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Zápis z 6. řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 17. 2. 2021 od 12:00 hod. online přes BigBlueButton 
 

Přítomní senátoři: Akademická komora AS FSE UJEP 

Ing. Michaela Jánská, PhD.  

Ing. Miroslav Kopáček - předseda senátu 

Ing. Petra Olšová, Ph.D. 

doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D. 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 

 

Studentská komora AS FSE UJEP  

Mgr. Ing. Tereza Grosse 

Bc. Tomáš Hrdlička 

Ing. Pavel Krajíček 

Petr Kříž  

Bronislava Žemličková - místopředsedkyně senátu 

 

Hosté:  doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. - děkan FSE UJEP 

Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. - proděkan pro rozvoj a kvalitu FSE UJEP 

Ing. Kateřina Felixová, Ph.D. - proděkanka pro studium FSE UJEP 

doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. - proděkan pro vnější vztahy FSE UJEP 

 

Omluvení senátoři: -  

 

Neomluvení senátoři:  doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. 

Mgr. Alexandra Petrů 

Bc. Jan Kouba 

 

Dále jsou v zápise všechna jména přítomných uváděna bez titulů. 

 

Program zasedání AS FSE UJEP: 

1) Schválení programu zasedání 

2) Kontrola úkolů z předchozích zasedání 

3) Rozpočtový výhled FSE UJEP 

4) Různé 

Zasedání AS FSE UJEP bylo zahájeno ve 12:00 hod. 
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Předseda Kopáček přivítal senátory a členy vedení fakulty na 6. řádném zasedání senátu, 

které se na základě aktualizovaného Jednacího řádu AS FSE UJEP ze dne 3. února 2021 koná 

poprvé distančně (online) prostřednictvím BigBlueButton, a to z důvodu aktuálně platných 

opatření, kterými z důvodu epidemické situace je omezeno shromažďování osob. Postupně 

budou dle programu projednány jednotlivé body, přičemž v případě nutnosti hlasování 

o návrhu (návrzích) usnesení bude po zasedání senátu provedeno hlasování per rollam. 

Dále předseda Kopáček uvedl, že k zasedání neeviduje žádnou omluvu z řad senátorů 

ani členů vedení fakulty. 

 

 

Ad 1) Schválení programu zasedání 

Předseda Kopáček přednesl výše uvedený program zasedání, který byl senátorům rozeslán 

společně s pozvánkou a požádal přítomné o návrhy na doplnění a úpravy programu. 

Nikdo z přítomných doplnění nebo úpravu programu nenavrhl, a tak senát pokračoval 

v jednání dle tohoto programu. 

 

 

Ad 2) Kontrola úkolů z předchozích zasedání 

2.1) Další bezbariérový přístup do budovy FSE v kampusu a prostor Katedry sociální práce 

(zápis AS FSE UJEP z 9. 12. 2020 a 14. 1. 2021) 

Předseda Kopáček požádal o informace tajemnici Kubišovou, která uvedla, že věc diskutovala 

a předala investičnímu oddělením univerzity. Do budoucna by mělo dojít k vypsání dotačního 

titulu na bezbariérové přístupy, a tak bude případně zahrnut i tento záměr. Zároveň uvedla, 

že do předmětných prostor aktuálně je a byl bezbariérový přístup, a tak se jedná pouze 

o vytvoření bezbariérového přístupu dalšího. 

 

 

Ad 3) Rozpočtový výhled FSE UJEP 

Předseda Kopáček uvedl, že o zařazení bodu požádala za ekonomickou komisi fakultního 

senátu senátorka Jánská, kterou požádal o úvodní slovo. Senátorka Jánská uvedla, 

že o zařazení bodu požádala na základě informací od senátora Kříže, který se jako člen 

univerzitního senátu a jeho ekonomické komise zúčastnil jednání s kvestorem, 

který informoval, že dojde ze stany univerzity ke změnám v rámci rozdělení finančních 

prostředků pro jednotlivé fakulty. Senátor Kříž doplnil, že by se chtěl obeznámit se 

stanoviskem vedení fakulty, případně získat informace o dalším vývoji jednání s kvestorem. 

Děkan Koutský uvedl, že se aktuálně řeší metodika přerozdělování univerzitního rozpočtu 

ve vztahu k fakultám, ve kterém je nejdůležitějším prvkem ukazatel A (ukazatel počtu 

studentů). Tento ukazatel je aktuálně zafixován na stav roku 2015, přičemž na fakultách došlo 

v průběhu času ke změnám, čímž je tlak na úpravu, a tak kvestor připravil nový návrh 

na přerozdělení, a to dle počtu studentů v roce 2020. Na základě tohoto nového přerozdělení 

by fakulta měla být v mínusu o cca 600 tis. Kč, ovšem s tím, že se aktuálně neví celkový 

objem rozpočtu. Na univerzitní úrovni a v rámci univerzitního senátu došlo hlavně z iniciativy 

Filosofické fakulty UJEP k jednáním, v důsledku kterých byla přenastavena metodika 
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výpočtu, a to s větším důrazem na ukazatel K (ukazatel vědy a tvůrčí činnosti), na základě 

kterého by si fakulta pohoršila ještě o cca 100 tis. Kč. K tomuto návrhu byl hledán konsensus 

a dle informací děkana Koutského byl už kvestorem v rámci univerzity nalezen, a tak rektorát 

plánuje tento návrh předložit univerzitnímu senátu ke schválení. Děkan Koutský principiálně 

tyto změny schvaluje, přičemž věc už projednat s proděkanem Mocem i tajemnicí Kubišovou. 

Senátorka Slavíková se zeptala, zdali aktuální fixace počtu studentů je de facto optimálním 

počtem studentů a následně proběhla krátká diskuse. 

Dále děkan Koutský uvedl, že ve vztahu k budoucnosti lze očekávat složitější situaci ohledně 

financí, a tak je třeba posilovat prvky efektivnosti a úspornosti. Nelze aktuálně odhadnout, 

jaký bude další rozpočet, ale pozitivem je, že fakulta má našetřené určité finance. 

Ovšem aktuálně bylo nutné učinit zásah do řízení fakultního stipendijního fondu, na kterém 

je aktuálně cca 1 340 tis., a v poslední době do něho systematicky klesají příjmy, 

a to z důvodu poklesu výběru poplatků za delší a další studium, což je důsledek nižšího počtu 

studentů a současné koronavirové pandemie. Lze očekávat, že stipendijní fond se 

v následujících letech nevrátí do stavu předchozích let, a tak do budoucna pravděpodobně 

bude nutný šetřivější přístup ke stipendijnímu fondu. Ze stipendijního fondu jsou hrazena 

mimořádná stipendia např. za pomoc fakultě či sportovní reprezentaci, přičemž dosud byla 

a následně už od 1. 3. 2021 nebudou hrazena stipendia doktorandům za nadstandardní činnosti 

a stipendia pro pomocné vědecké síly, a to s tím, že pomocné vědecké pomocné síly se 

dočasně ruší. Senátor Kříž se dotázal, zdali zrušení pomocných vědeckých sil se týká pouze 

případně budoucích nebo i aktuálně zaměstnaných studentů. Děkan Koutský odpověděl, 

že veškeré aktuální závazky budou fakultou uhrazeny, ale spolupráci je třeba ukončit 

do konce února. Senátorka Jánská konstatovala, že prostřednictvím pomocných vědeckých sil 

dochází k podpoře a spolupráci se šikovnými studenty, čímž tento koncept přestane fungovat 

a dále se zeptala, zdali se dá určit časový horizont obnovení. Děkan Koutský uvedl, 

mimořádná stipendia za nadstandardní aktivity pomáhající fakultě lze dále vyplácet a tento 

krok činí právě proto, aby toto bylo možné zachovat, ale je nutné pečlivě zvažovat jejich 

udělení. Dále děkan Koutský uvedl, že časový rámec finanční obnovy fondu nelze odhadnout. 

Senátorka Slavíková konstatovala, že tento stav je nevyhovující a do budoucna bude nutné 

ke stipendijnímu fondu přistupovat promyšleněji. Děkan Koutský uvedl, že souhlasí, 

ale fakulta musí realizovat pouze aktivity, na které má finance. Senátor Krajíček vznesl dotaz 

k výši pravidelných doktorských stipendií, přičemž děkan Koutský uvedl, že ta zůstává 

neměnná. V závěru diskuse se předseda Kopáček dotázal na fungování dosavadního 

mechanismu vyplácení doktorandských stipendií. 

 

 

Ad 4) Různé 

4.1) Informování rektora o volbě kandidáta na jmenování děkanem FSE UJEP 

Předseda Kopáček uvedl, že 25. 1. 2021 oficiálně informoval dopisem rektora UJEP 

o uskutečněné volbě kandidáta na jmenování děkanem FSE UJEP, výsledku této volby 

a skutečnosti, že k průběhu volby ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné stížnosti. 

Tímto krokem předsedy senátu byl administrativně ukončen celý proces ohledně volby 
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kandidáta na jmenování děkanem FSE UJEP z pozice fakultního senátu. Dopis rektorovi bude 

přílohou zápisu ze zasedání.  

 

4.2) Centra výzkumu FSE UJEP 

Děkan Koutský uvedl, že na fakultě kromě kateder existují i jako organizační jednotky centra 

výzkumu, která vstupují např. do zakázek a komunikace s různými partnery. Aktuálně 

na fakultě fungují tři výzkumná centra, a to IEEP (Institut pro ekonomickou a ekologickou 

politiku), VYCERRO (Výzkumné centrum konkurenceschopného a udržitelného rozvoje 

regionů) a iFEM (Institut forenzních a experimentálních metod), přičemž aktuálně reálně 

funguje jen IEEP, a tak zbývající dvě centra budou zrušena. Od 1. 3. 2021 budou na fakultě 

celkem čtyři centra, přičemž beze změny zůstává IEEP a dále nově vzniká REGBES 

(Centrum pro regulační a behaviorální studia), Forpolis (Institut pro rozvoj společenství 

a sídel) a Institut kritického myšlení (Výzkumné centrum pro interdisciplinární dialog). 

 

4.3) Termín pro odevzdání kvalifikačních prací 

Senátor Kříž se na základě podnětů od studentů zeptal, zdali není v plánu stejně jako před 

rokem prodloužit termín stanovený pro odevzdání kvalifikačních prací. Děkan Koutský uvedl, 

že věc byla již diskutována na kolegiu děkana a termín prodloužen nebude. Místopředsedkyně 

Žemličková upozornila na problematiku psaní kvalifikačních prací u oboru Sociální práce, 

přičemž následně proběhla diskuse i o možnostech řešení, do které se zapojil děkan Koutský, 

senátorka Jánská a předseda Kopáček, a to s řešením, že je možná operativní změna zadání, 

respektive výzkumných metod. 

 

 

Termín dalšího řádného zasedání AS FSE UJEP 

7. řádné zasedání AS FSE UJEP se uskuteční ve středu 21. 4. 2021 od 12:00 hod.  

 

Zasedání AS FSE UJEP bylo ukončeno ve 13:20 hod.  

 

 

 

Zápis provedl:     Ing. Miroslav Kopáček 

 

 

 

Zápis po připomínkovém řízení schválil:         

 

 

       Ing. Miroslav Kopáček 

                       předseda AS FSE UJEP 



Ing. Miroslav Kopáček 

Fakulta sociálně ekonomická UJEP 

Moskevská 1533/54 

400 96  Ústí nad Labem  

 

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. 

rektor UJEP 

Pasteurova 3544/1 

400 96  Ústí nad Labem 

 

 

Ústí nad Labem, 25. ledna 2021 

 

 

Návrh na jmenování děkana Fakulty sociálně ekonomické UJEP 

na funkční období od 1. května 2021 do 30. dubna 2025 

 

 

Vážený pane rektore, 

 

dovoluji si Vás informovat, že Akademický senát Fakulty sociálně ekonomické UJEP 

na svém 5. řádném zasedání ve čtvrtek 14. ledna 2021 od 12:00 hod. uskutečnil volbu 

kandidáta na jmenování děkanem Fakulty sociálně ekonomické UJEP na funkční období 

od 1. května 2021 do 30. dubna 2025. 

Na základě výsledku tajného hlasování Vám Akademický senát Fakulty sociálně 

ekonomické UJEP, dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a to dle § 27, odst. 4 

a § 28, odst. 2, navrhuje na jmenování děkanem Fakulty sociálně ekonomické UJEP na výše 

uvedené funkční období 

 

Mgr. Ondřeje Moce, Ph.D. 

 

 Zároveň si Vás dovoluji informovat, že k uskutečněné volbě jsem ve stanovené lhůtě 

neobdržel žádnou stížnost na její průběh. 

 

 

S úctou 

 

 

 

      Ing. Miroslav Kopáček    

předseda Akademického senátu FSE UJEP 

 

 

Příloha 1: Vyhlášení volby kandidáta na jmenování děkanem FSE UJEP 

Příloha 2: Protokol o průběhu volby kandidáta na jmenování děkanem FSE UJEP 


