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4. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 9. 9. 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 

RNDr. Václav Novák, Ph.D. (zastoupil dr. Hlaváčka) 

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. Jitka Ježková 

Omluveni:. 

 

Ing. Jiří Louda, Ph.D. 

Ing. Jan Slavík, Ph.D.  
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RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. – děkan FSE UJEP 

Fakultní záležitosti: 

 Nařízení v souvislosti s covid přitvrdí. 

 Zruší se promoce, které se měly konat za 14 dnů – bude studentům odeslán omluvný 

e-mail a promoce budou přesunuty pro zájemce na jaro 2021 (březen, duben). 

Nabídneme termíny k vyzvednutí diplomů. 

 Výuka bude pravděpodobně limitovaná. Nebude se moci odehrávat ve větších 

kolektivech. 

 V každém předmětu bude studentům nabídnuta plnohodnotná online výuka. Každý 

vyučující za svůj předmět odevzdá plán, jak distančně zajistí výuku předmětu (forma 

video nahrávek, materiály vložené v Moodle) vedoucímu dané katedry. Plán 

jednotlivých vyučujících bude odevzdaný vedoucím kateder do 25. 9. 20 a měli by to 

schválit i garanti oboru, kteří rozhodnou, zda je možné takto výuku zajistit. 

 Přednášková činnost bude zajištěna online. Videa budou uchovatelná. Během 14 dnů 

proběhne workshop na téma, jak videa vytvářet.  

 Ing. Šperk nabídne dva termíny ke školení v systému Moodle. 

 Dr. Moc doplnil a odpověděl na dotaz dr. Šimsové, zda je možné video natočit na 

půdě fakulty. Na jednání prorektorky pro studium dr. Chvátalové bylo řečeno, že 

univerzita má dvě kamery. Je možné video nahrát v již připravené místnosti nebo na 

půdě fakulty po předchozí domluvě s panem Bc. Tschunkem z CI. Zároveň nabízí 

sestříhání videa a vložení na Moodle.  

 Přejít na online režim je možné, i když to nebude nařízené. 

 Požadavky v IMIS – připravit v sylabech podmínky pro oba případy (pro kontaktní i 

online výuku). 

 Budou nabídnuty dva termíny, kdy bude pan Šperk školit užívání systému Moodle. 

 Je plánováno setkání zaměstnanců FSE na Bukovině po několika letech v termínu  

12. – 13. 10. 20 dle aktuální situace. Je to zamýšleno jako dobrovolná akce pro 

akademické pracovníky i THP pracovníky. Cílem je probrat různá témata - priory 

FSE, tvorba novodobého strategického záměru FSE, propadovost studentů, atd.. 

 Vytváříme společné studijní programy napříč fakultami – FZS, FSI, nově na FF budou 

vyučovat naši akademici předměty z oblasti sociologie, ekonomie. 

 

 



Fakulta sociálně ekonomická 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

 

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

zastupující dr. Felixové (proděkanky pro studium) 

 

Z porady prorektorky pro studium: 

 Do 22. 10. 20 je termín odevzdání nominací na stipendia primátora a starostů za 

městské odvody. 

 Termín nominací na ceny rektora je 30. 10. 20. Ceny budou uděleny za vynikající 

studijní výsledky. 

 Nominace studentů na cenu ministra školství za mimořádné činy v době covid 

(dobrovolnická činnost) se budou odevzdávat do 25. 9. 20. 

 Proběhne seminář s tvůrci STAG. Požádal o zaslání námětů na adresu O. Moce a 

v kopii K. Felixové do 9. 10. 20. 

 

Porada pro rozvoj a kvalitu: 

 Ministerstvo školství zveřejnilo strategický záměr na 2021+. Býval psaný na 5 let 

dopředu, nyní není horní hranice dána. 

 Univerzita podle toho připravuje vlastní strategický záměr. První verze je vytvořena, 

ale bude se ještě připomínkovat a upravovat. Budeme na ni brát ohled při tvorbě 

našeho strategického záměru. 

 Byla dokončena stavba CPTO, probíhá stavba budovy strojního inženýrství a byla 

zahájena přestavba auly VIKS. 

 Chystá se mobilní aplikace pro interaktivní komunikaci se systémem STAG. 

 Dojde k propojení Moodle a STAG a to tak, že výsledky testů na Moodle by se měly 

propsat do STAG automaticky. 

 V místnosti MO-010 by mělo vzniknout zařízení pro videokonference. 

 

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

Porada u prorektora pro vnější vztahy: 

 Erasmus probíhá formálně, bude se připravovat výběrové řízení. V současné době je 

přihlášeno 38 studentů k příjezdu na univerzitu, ale situace je nejistá. 

 Výjezdy vyučujících jsou ještě povoleny, ale dle situace v jednotlivých zemích. 

 5 studentů má přijet na FSE a musí podstoupit testy na covid a nastoupit do karantény. 
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Porada katedry: 

 Probíralo se zajištění výuky v případě omezení 

 

Mgr. Jitka Ježková – referentka pro vnější vztahy a koordinátorka 

Erasmus+ na FSE 

Porada prorektora pro vnější vztahy: 

 Informovala přítomné, že se bude měnit celkový vizuální styl webových stránek 

(současný koncept Univerzita severu). Za FSE byly poskytnuty fotky a aktuální 

informace. 

 Příští rok budeme s univerzitou slavit 30 let výročí a poprosila o spolupráci. 

Univerzita plánuje rozšířit portfolio o zajímavé osobnosti z univerzitního prostředí. 

Poprosila o typy na zajímavé osobnosti zasílat do 25. 11. 20 na e-mail Mgr. Ježkové. 

 

Fakultní záležitosti: 

 Informovala, že v uplynulých měsících vytvořila ve spolupráci se studenty 

reprezentativní video 

 15. 10. 20 by měl proběhnout tradiční FSE fest. 

 FSE se bude účastnit Dnů vědy a techniky. Chystá se vědecký jarmark, kde se jedná o 

prostorách konání této akce. 

 Noc vědců se uskuteční 27. 11. 20. Tématem je Člověk a robot. Poděkovala Ing. 

Štyvarové za zapojení.  

 Plánují se přednášky na středních školách dle situace. 

 V plánu jsou akce s absolventy ve formě podcastů, pravidelných brunchů. 

 Chystají se fotky na web prostorů fakulty k prezentaci. 

 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemník fakulty  

 Rekonstruuje se aula VIKS a od 1. 11. 20 by měla být k dispozici. 

 Během 2 měsíců se bude zahajovat rekonstrukce vilky. Mělo by to trvat cca 90 dní. 

V současné době se soutěží firma. 

 Místo učebny MO-109 bude vytvořeno studijní oddělení a katedra práva by byla 

přesunuta na druhou stranu od vrátnice. Zatím je to pouze stavební vize, že by v roce 

2021 započala rekonstrukce. 

 Požádala řešitele studentských grantových soutěží TA 15 o čerpání finančních 

prostředků. V listopadu by měly být ukončeny studentské grantové soutěže. 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4651
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 Hledá se nový zaměstnanec k administrativní výpomoci řešitelům projektů. Poprosila 

o případné doporučení někoho schopného. 

 Informovala o nové funkci Bc. Petlákové jako fakultní koordinátorky doktorských 

grantových soutěží (DGS). 

 Poprosila vedoucí kateder o přehled zaměstnanců, kteří učí na jiných fakultách. Stačí 

zaslat jejich jména, na jakých součástech a trvání jejich výuky. 

 Dne 19. 10. 20 nastupuje Ing. Dvořáčková do nemocnice a bude ji zastupovat Mgr. 

Polesná. 

 

Vladislava Vitáková – vedoucí studijního oddělení 

 Celkem 3 přijímací komise již proběhly a dne 22. 9. 20 od 13:00 zasedne poslední 

přijímací komise zbylých studentů, kteří něco nedodali  

 29. 9. 20 bude zápis studentů do 1. ročníků. 

 Přijatých studentů je zatím 820. Zapsaných je celkem 329 studentů. Poté jsou studenti 

nerozhodnutí, kteří mohou ještě přibýt k zapsaným studentům. 

 Studenti, kteří budou chtít uznat zkoušku nebo zápočet mají možnost až od zahájení 

výuky podat žádost o uznání na dobu 4 týdnů. 

 

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. – vedoucí katedry matematiky a informatiky  

 Přípravné kurzy z matematiky budou probíhat v týdnu od 14. 9. 20. Studenti byli 

osloveni dopisem znovu a navýšili se zájemci u kurzu matematiky na počet 43 

studentů. 

 Jednota českých matematiků a fyziků chce uspořádat přednášku paní Lucie Šperkové 

na téma Big data. Požádala o využití prostor fakulty a vyzvala k pozvání studentů i 

doktorského studia. 

 Poprosila o zpětnou vazbu na diplomové a bakalářské práce, zda byly úspěšně 

obhájeny. 

 Dotázala se na možnost zpětně vazby a informace o povolení omezeného režimu 

studenta ze zdravotních důvodů. 

 Vznesla dotaz na menzu ohledně otevření. Dr. Moc doplnil termín otevření, který je 1. 

10. 20. 

 Sdělila námět k poradě s tvůrci STAG – možnost řešení rozvrhu, který se tvoří přes 

STAG pro lidi na DPP. 
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PhDr. Hana Suchánková, Ph.D. – vedoucí katedry cizích jazyků 

 Přípravné kurzy angličtiny jsou připravené. 

 Projekt U21 k prohlubování jazykových dovedností akademiků stále pokračuje a bude 

se nyní ukončovat druhý rok. Vyzvala všechny zájemce o zapojení se.  

 

Ing. Miroslav Kopáček – předseda AS FSE UJEP  

 Informoval o činnosti AS. V tomto týdnu proběhlo hlasování per rolam, kde se 

schvalovalo využití prostředků z Fondu reprodukčních prostředků k odstranění 

vlhkosti a sanace zdí v areálu vilky a audiovizuální vybavení do učebny MO-010.  

 Oba návrhy byly schváleny při 100 % účasti AS. 100 % se vysloveno pro oba návrhy. 

 21. 10. 20 se koná další zasedání AS FSE. 

 Budou nás čekat 2 akademické obce, jedna v prosinci, na druhé v lednu budou 

přestaveni kandidáti na děkana. 

 

Ing. Jiří Uhman – vedoucí katedry financí a účetnictví 

 Poděkoval doc. Koutskému, že se díky němu podařilo personalizovat katedru. Nyní 

jsou na KFÚ dva docenti, nově pan doc. Boďa.  

 

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

 Proběhly SZZ. Jeden ze studentů se omluvil z důvodů covid. V. Vitáková odpověděla, 

že bude mít možnost jít ke státnicím v lednovém termínu. 

 

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

 Informoval o tom, že přijde informace o projektech TAČR ÉTA a posledním 

vyhlášení tohoto programu. Apeluje se na silné a promyšlené projekt. Úspěšnost se 

dramaticky sníží a očekává se okolo 10 % z důvodu menších prostředků.  

 Termín podání je polovina října. 

 Kdokoliv bude připravovat projekt, informuje o tom Mgr. Kamarýtovou do konce září, 

aby s ním bylo počítáno. 

 Požádal o zapojení nových doktorandů na katedrách. Jejich zapojováni do SZZ se 

osvědčilo. 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3741

