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5. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 14. 10. 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. online 

Ing. Jiří Uhman online 

Ing. Petr  Hlaváček, Ph.D.  

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. 

Ing. Michaela Jánská, Ph.D. 

Ing. Dagmar Kubišová 

PhDr. Hana Suchánková, Ph.D. online 

Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. 

Ing. Jan Slavík, Ph.D.  

Vladislava Vitáková  

Ing. Miroslav Kopáček online 

Ing. Jiří Louda, Ph.D. online 

 

Omluveni:. 
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RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. – děkan FSE UJEP 

Univerzitní témata:  

 Univerzita bude připravovat Strategický záměr na období od roku 2021. 

 Bude určitá forma náhrady za Bukovinu, která se z objektivních důvodů nekonala. 

V plánu bylo řešit strategický záměr fakulty. 

 Řešil se počet studentů. Na některých fakultách se stále počty navyšují. FŽP má 50 % 

studentů, ale FF a FSE má více studentů oproti předchozímu roku. 

 Vzhledem k současné situaci Covid se očekává vysoká propadovost hlavně u prvních 

ročníků. 

 Pochválil vědecko-výzkumné aktivity naší fakulty, publikační činnost, která přispívá 

k lepší 

 Řešila se nová kolektivní smlouva, protože poslední „Dohoda o jiném postupu při 

zakládání pracovního poměru na dobu určitou“ byla vypovězena a bude nahrazena novou 

dohodou. Novým aspektem bude pevné zakotvení obnovování pracovních procesů 

zaměstnanců UJEP. Na mnoha fakultách docházelo k řetězení smluv a uzavíraní 

pracovních smluv opakovaně na dobu určitou. U nás drtivá většina akademických 

pracovníků má smlouvu na dobu neurčitou. Nebude se to týkat projektových úvazků. 

 S platností od nového roku bude uzavřena ke stávající Kolektivní smlouvě dodatek o 

přechodu UJEP na závodní stravování při současném zrušení stravenek a celouniverzitním 

zavedení sick days. Vyzdvihl kvalitu stravování v současné menze. 

 Zmínil problematiku DPP, které nemohou být uzavírány na stejnou činnost, která je 

součástí hlavní činnosti akademika, THP pracovníka. 

 Zpřesnit v pracovním řádu tvůrčí činnost. 

 Akce udělování ceny rektora se ruší, ale ocenění budou udělena bez oficiálního 

ceremoniálu. Návrhy se podávají do 31. 10. 20 k rukám referentky oddělení vědy a 

výzkumu Ing. Terezy Lutkové. 

 

Fakultní záležitosti: 

 Přivítal přítomné v této zvláštní době. 

 Výklad současné situace existuje takový, že by KHS povolila účast prvních ročníků VŠ. 

 Úřední hodiny pro sekretariáty a studijní oddělení budou úterý a čtvrtek, když by chtěl 

někdo osobně přijít. 

 V současné době je nařízením určeno, že se omezuje provoz na VŠ, nikoliv zakazuje. Dr. 

Moc doplnil, že se zakazuje osobní účast studentů na výuce. Nezakazuje se přítomnost 

studentů na škole. Konzultace se budou řešit online formou.  
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 Vždy na webových stránkách bude aktuální znění a vyhlášení platných omezení. 

 Od studentů nepřichází žádné stížnosti. Výuka online funguje, každý vyučující si nastavil 

vlastní model výuky. 

 Nastínil režim na FSE – budova zůstane otevřena v obvyklém čase do 21:00. 

 Konzultace povoleny nejsou a i tato aktivita se bude řešit online formou. 

 THP pracovníci budou bez větších změn přitomni na fakultě. 

 

 

Vladislava Vitáková – vedoucí studijního oddělení 

 K dnešnímu dni máme 758 přihlášených studentů do prvních ročníků. 

 Uznávání žádostí kateder je možné do konce měsíce října. 

 Do 18. 10. 20 je možnost zápisu VK 

 Studijní oddělení bude mít fyzické úřední hodiny úterý a čtvrtky od 9 - 11:00 po předchozí 

domluvě se studenty. 

 

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

 Dotázal se, zda je nutné podávat žádost o zapsání VK pouze písemnou formou. Doc. 

Koutský schválil, že v současné době může mít žádost podobu e-mailu, který si studijní 

oddělení vytiskne a založí do složky studenta. V. Vitáková upozornila na to, že žádosti je 

možné podávat už jen do 18. 10. 20. Tyto informace budou uvedeny v důležitých 

sděleních. 

 

Ing. Kateřina Felixová, PhD. – proděkanka pro studium 

 Porada prorektorky pro studium byla zrušena. 

 Poděkovala za zaslání požadavků na VK, které byly zařazeny a pochválila kolegyni Ing. 

Dvořáčkovou za rychlé jednání. 

 Na jaře vyzvala k zasílání nominací na ceny děkana za nejlepší závěrečnou práci. 

Rozhodla se vzhledem ke zrušení promocí k zařazení bodu na stipendijní komisi a 

projednání odměny za excelentní práci 3 navrhovaných kandidátů. 

 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemník fakulty  

 Připomněla, že je třeba dát studentům na vědomí, že mohou docházet na FSE, ale vše se 

řeší distančně a pokud musí neodkladně přijít osobně, domluví se předem e-mailem. 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4651
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 V listopadu proběhne fyzická inventarizace majetku v termínu 16. - 20. 11. 20. Rozeslala 

informaci vedoucím kateder a poprosila o součinnost s členy inventarizační komise. 

 

 

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

 Vznesla dotaz ohledně vydávání obědů v menze, zda je možné vyzvednout oběd i po 

13:00 z důvodů výuky. Ing. Kubišová doplnila informaci z posledního e-mailu Mgr. 

Krause, že je možné vyzvedávat obědy do 15:00 a bude pokračovat rozvážení obědů.  

 

Ing. Miroslav Kopáček – předseda AS FSE UJEP  

 Mělo proběhnout řádné zasedání senátu v týdnu od 19. 10. 20. Dle platných nařízení vlády 

schůze a zasedání, které jsou zřízeny zákonem, mohou proběhnout. Zasedání, v případě, 

že se uskuteční, bude v místnosti MO-311 se zachováním odstupů.  

 Děkan doporučil větší místnost v menším počtu účastníků a další mohou být připojeni. 

Ing. Kopáček upozornil na to, že jednací řád bohužel neumožňuje jednání online. 

 

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

 Vznesla dotaz ohledně zástupu Ing. Dvořáčkové. Ing. Kubišová odpověděla, že Ing. 

Dvořáčkové byl odložen termín operace a jakmile by nastoupila do nemocnice, bude jí 

paní Mgr. Polesná zastupovat. 

 

Ing. Jiří Louda, Ph.D. – zástupce z projektového oddělení IEEP FSE 

Informoval o záležitost ohledně IEEP: 

 Byla vyhlášena soutěž Czech Envi Thesis, která proběhne distančně. Celkově se přihlásilo 

s environmentálně laděnými bakalářskými a diplomovými pracemi 62 studentů z celé ČR. 

 Za UJEP se přihlásili 2 studenti, z FSE žádný. Doc. Slavíková nominovala dvě studentky, 

které se nechtěly samy zúčastnit. 

 Vznesl podnět k nabádání studentů k účasti na nejrůznějších soutěžích kvalitních 

závěrečných prací. 


