
 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 

 

Datum konání: 25. 11. 2020 Čas: 13:00-14:30 hod. 

Jednání řídil: 
Doc. RNDr. Jaroslav Koutský, 

Ph.D. 
Jednání zapsala: Ing. Tereza Glossová 

Místo konání: MO-010 

Přítomni: 

Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.  

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 

Ing. Jiří Louda, Ph.D. 

 

Omluveni:. 
 

 

 

  



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

 Pozdravil všechny přítomné na netradiční online formě kolegia děkana 
 

Univerzitní témata: 

 Studenti jsou nasazeni povinně k vykonávání služby pro stát v trvajícím nouzovém stavu. 

Na FSE jsou to studenti oboru sociální práce. Byly jim za fakultu odeslány balíčky 

s předměty s logem fakulty jako poděkování. 

 U státních závěrečných zkoušek se musí dodržovat maximální počet 10 osob. Při splnění 

této podmínky je možné je realizovat. V této oblasti nejsou očekávána vážnější zpřísnění. 

 Mezinárodní evaluační panel (dále jen „MEP“) proběhl v online formě. UJEP prošla první 

fází hodnocení národního evaluačního panelu, který byl zaměřen na výzkum. Za FSE byla 

připravena videa a společně s doc. Slavíkem se účastnili online jednání s panelem. V další 

fázi se dotazovali na doktorské studium, kde jim na dotazy odpovídala doc. Slavíková. 

 Výsledky MEP v tuto chvíli nejsou. Do konce roku je čas na vyjádření ohledně výsledku. 

 Stejně jako je strategický záměr UJEP na rok 2021 +, musíme vytvořit strategický záměr 

za naši fakultu na další roky. Jeho obsah se měl řešit na Bukovině, která byla z důvodů 

covidu zrušena. Cílem je vytvoření platformy ke sběru názorů a námětů. Určí se lhůta 

k připomínkování a nový management fakulty vytvoří nový strategický záměr. 

 O finacování VaV a potenciální možnosti Grantové agentury v roce 2021 řekne více doc. 

Slavík. 

 Jednotlivé fakultní senáty budou řešit změnu vnitřních dokumentů, aby tam byla 

zapracována distanční forma výuky. 

 Zmiňoval se počet studentů k 30. 10. 2020 na jednotlivých fakultách. Za FSE je to 1443 

studentů. Díky doktorskému programu máme dalších 20 studentů, což je nejvíce 

doktorských studentů na UJEP. 

 FŽP zaznamenala pokles v počtu studentů, FF naopak počet studentů oproti předchozím 

rokům vzrostl. 

 Bylo rozhodnuto, že Reprezentační ples UJEP se v roce 2021 nebude konat. 

 Kvestor Ing. Nergl poděkoval tajemníkům a fakultám za hladký průběh elektronické 

inventarizace majetku.  

 Univerzita chtěla prodat pozemky přilehlé k vilce FSE, o které měl zájem podnikatelský 

subjekt, ale v závěru bylo rozhodnuto, že se tyto pozemky UJEP prodávat nebudou. 

 Stipendijní řád projde v příštím roce kompletní revizí. Poprosil o podávání návrhů dr. 

Felixové. 

 

 

 



Fakultní témata: 

 Zhodnotil situaci v době koronavirových opatření. Nebyly zaznamenány stížnosti ze 

strany vyučujících ani studentů na distanční výuku. 

 Čeká se na vývoj situace. V souvislosti s rozvolněními je možné, že studentům prvních 

ročníků bude umožněn vstup na fakultu a přímá výuka. 

 Čekají nás pololetní odměny jako každý rok před Vánoci. Letošní novinkou je, že bude 

probíhat elektronické zadávání odměn v IMIS. 

 Prosí o informování kolegů, že budou dostávat informační e-maily o udělení odměny. 

 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemník fakulty  

 Doplnila informaci ohledně elektronického zadávání odměn. Do konce roku se současně 

odevzdává i původní papírová forma. 

 Na základě podkladů od vedoucích vloží částky odměn do IMIS a vedoucí oddělení nebo 

kateder je musí elektronicky schválit.  

 Upozornila vedoucí kateder a řešitele projektů, aby odměny zadávali včas. Musí být 

schváleny do posledního dne v měsíci. 

 Nyní dostane zaměstnanec upozornění, že mu byla udělena odměna, poté dva další, že 

byla odměna schválena příkazcem a správcem operace. Od nového roku bude méně 

upozorňujících emailů. 

 Poděkovala za bezproblémový chod inventur a vynikající spolupráci. 

 Akce jako vánoční večírek, mikulášská besídka a vánoční trhy na FSE se v letošním roce 

neuskuteční. V případě, že by bylo v lednu umožněno setkání většího počtu osob, udělal 

by se novoroční večírek, ale záleží na aktuální situaci. 

 Informovala, že mezi Vánoci bude celofakultní dovolená. 

 Poprosila o snahu řešitelů dodat vše ohledně projektů do 20. 12. 2020. 

 Informovala, že k 1. 1. 2021 nastoupí nová kolegyně na projektové oddělení Mgr. Eliška 

Štádlerová. 

 

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

 Poděkoval všem, kteří se podíleli na videu reprezentující FSE určenému pro Mezinárodní 

evaluační panel. Za obsah a formu poděkoval jmenovitě doc. Koutskému, dr. Mocovi, za 

přípravu zmínil: Mgr. Ježkovou, Mgr. Kamarýtovou, Bc.Šimečkovou, R. Lodera. 

 Pro účely videa vznikla 3D prezentace fakulty. Tuto 3D prohlídku je možné shlédnout na 

stránkách fakulty. 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4651


 Informoval o záležitostech z jednání s prorektorem pro vědu – hodnocení VaV na 

univerzitě, diskutuje se, jak bude pokračovat Interní grantová agentura, v jaké podobě a 

jaké bude její financování. 

 Finance slouží pracovníkům pro účely VaV. Se souhlasem ostatních fakult je cílem 

rozdělovat finance na jednotlivé fakulty nikoliv rovnostářsky prostřednictvím centrálních 

agentur, ale dle zásluh jednotlivých fakult. 

 Před několika týdny byly ukončeny žádosti k podávání projektů v programu TAČR Éta Za 

UJEP bylo podáno celkem 25 projektů, z toho FSE podala celkem 10 z nich. Vyzdvihl 

větší aktivitu v projektové činnosti a vybídl k podávání projektů. 

 Zmínil Ceny rektora a hodnocení tvůrčích aspektů na univerzitě. Za FSE byli dva 

nominaci za nejlepší publikační příspěvek. V loňském roce jsme úspěšní nebyli, ale doufá 

v úspěch v této nominaci. 

 Informoval o konání konference Krize covid 19 na ČVUT. Paní dr. Brůhová Foltýnová 

bude prezentovat záměr projektu TAČR Éta za naši fakultu. 

 

Ing. Kateřina Felixová, PhD. – proděkanka pro studium 

 Zmínila jména 3 sportovních reprezentantů na FSE – Jan Knapík (bak. stupeň KEMA), 

Dominika Strachová (navaz. studium KRRVS) a Adéla Střížková (bak. stupeň KEMA). 

V souvislosti s tím poprosila, aby na katedrách bylo s těmito studenty zacházeno 

individuálně.  

 Na cenu primátora města byla dr. Šimsovou navržena studentka Anežka Marie Kovářová. 

Bude ji navrhnuta odměna ze stipendijního fondu na zasedání stipendijní komise per 

rolam dne 30. 11. 20. 

 Poděkovala dr. Jánské, dr. Hlaváčkovi a Ing. Štyvarové za pomoc při specifikaci 

podmínek odevzdávání závěrečných prací v souvislosti s nynějšími omezujícími 

podmínkami.  

 Na katedrálních stránkách mají studenti informace o elektronickém odevzdání 

závěrečných prací. Dne 4. 11. 20 je deadline odevzdání. Po novém roce bude jeden výtisk 

v pevné vazbě zanesen na příslušnou katedru. 

 

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

 Fakulta zaplatila rok neomezeného vzdělávání společnosti Acrea v oboru statistiky, ale 

jsou na výběr i kurzy věnující se marketingu. Přihlášení momentálně probíhá přímo přes 

O. Moce. 

 Informoval, že bylo zakoupeno vybavení do učeben (kamery, webkamery s mikrofonem) 

a každou z nich je tak možné využít k distanční výuce. 

 Požádal o předání informací sekretářkám na katedrách, že dokumenty, co se vkládají na 

web, musí mít název bez mezer, háčků a čárek. 



 Upozornil, že byly prodlouženy licence programu Statistika. Bylo prodlouženo celkem 21 

plovoucích licencí, které jsou v počítačích v učebnách. 

 

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

 Vznesla dotaz ohledně svého členství v disciplinární komisi. Doc. Koutský informoval o 

novém složení disciplinární komise, které schválil AS a slíbil, že zašle všem předchozím 

členům poděkování za práci v disciplinární komisi formou e-mailu. 

 
 

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

 Informovala o bezproblémové výuce za svou katedru. 

 Sdělila, že na osobních počítačích nefungoval program Statistika. V souvislosti s tím 

kontaktovala pana Bc. Zítku na CI, ale momentálně je CI v karanténě. 

 
 

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

 V současnosti se připravují velké projekty v rámci programu HORIZON 2020. 7. 12. 20 

proběhne první kolo. 
 

Ing. Jiří Uhman – vedoucí katedry financí a účetnictví 

 Poděkoval za spolupráci, vstřícnost a pomoc paní tajemnici Ing. Kubišové a T. Svobodové 

při řešení projektu. 

 Vznesl dotaz ohledně odevzdávání závěrečných prací, v jaké formě budou akceptovány. 

Dr. Felixová odpověděla, že informace jsou na katedrálních stránkách a e-mailem zaslala 

Mgr. Polesná odkazy na dané informace. V termínu 4. 12. 20 bude odevzdání elektronicky 

a katedry si stanovily své termíny, do kdy 1 výtisk v pevné vazbě musí donést. 

 

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

 Vznesla dotaz ohledně zařazení studentů nového doktorského studia pod jednotlivé 

katedry. Doc. Slavík odpověděl, že to bude primárně dle příslušnosti školitele daného 

studenta ke katedře. Studentům, kteří mají externího školitele, bude přiřazena katedra. 

V souvislosti s tím doc. Slavík upozornil na novou směrnici, kde je již podmínkou 

studenta doktorského studia působit na dané katedře. 

 Dotázala se ohledně osobní přítomnosti studentů na SZZ a jejich počtu. Doc. Moc 

odpověděl, že nařízení vlády v souvislosti s tím stále povoluje max. 10 osob. 

 
 

Ing. Petr  Hlaváček, Ph.D. – vedoucí katedry regionálního rozvoje a veřejné 

správy 

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


 Informoval o blížícím se Dni otevřených dveří FSE v lednu. Je předmětem diskuze, 

v jakém formátu to bude v takto omezeném režimu. 
 

 

Ing. Miroslav Kopáček – předseda AS FSE UJEP –zastoupila dr. Jánská 

 9. 12. 20 proběhne další mimořádné zasedání AS, kde se budou řešit 3 zásadní body: 

1) bude se schvalovat vyhláška přijímacího řízení bakalářského a navazujícího studia,  

2) změna jednacího řádu v souvislosti s distanční výukou, která bude umožněna v případě 

mimořádného stavu 

3) vyhlášení volby kandidáta na post děkana FSE. 

 10. 12. 20 proběhne shromáždění Akademické obce. Vzhledem k očekávané větší účasti, 

bude probíhat přes Google Meet. 

 Informoval, že vzniká materiál k citacím, který bude dostupný pro všechny katedry. Bude 

probíhat jeho aktualizování a proběhne diskuze nad jeho doplněním. Měl by sloužit jako 

univerzální citační manuál pro studenty, pro které jsou citace často problematické. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


