
Fakulta sociálně ekonomická 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

 

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

 

 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 27. 4. 2021 Čas: 12:30-14:00 hod. 

Jednání řídil: 
doc. RNDr. Jaroslav Koutský, 

Ph.D., děkan FSE UJEP 
Jednání zapsala: Bc. Pavlína Šimečková 

Místo konání: Jednání proběhlo online formou 

Přítomni: 

doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. 

Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. 

Ing. Michaela Jánská, Ph.D. 

PhDr. Hana Suchánková, Ph.D. 

Ing. Petr  Hlaváček, Ph.D.  

Ing. Jiří  Uhman 

Ing. Dagmar Kubišová 

Ing. Miroslav Kopáček 

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. 

doc. PhDr. Václav  Houžvička, Ph.D. 

doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D. 

Bc. Lenka Petláková 

Ing. Eliška Štádlerová 

Bc. Radovan Loder 

Mgr. Jitka Ježková 

Ing. Jiří Louda, Ph.D. 

Omluveni:. 
Ing. Kateřina Felixová, Ph.D. 

Vladislava Vitáková  

 

 

  

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3870
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3741
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4651
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3873
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3834


Fakulta sociálně ekonomická 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

 

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

doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. – děkan FSE UJEP  

 Přivítal přítomné na květnovém zasedání KD, přestavil Pavlínu Šimečkovou jakožto 

novou asistentku děkana, Lenku Petlákovou jako zástupkyni studijního oddělení a Elišku 

Štádlerovou jakožto novou kolegyni, která má na starosti určité PR aktivity fakulty a 

částečně spadá také pod referát pro vědu, kde podporuje některé projekty. 

 Pozval přítomné na oficiální uvedení Mgr. Ondřeje Moce, Ph.D. do funkce nového děkana 

FSE UJEP za účasti pana rektora a pana kvestora UJEP. Zdůraznil, že vše bude probíhat 

za dodržení všech aktuálně nařízených hygienických opatření. 

 

Univerzitní záležitosti:  

 Byla schválena nová metodika pro rozdělování finančních prostředků pro součásti 

 Nové projekty v novém plánovacím období – vzniknou dva nové evropské operační 

programy, konkrétně Operační program Spravedlivá transformace a Operační program Jan Amos 

Komenský (OP JAK). Univerzita bude mít možnost se zapojit do zmíněných OP. Plánování v rámci 

zapojení se do těchto OP v tuto chvíli probíhá na rektorátní úrovni jako celková strategie 

univerzity 

 

Fakultní záležitosti:  

 COVID-19 – dlouhodobě řešené téma, dlouhodobě platí regulace, tzn. kompletně distanční 

výuka do konce semestru, zkoušet studenty je možné třemi způsoby:  

o distančně (online - elektronicky) např. pomocí platformy Moodle, kterou někteří z našich 

akademiků využívají. 

o Každý vyučující má také možnost zkoušení „jeden na jednoho“. 

o Třetím způsobem je tzv. formát „9+1“, kdy má zkoušející možnost pozvat si 9 studentů ve 

vypsaných termínech, v takovém případě se zkoušející i studenti musí prokázat negativním 

testem nebo musí být 14 dní po druhé dávce očkování proti onemocnění Covid-19. 

 Test může donést každý student svůj nebo využít testování na univerzitě, které probíhá 

od pondělí 26. 5. 2021 ve fialové aule v kampusu. Studenti se musí zaregistrovat 

k testování a v daný termín se dostavit, na výsledek počkají. V případě negativního 

výsledku dostanou potvrzení, kterým se mohou u zkoušení prokazovat. 

 Studenti budou mailem informování, že se mají prokazovat svým negativním testem už 

na vrátnici budovy UJEP. 

o Tato opatření se promítnou i do státnicových závěrečných zkoušek, které se budou konat 

prezenčně, tedy za využití formátu „9+1“. 

o Dále bylo připomenuto, že je nutné i nadále dodržovat všechna protiepidemiologická opatření. 

o Bylo doplněno, že v případě zkoušení „jeden na jednoho“ nemusí mít student test. 

o Bylo doplněno, že negativní test může být starý jeden týden. 

o Vzhledem k tomu, že testování na univerzitě není příliš flexibilní, bylo doporučeno, aby 

studenti byli z většiny zkoušeni distančně nebo ve formátu „jeden na jednoho“. 
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o Bylo doplněno, že testy musí být buď z univerzity, nebo z veřejného testovacího místa, není 

tedy možné, aby studenti dálkového studia se prokazovali testem ze svého zaměstnání 

 Akreditační proces. Fakulta v posledních měsících řeší akreditace bakalářského a navazujícího 

magisterského studijního programu Ekonomika a management, navazujícího magisterského 

programu Řízení v sociální práci a doktorského studijního programu Aplikovaná ekonomie a 

správa.  

o Nově FSE UJEP získala akreditaci pro bakalářský studijní program Ekonomika a management 

na 10 let a to jak pro denní, tak kombinované studium. Děkan FSE UJEP poděkoval doc. 

Slavíkovi jako garantovi tohoto studijního programu za energii, kterou do získání akreditace 

vložil. Také poděkoval vedoucí katedry a celému kolektivu z katedry ekonomie a 

managementu, kteří se na získání akreditace také podíleli. 

o Pro navazující magisterský studijní program Ekonomika a management vyslovilo NAU názor 

lépe formulovat název studijního programu, aby více korespondoval s obsahem kurzů. Bylo 

tedy přistoupeno ke změně názvu, který nadále zůstává v akreditačním řízení, nový název zní 

Ekonomika a management veřejného sektoru. 

o Magisterský studijní program řízení v sociální práci a doktorský studijní program Aplikovaná 

ekonomie a správa nadále zůstávají v akreditačním řízení. 

o Byl zmíněn záměr o vytvoření nového magisterského studijního programu zaměřeného na 

podnikovou ekonomiku 

 Na webových stránkách fakulty byla vyvěšena vyhláška k přijímacímu řízení, schválená AS. 

o Děkan FSE UJEP poděkoval předsedovi AS Ing. Miroslavovi Kopáčkovi a celému AS FSE UJEP za 

rychlé jednání a flexibilitu při schvalování vyhlášky a dalších podkladů nutných pro otevření 

přihlášek pro budoucí studenty FSE UJEP. 

 Děkan FSE UJEP poděkoval za podklady k odměnám, za dobré zvládnutí náročné situace spojené 

s epidemií způsobenou onemocněním Covid-19 a za distanční výuku. 

 

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

 Byla znovuotevřena vědecká knihovna, výpůjčky z knihovny jsou tedy opět možné. 

 Rekonstrukce vilky postupuje 

 

doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D. – proděkan pro vědu 

 Proděkan pro vědu FSE UJEP zmínil úspěch při získání projektů TAČR ETA, děkuje 

kolegům, kteří se podíleli na jejich podání a získání. FSE měla v rámci UJEP nejvyšší 

úspěšnost.  

 Proděkan pro vědu FSE UJEP dále poděkoval všem, kteří se podílí na tvůrčí činnosti a to 

nejen podáváním a získáváním projektů, ale také publikační činností. 

 Vznikla pracovní skupina, která hledá způsob, jakým se budou rozdělovat finanční 

prostředky pro tvůrčí činnost. Na tomto základě bude upřesněna dílčí vědecká směrnice 

 Na základě tohoto se bude upřesňovat dílčí vědecká směrnice, neboť se změní parametry 

odměňování jednotlivých výstupů. V dalších setkáních bude o této záležitosti proděkan 

pro vědu blíže informovat. 
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 Proběhl termín pro podání projektů GAČR. Na FSE UJEP bylo podáno 5 návrhů na 

získání projektu GAČR. 

 Děkan FSE UJEP ještě jednou poděkoval proděkanovi pro vědu za skvělou práci nejen na 

pozici proděkana pro vědu, ale i za získání již zmíněné akreditace. 

 

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

 Z ubytování na kolejích bude vyloučena skupina zahraničních studentů Erasmus za velmi 

nevhodné chování.  

 V červenci 2021 bude probíhat skenování všech budov univerzity. Bližší informace o 

přesných termínech a průběhu skenování budou včas poskytnuty. 

 Téměř všechny akce se ruší, tzn. Dny vědu a umění, Majáles. Zůstává zatím jen Noc 

vědců, která bude přesunuta na 24. 9. 2021. Bližší informace budou opět včas poskytnuty. 

 Na FSE proběhl „Jeden týden vysokoškolákem“ pro studenty středních škol. Navzdory 

situaci byla zaznamenána bohatá účast. 

 Proběl DoD, v dubnu proběhly tématické týdny pro širokou veřejnost, také s poměrně 

bohatou účastí. 

 Na sociálních sítích probíhá reklamní kampaň ve snaze oslovit studenty ke studiu na FSE 

UJEP. 

 

Různé 

 Ing. Petr Hlaváček, Ph.D. informoval o plánu průběhu SZZ na katedře regionální rozvoje 

a veřejné správy, zdůraznil, že budou dodržena všechna protiepidemiologická opatření. 

 Ing. Jiří Uhman, MBA poděkoval za sebe i za katedru financí a účetnictví za skvělý výkon 

současného vedení a úspěchů ve vědecké činnosti 

 Děkan FSE UJEP poděkoval všem za spolupráci a rozloučil se s přítomnými 


