Poprosil vedoucí kateder o vysvětlení přidělených bodů podřízeným, jelikož to nebylo 

všem pracovníkům zřejmé. 

 

 

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

 Všechny výjezdy zaměstnanců i studentů v rámci programu Erasmus+ byly zrušeny. 

 Od 18. 5. Budou ambasády vydávat studentská víza a studenti budou moci vyjíždět.  

 Akademičtí pracovníci vyjíždět mohou, ale dle posledního e-mailu se to zatím 

nedoporučuje. V případě, že se zájezd vyjedná, ale přesto se neuskuteční, nemusí být 

zaměstnanci proplaceny náklady. 



Fakulta sociálně ekonomická 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

 

 

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

 

 Někteří studenti ze sociální práce měli povolávací příkaz k pracovní povinnosti a není 

znám seznam studentů, o které se jednalo. Pokud chtějí jít ke státnicím, musí dokládat 

praxe a musí tedy doložit potvrzení. 

 

Ing. Kateřina Felixová, PhD. – proděkanka pro studium 

 V souvislosti s novým harmonogramem se prostřednictvím sociálních sítí studenti 

nejčastěji dotazují na několik otázek: 

- Budou studenti povinni od 25. 5. do 5. 6. fyzicky docházet na fakultu? „Ne.“ 

- Co znamená kontaktní výuka? Je povinná? „Výuka dle rozvrhu LS. Pro studenty není 

povinná.“ 

- Zkoušky bude možné splnit online nebo se bude muset fyzicky do školy? „Způsob 

zkoušky je na rozhodnutí vyučujícího.“ 

 Poděkovala předsedovi AS Ing. Kopáčkovi a senátorům za rychlé schválení aktualizované 

vyhlášky děkana o přijímacím řízení v režimu per rollam. 

 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemník fakulty  

 Informovala předsedu AS FSE Ing. Kopáčka, že mu budou zaslány podklady pro AS 

k prostudování (Výroční zpráva o hospodaření FSE v roce 2019 a návrh rozpočtu na rok 

2020).  

 Ve středu 13. 5. dojde k předání nově vybudované behaviorální laboratoře ve VIKSu 

z projektu REGBE.  

 V červnu by měla s největší pravděpodobností začít rekonstrukce auly ve VIKSu. 

 V průběhu prázdniny by mohla proběhnout rekonstrukce vilky v areálu Kampus, jedná se 

o změnu užívání prostor na 3 nové byty. 

 Od pondělí 18. 5. se vrátí standardní provoz budovy FSE, otevřená bude od 6 do 21 hod. 

 Zdůraznila a vyzvala k čerpání finančních prostředků z projektů, které se po dobu 

nouzového stavu značně zpomalilo. 

 

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

 Přestože byla o týden posunuta výuka, kolegium se usneslo, že přípravné kurzy budou 

zachovány v termínu 14. – 18. 9. pro matematiku. Přípravné kurzy pro cizí jazyk se 

posunou na další týden, 21. – 25. 9. 2020 a budou od 15:30. Uvidíme, zda se zvětší zájem, 

protože čas od 12 hodin je pro pracující náročný. 

 

 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4651
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3741
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RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. – vedoucí katedry matematiky a informatiky  

 Vznesla dotaz k formulářům C k akreditacím, zda se budou měnit.  Doc. Slavík ověří, 

který formulář je aktuální a která verze je finální. 

 U výpisu publikací je nejlepší uvést publikace za posledních 5 let. 

 

 

Ing. Miroslav Kopáček – předseda AS FSE UJEP  

 Poděkoval za milé přivítání a dodatečně omluvil svou neúčast na předchozím kolegiu. 

 Během nouzového stavu se celkem dvakrát uskutečnilo hlasování per rollam, a to v obou 

případech o vyhlášce děkana k přijímacímu řízení. 

 Informoval o 2. řádném zasedání Akademického senátu, které se uskuteční ve středu 10. 

6. od 13.30. Bude se mimo jiné hlasovat o rozpočtu.  

 Doc. Koutský požádá pravděpodobně ještě před řádným zasedáním senátu o per rolam 

hlasování ve vztahu k akreditacím 

 

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

 Dotázal se, zda budou harmonizovány parametry nastavení předmětů zajištěných katedrou 

RRVS s parametry předmětů, které jsou vyžádány z katedry do akreditace EaM, Doc. 

Slavík, uvedl, že toto bude obsahem další společné konzultace a přípravy akreditace.  

 

 

 

 


