
Fakulta sociálně ekonomická 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

 

 

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

 

 
 

3. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 24. 6. 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: 

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 

Mgr. Dita Štyvarová 

Omluveni:. 

 

Ing. Jiří Louda, Ph.D. 

Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.  
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RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. – děkan FSE UJEP 

 Přivítal přítomné na červnovém zasedání KD FSE UJEP  

Fakultní záležitosti: 

 Zhodnotil situaci v době omezeného režimu díky covidu a z organizačního hlediska 

proběhlo vše bez problému. Nezaznamenal žádnou stížnost ze strany akademiků ani 

studentů. Nyní probíhá klasické zkoušení a SZZ. 

 Od Ing. Výborné z rektorátu, která má na starosti bezpečnost práce, přišel zápis o pádu a 

zranění docl. Kuchaře v kampusu. Sdělil nápravné opatření, které vychází ze zvýšené 

pozornosti a opatrnosti při chůzi po schodech, držet se jednou rukou zábradlí, dělat 

přestávky v případě vykonávání monotónní činnosti, dodržovat pitný režim. 

 Odměny budou uděleny v původním termínu ve výplatách za červenec. Ing. Kubišová 

pošle vedoucím kateder částku peněz k rozdělení mezi zaměstnance na katedrách. 

 Poděkoval všem, kteří vyplnili podklady ke kariérnímu řádu (dále jen „KŘ“) a dr. Mocovi 

za zpracování podkladů. Bude platit filozofie KŘ a nemělo by se nic zásadního měnit. Od 

1. 7. 2020 by měl platit nový mzdový výměr, který se odvíjí od KŘ. Snížení nebo 

stagnace mezd jsou výjimečné. Většiny lidí se týká navýšení v řádu 1 – 2 tisíc. 

 S největší pravděpodobností bude NAÚ schválen doktorský obor Behaviorální studia, což 

je dobrá zpráva, jelikož jsou na to navázány indikátory v OPVVV. V průběhu podzimu se 

otevře druhý program doktorského studia, kde garantkou je prof. Jílková. Považuje za 

úspěch, že budeme mít dva doktorské programy. 

 Informoval Ing. Kopáčka (předsedu AS FSE), že požádá pravděpodobně ještě před 

řádným zasedáním senátu o per rolam hlasování ve vztahu k akreditacím. 

 

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

 Doplnil informaci z minulého KD o projektech SGS. Programy se rozdělí na dva a to na 

studentskou grantovou soutěž (SGS) a doktorskou grantovou soutěž (DGS). DGS se 

vyhlásí v září s termínem řešení od 1. 1. 21. 

 Dolaďují se podmínky pro účast v této soutěži, a co se od studentů bude očekávat. 

 Informoval, že v poslední výzvě TAČR Éta se naše fakulta velmi podílí. Jsou podané 

granty v programu covid a podle posledních čísel naše úspěšnost roste. 

 

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

 V polovině června se předalo staveniště firmě a započala rekonstrukce auly VIKS. 

 Rekonstrukce je plánovaná zhruba na 4 měsíce, což částečně zasáhne výuku. 



Fakulta sociálně ekonomická 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

 

 

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

 

 Budova CPTO je zkolaudovaná, od září by se mělo začít chodit do menzy a je důraz na 

zrušení stravenek. 

 

Ing. Kateřina Felixová, PhD. – proděkanka pro studium 

 Do 30. 7. 2020 budou chodit přihlášky na bakalářský obor Sociální práce, takže se 

očekává, že přibude počet přihlášených zájemců o studium 

 Porada prorektorky pro studium se v červnu nekonala. 

 8. 7. 20 bude uspořádána stipendijní komise a požádala zaslat návrhy na mimořádná 

stipendia do 3. 7. 20. Stipendia by byla pravděpodobně zadána do 15. 7. a vyplacena 

v červenci 

 návrh na volitelný kurz přišel pouze od dr. Jánské z Katedry ekonomie a managementu. 

Požádala ostatní o zaslání návrhů do 3. 7. 20 na aktuálních formulářích. 

 Upozornila, že budou i v letošním roce uděleny ceny děkana za nejlepší bakalářskou a 

diplomovou práci. Vybídla k poohlížení se po potencionálních nominacích ideálně do 11. 

9. 20, aby se to stihlo do promocí připravit. 

 Informovala, že v tomto roce zůstane elektronické odevzdávání závěrečných prací. 

S přihláškou k obhajobě student přinese jeden výtisk v pevné vazbě. 

 První část zápisu studentů do první ročníků proběhne 29. 6. 20, další přijímací komise je 

31. 8.20 a poslední zápis proběhne 24. 9. 20. 

 Byl vydán příkaz děkana k omezujícím podmínkám u SZZ v případě dvou čtyřek 

z posudků, ale Zákon o VŠ stanovuje, že student má právo obhajovat závěrečnou práci i 

v tomto případě. Dotyčný přijde o pokus, přestože se rozhodne práci neobhajovat.  

 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemník fakulty  

 Poprosila o dočerpání všech dovolených do konce tohoto roku z důvodů novely zákoníku 

práce. 

 Sdělila, že bude přes léto omezený režim otevření budovy, který je od  6:00-18:00 a platí 

od 1. 7. 20 dle potřeby, nejspíše do poloviny srpna. 

 

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

 Na katedře proběhlo výběrové řízení na odborného asistenta a byla přijata paní Mgr. 

Rusňáková na 40 % 

 Od září bude mít pan Mgr. Holas snížený úvazek na 80 % 

 

 D. Yakut bude vyučovat na katedře na DPP. 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4651
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3741
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 Po mnoha urgencích přes Českou obchodní inspekci a prostřednictvím právníka byly 

vráceny peníze za kurz zimní pohybové aktivity. 

 Přípravné kurzy budou nově rozděleny na 2 týdny v čase vždy od 16:00. V jednom týdnu 

by probíhaly přípravné kurzy jazykové a v dalším týdnu matematika. Předpokladem je 

větší účast, především mezi dálkaři, kteří měli problém se uvolnit na 12. hodinu. 

 Konalo se jednání disciplinární komise ohledně 6 přestupků. Jednalo se o plagiátorství ve 

všech případech, především špatné citování, použití cizí práce. V jednom případě byl 

podán návrh na vyloučení studenta, protože dotyčný použil bakalářský projekt jiné 

studentky. V ostatních případech bylo rozhodnuto o podmíněném vyloučení, protože se 

nejednalo o kvalifikační, ale o seminární práce či ročníkové práce. Nyní mají dotyční 

studenti 14 dní na vyjádření k rozhodnutí. 

 

Ing. Jiří Uhman – vedoucí katedry financí a účetnictví 

 Za katedru byl zaslán návrh na přípravný kurz účetnictví, který by byl od podzimu 

nabízen studentům jako doplňující kurz. 

 

 

 

 

 

 


