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ÚVODNÍ SLOVO 
DĚKANA

doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
děkan fakulty
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Vážení a milí přátelé naší fakulty,

po roce Vás opět srdečně zdravím v úvodu Výroční zprávy o činnosti Fakulty so-

ciálně ekonomické UJEP, tentokráte za rok 2020. Pokud tyto řádky bude někdo číst za 

několik desítek let a už si v daný moment přesně nevybaví události roku 2020, asi mu 

vše bude připadat až surrealistické.  Ani já nyní ještě nevím, jaké přesně najít slovo pro 

vystižení toho, co jsme v uplynulém roce zažili a co bohužel stále prožíváme i na startu 

roku 2021, kdy píšu tento text.

Takže pro budoucí čtenáře: zažili jsme do té doby zcela nepoznanou skutečnost, svět 

byl konfrontován s pandemií zcela nového viru. V důsledku ochranných opatření byla 

omezována mobilita lidí a redukovány všemožné společenské aktivity.  Nyní vynechme 

všechny zdravotní a ekonomické otázky. Úzce zaměřeno na naše aktivity je třeba na-

psat, že poprvé v novodobé historii byly vysoké školy plošně zavřeny a prakticky po celý 

rok neprobíhalo vzdělávání za fyzické přítomnosti všech zúčastněných. Od března až 

do prosince byly všechny předměty na naší fakultě vyučovány distančním způsobem, 

tedy nejčastěji on-line přes vybranou komunikační platformu.  V zásadě nebylo možné 

cestovat na zahraniční univerzity či na mezinárodní konference. Každý z nás se musel 

vypořádat s mnohými obtížemi v osobním životě i v každodenních situacích. Suma su-

márum, máme za sebou rok, který kdyby se již neopakoval, bylo by lépe.

Na druhou stranu jsem přesvědčený, že mnohými výzvami roku 2020 prošla fakulta 

se ctí.  Měl jsem velkou radost, že zejména na podzim fakulta plně přešla na distanč-

ní výukový režim. Vyučující i  studující byli vzájemně velmi tolerantní, flexibilní, vý-

uka probíhala důstojně a hlavně nebylo jakkoliv rezignováno na její obsahovou náplň 

a tedy na její reálný smysl. Byl jsem hrdý na mnohé naše studenty, kteří se zapojili do 

různých nápomocných dobrovolnických iniciativ a vysloveně jsem obdivoval naše stu-

dentky a studenty oboru Sociální práce, kteří měli stanovenou pracovní povinnost ve 

zdravotních a sociálních zařízeních. Toto pro ně nemohlo být vůbec snadné, navíc tuto 

povinnost měli i čerství nováčci v prvních ročnících, což pro ně muselo být neskutečně 

náročné. Takže klobouk dolů, všichni tito hrdinové prokázali společnosti i fakultě a její-

mu renomé velkou službu.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem kolegyním, kolegům, studentkám a studentům 

a všem partnerům a přátelům naší fakulty, že při nás stáli v roce 2020. Věříme, že stejně 

jako mnoho dalších institucí a kolektivů, i my vycházíme ze všech těch problematických 

situací silnější a těšíme se na další společné okamžiky.

Za FSE UJEP 

Jaroslav Koutský

„
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HLAVNÍ ČÁST 
Výroční zprávy 

o činnosti FSE UJEP 
za rok 2020
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FSE UJEP v roce 2020 
Vybraná hlavní témata

1348 STUDENTŮ 
V  roce 2020 (údaj k 31. 10. 2020) 
na Fakultě sociálně ekonomické 
UJEP studovalo celkem 1348 
studentů v osmi studijních 
programech či oborech.

1207 PŘIHLÁŠEK
V roce 2020 bylo v rámci přijímacího 
řízení na FSE UJEP podáno 
1207 přihlášek, z toho 1030 na 
bakalářská studia, 147 na navazující 
magisterské studium a 30 přihlášek 
na doktorský studijní program. 
Fakulta ke studiu přijala 942 
studentů, z nichž 792 se následně 
zapsalo ke studiu.

STUDIJNÍ PROGRAMY
Mezi významné počiny ve studijní 
oblasti v roce 2020 patří schválení 
akreditace a následné otevření nového 
doktorského studijního programu 
Regulace a behaviorální studia 
(studijní program v ČJ) a Regulation and 
behavioural studies (studijní program 
v AJ). Dalším úspěšným krokem bylo 
schválení reakreditace studijního 
programu Sociální politika a sociální 
práce v bakalářském stupni na 
následujících deset let.

MEZINÁRODNÍ 
AKTIVITY
Z hlediska mezinárodních aktivit 
VaV je hlavním úspěchem projekt 
evropské spolupráce ve vědeckém 
a technickém výzkumu (Cost Action) 
s názvem LAND4FLOOD (Natural 
Flood Retention on Private Land, 
www.land4flood.eu.

FSE UJEP 2020 / TÉMATA6



FSE UJEP v roce 2020 
Vybraná hlavní témata

INVESTIČNÍ AKTIVITA
V roce 2020 proběhly nebo byly zahájeny 
následující aktivity pro zlepšení fakultní 
infrastruktury. 

ض   Proběhla rekonstrukce auly 
VIKS zahrnující instalaci nových 
sedaček pro studenty a vybudování 
bezbariérového přístupu. V rámci 
projektu byla pořízena AV technika, 
která umožňuje nezávislé promítání 
na tři promítací plochy, nově 
byla vyřešena akustika prostoru. 
Vylepšeno bylo i zázemí pro 
přednášející v zadní části auly,

ض   V objektu VIKS byla úspěšně 
dokončena výstavba behaviorální 
laboratoře, matematicko-
statistické laboratoře, neuro-
terapeutické laboratoře a místnosti 
N3 s neurotrenažerem,

ض   Zahájili jsme přípravu projektové 
dokumentace pro stavební 
úpravu nových prostor 
studijního oddělení fakulty, 

ض   Byly zahájeny stavební úpravy 
v objektu Vilka v areálu Kampusu. 
Po dokončení stavby vzniknou 
v prostoru Vilky nové ubytovací 
kapacity pro akademické pracovníky.

NÁRODNÍ PROJEKTY
Na národní úrovni patří k projektům 
klíčového významu na FSE UJEP projekt 
SMART City, SMART Region, SMART 
Community.

>  smart-mateq.cz/projekty/projekty-smart/smart-iti/

MEZINÁRODNÍ  
VĚDECKÁ  
KONFERENCE
FSE UJEP spolu s PřF UJEP hostila 
výroční konferenci Mezinárodní 
akademické asociace pro plánování, 
právo a vlastnická práva. Konference 
se účastnilo 120 akademiků z 24 
zemí z 5 kontinentů.

PUBLIKAČNÍ 
ČINNOST
Pracovníci fakulty v roce 2020 
publikovali 27 příspěvků zařazených 
do Jimp, 6 příspěvků typu Jsc, 12 
příspěvků typu Jost, 4 odborné 
knihy a 1 kapitolu v odborné knize.

7FSE UJEP 2020 / TÉMATA



... fakulta v roce 2020 otevřela další 
doktorský studijní program Regulace 
a behaviorální studia?

Absolventi tohoto programu se uplatní v národních i nadnárodních 
regulačních orgánech, v politice a na exekutivních pozicích v neziskovém 
sektoru i veřejné správě. Garantkou programu je prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.

Víte, že...

8 FSE UJEP 2020 / HLAVNÍ ČÁST



Studium 
na FSE UJEP

Ing. Kateřina Felixová, Ph.D. 
proděkanka pro studium

Fakulta sociálně ekonomická UJEP 
je jedinou fakultou veřejnoprávní 
vysoké školy, která v ústeckém regionu 
poskytuje vzdělání v oblasti ekonomie 
a managementu, regionálního rozvoje 
a veřejné správy a také v oblasti sociální 
práce. 

Fakulta zabezpečuje studium v bakalářských, navazujících magisterských a doktor-

ských studijních programech, a to prostřednictvím prezenční a kombinované formy stu-

dia. Fakulta nabízí ve výše uvedených oborech také celoživotní formu vzdělávání.

K 31. říjnu 2020 studovalo na Fakultě sociálně ekonomické UJEP celkem 1 348 stu-

dentů v osmi studijních programech. 

Na bakalářském stupni studia nabídla fakulta v roce 2020 studium ve studijním pro-

gramu Ekonomika a  management, Hospodářská politika a  správa a  Sociální politika 

a sociální práce, a to v prezenční i kombinované formě studia. 

V navazujícím magisterském stupni studia zajišťovala fakulta v roce 2020 studium ve 

třech studijních programech. A to ve studijním programu Ekonomika a management, Hos-

podářská politika a správa a Sociální politika a sociální práce. Ve všech uvedených progra-

mech navazujícího magisterského studia probíhala výuka v prezenční formě studia. 

Na doktorském stupni studia umožnila fakulta studium ve studijním programu Apli-

kovaná ekonomie a  správa a Regulace a behaviorální studia, a  to jak v prezenční, tak 

kombinované formě studia.

Kromě akreditovaných programů fakulta nabídla i  další vzdělávací příležitosti. 

V rámci celoživotního vzdělávání bylo možné absolvovat jazykové kurzy, přípravné kur-

zy z matematiky a cizích jazyků se zaměřením zejména na studenty vstupující do první-

ho roku studia a v neposlední řadě také přípravné kurzy na jazykové zkoušky Cambridge 

Exams a Sprachdiplom. 

V roce 2020 bylo v rámci přijímacího řízení na FSE UJEP podáno 1 207 přihlášek, 

z toho 1 030 na bakalářské studijní programy, 147 na navazující magisterské studijní pro-

gramy a  30 přihlášek na doktorské studijní programy. V  porovnání se stavem v  roce 

2019, kdy bylo podáno 1 108 přihlášek, se jedná o mírný růst po několika letech poklesu, 

vývoj počtu přihlášek tak zcela koreluje s  demografickým vývojem, a  proto můžeme 

považovat zájem o studium na FSE UJEP za stabilní.

Během studia na Fakultě sociálně ekonomické UJEP byla samozřejmostí možnost 

absolvovat část studia na některé ze zahraničních partnerských univerzit v rámci pro-

„
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gramu Erasmus+. Fakulta má uzavřeny partnerské smlouvy o výjezdu a příjezdu studen-

tů s 58 vysokými školami ze 14 států. Podporuje své studenty v zahraničních mobilitách 

formou administrativní podpory při zařizování veškerých náležitostí pobytu na zahra-

niční vysoké škole a dále fakulta realizuje vlastní stipendijní program, kterým pomáhá 

vyjíždějícím studentům finančně zvládnout zahraniční studijní pobyt. Kromě uvede-

ných studijních pobytů se studenti účastní stáží, odborných praxí, tuzemských i zahra-

ničních exkurzí a  při svém studiu se setkávají na zvaných přednáškách s  vybranými 

tuzemskými a zahraničními odborníky, včetně odborníků z praxe.

Byť mobilita studentů v  rámci programu Erasmus+ zcela nezanikla, zaznamenala 

jako jiné oblasti našich životů výrazný útlum v návaznosti na mimořádná opatření vy-

hlášená na území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním 

výskytu onemocnění SARS CoV-2. V této souvislosti přistoupila fakulta k řadě opatření, 

jejichž hlavním cílem bylo usnadnit studentům ztížené podmínky studia. Veškerá výuka 

napříč všemi programy akreditovanými na FSE byla v podstatě okamžitě v návaznosti 

na vyhlášení nouzového stavu na území České republiky převedena na distanční for-

mu, která byla studentům zprostředkována video-komunikačními službami jako např. 

BigBlueButton, Google Meet, Microsoft Teams. Jako komunikační prostředek nebyla 

opomenuta ani platforma pro elearningovou podporu studia – Moodle. Pro zachování 

informační kontinuity byl pro studenty FSE zřízen speciální informační portál se za-

měřením zejména na studenty prvních ročníků. Tento portál zprostředkoval studentům 

podporu v on-line formě a poskytoval odpovědi na otázky týkající se IS/STAG, Moodle 

či specifik distanční výuky. A fakulta v rámci své nápomoci neopomněla ani uchazeče 

o studium, kterým bylo v náročném období nouzového stavu usnadněno přijetí ke stu-

diu, a to změnou podmínek pro přijetí a přizpůsobením termínů přijímacího řízení. 

Na straně uchazečů o studium pečovala fakulta i nadále o funkční a přátelské vztahy 

s  relevantními středními školami. Fakulta ani v  roce 2020 nevynechala pořádání již 

tradiční populární akce pro studenty třetích a čtvrtých ročníků středních škol s názvem 

„Jeden den vysokoškolákem“. V  tento den mají studenti možnost zúčastnit se vysoko-

školské výuky s  ostatními studenty fakulty a  vyslechnout zajímavé přednášky našich 

pedagogů. 

Zájemci o studium i jejich rodiče a ostatní přátelé školy se mohli blíže seznámit s fa-

kultou při Dni otevřených dveří, kde mají studenti středních škol možnost položit své 

otázky přímo studentům FSE UJEP, kteří se na akci aktivně podílejí. 

Významným nástrojem komunikace se středními školami se stal tištěný univerzitní 

časopis „Silverius“, který byl distribuován společně s informačním letákem o Dni ote-

vřených dveří na vybrané střední školy v Ústeckém, Středočeském, Karlovarském a Li-

bereckém kraji. Tento časopis byl distribuován také na veletrzích vysokoškolského vzdě-

lávání GAUDEAMUS v Praze a na Dni otevřených dveří v budově fakulty.

Vedle své vzdělávací a výzkumné činnosti nepodceňuje fakulta ani spolupráci s po-

tenciálními budoucími zaměstnavateli. Tato spolupráce je rozvíjena prostřednictvím 

partnerských sítí, které umožňují realizaci studentských praxí, předávají podněty pro 

zaměření bakalářských či diplomových prací, zajišťují zpětnou vazbu o  souladu stu-

dijních plánů s  potřebami praxe a  přináší podněty pro inovaci studijních programů. 

V této souvislosti se fakulta angažuje při hledání pracovního uplatnění svých absolven-

tů – spolupracuje s firmami ústeckého regionu v oblasti průzkumů a jejich hodnocení, 

studentských praxí, training programů a při hledání vhodných kandidátů na obsazení 

absolventských míst.  Jmenovitě se jedná o firmy: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, 

a.s., Mondi Coating Štětí, a.s., CDL SYSTEM a.s., Tivall CZ s. r. o., AGC Flat Glass Czech a. s., 
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člen AGC Group, ČNB, KB, ČS, OVB a.s., Česká spořitelna a. s., Allianz pojišťovna, a.s., 

Československá obchodní banka, a.s., Magistrát města Ústí n. L., Krajský úřad Ústeckého 

kraje, Úřad práce České republiky, Krajská pobočka Ústí nad Labem, Všeobecná zdravot-

ní pojišťovna České republiky, HC Slovan Ústečtí Lvi a.s., ManpowerGroup, s. r. o., HR 

expert s. r. o.

Studenti mají možnost zapojit se do života fakulty také nad rámec svého studia či 

v rámci volnočasových aktivit. Řada studentů tak spolupracuje se svými pedagogy for-

mou pomocných vědeckých a administrativních sil. Studenti se podílí na vědecko-vý-

zkumných projektech a pod vedením akademických pracovníků publikují v odborných 

časopisech.  Kromě zapojení do pracovních aktivit však fakulta nabízí účast na společen-

ských událostech. Řadu akcí nebylo bohužel možné realizovat z důvodu opatření sou-

visejících s pandemií COVID-19. Studenti tak v roce 2020 přišli o tradiční akci hudební 

festival FSEFest spojený s  imatrikulací studentů prvních ročníků. Ze stejného důvodu 

bylo nutné odložit slavnostní promoce absolventů s  tím, že tento slavnostní akt bude 

uskutečněn v příznivější situaci.  

Rok 2020 přinesl nové výzvy pro celou společnost, tedy i pro studenty vysokých škol. 

Vedení fakulty a všichni akademičtí i neakademičtí pracovníci věří, že i v takto mimo-

řádné a bezprecedentní situaci je možné vzájemnou spoluprací a ochotou osvojit si nové 

dovednosti a možnosti on-line komunikace  dospět ke zdárným výsledkům a k úspěchu. 

A byť může být studium nejen na vysoké škole o to náročnější, přesto jsme přesvědčeni, 

že studium na FSE UJEP přináší zajímavou a užitečnou zkušenost probíhající v motivu-

jícím přátelském prostředí a umožňující silný osobní růst.

11FSE UJEP 2020 / HLAVNÍ ČÁST



... fakulta spolupořádala výroční konferenci 
Mezinárodní akademické asociace pro 
plánování, právo a vlastnická práva?

Výroční konference se v roce 2020 konala již po čtrnácté a účastnilo se jí 120 
akademiků z 24 zemí z 5 kontinentů. Ústí nad Labem se tak zařadilo mezi celou 
řadu významných hostitelských měst od Amsterodamu, Belfastu, Hong Kongu po 
Nový Sad a texaskou College Station.

Víte, že...
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Věda a výzkum 
na FSE UJEP

doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum

Mgr. Barbora Kamarýtová
oddělení vědy

Rostoucí nároky Rady vlády ČR na kvalitu vědy a výzkumu na 
jedné straně a s tím související akcent na odpovídající personální 
zajištění akreditovaných bakalářských a magisterských studijních 
programů na straně druhé potvrzují nutnost hledání synergií ve 
výuce a vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků 
FSE UJEP, kteří tuto výuku zabezpečují. 

I přes zjevné dopady pandemie COVID-19 na výuku v prezenčním i kombinovaném 

studiu můžeme s hrdostí říct, že dopady této situace na vědecko-výzkumnou činnost byly 

pouze minimální, nebo žádné. I nadále roste nejen kvantita, ale zejména kvalita vědecko-

-výzkumné činnosti (nejen projekty základního, aplikovaného a smluvního výzkumu, ale 

i publikace v mezinárodních vědeckých časopisech indexovaných v prvním decilu, resp. 

kvartilu). Díky tomuto vývoji pokračuje i v roce 2020 nárůst finančních prostředků genero-

vaných vědou a výzkumem na FSE UJEP. 

Podpora vědecko-výzkumné činnosti na FSE UJEP se odráží i v úspěchu jednotlivých 

vědeckých pracovníků na poli publikační činnosti v prestižních zahraničních vědeckých 

časopisech a monografiích. Data o publikační činnosti v  letech 2016 - 2020 potvrzují, že 

i nadále roste množství publikací indexovaných v uznávaných vědeckých databázích Web of 

Science a SCOPUS. Publikační aktivita v prestižních vědeckých časopisech je zárukou vysoké 

kvality vzdělávání a potvrzením mezinárodního uznání akademických pracovníků, kteří 

zajišťují výuku na FSE UJEP. 

Klíčovým vědeckým počinem FSE UJEP je i nadále projekt evropské spolupráce ve vědec-

kém a technickém výzkumu (Cost Action) s názvem LAND4FLOOD (Natural Flood Retention on 

Private Land, www.land4flood.eu), jehož koordinátorkou je doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D. 

(FSE UJEP) a viceprezidentem hostující profesor FSE UJEP dr. Thomas Hartmann (Wagenin-

gen University, Holandsko). Tento mezinárodní projekt sdružuje vědecké pracovníky z celé 

Evropy a jeho výsledkem je řada odborných konferencí, workshopů a popularizačních mate-

riálů i vědeckých výstupů. 

Na národní úrovni patří k projektům klíčového významu na FSE UJEP projekt SMART 

City, SMART Region, SMART Community (https://smartcity.ujep.cz), jehož hlavní řešitelkou je 

prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. Partnerem projektu je ČVUT v Praze. Projekt je platformou pro 

strategickou spolupráci akademických pracovníků z vybraných fakult UJEP, aplikačního 

„
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sektoru i veřejnosti (v souladu s ‘principem partnerství’). I přes pandemii COVID-19 pokračují 

v rámci jednotlivých pracovních skupin práce na předaplikačních výsledcích, workshopy 

pro odbornou veřejnost a terénní šetření, které jsou základem pro formulaci aplikačních 

doporučení. 

Jednou ze strategických oblastí rozvoje vědy a výzkumu na FSE UJEP je regulace a využití 

behaviorálních přístupů v ekonomii a hospodářské politice. Z tohoto důvodu je velkým úspě-

chem, že se FSE UJEP stala nositelem projektů financovaných z OPVVV s názvy ‘Škola doktor-

ských studií - aplikovaná a behaviorální studia’ a ‘Centrum regulace a behaviorálních studií pro výzkumně 

zaměřené studijní programy UJEP’, jejichž hlavní řešitelkou je prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. V rám-

ci těchto projektů byl spuštěn nový doktorský studijní program Regulace a behaviorální studia, do 

něhož byli přijati první studující nejen z ČR, ale i z Německa. 

Novým významným počinem za rok 2020 je projekt D-CARE, celým názvem: „Developing, 

piloting and validating smart care models in Danube region for supporting social innovation, improving 

competences and entrepreneurship“, jehož řešitelem za FSE je dr. Tomáš Siviček. Hlavním partne-

rem celého projektu je rumunská University of Medicine and Pharmacy „Iuliu Hateganu“ Cluj 

Napoca. Celkem je zapojeno 19 organizací a institucí. Jedním z řešitelů a partnerů projektu je 

právě i FSE UJEP. Projekt se zabývá inovacemi v oblasti zdravotních a sociálních služeb.

V rámci 3. veřejné soutěže TAČR Éta jsme získali dva nové projekty. Řešitelem projektu 

s názvem „Chytrý venkov: udržitelný rozvoj venkova s využitím Smart řešení“ je Ing. Petr Hlaváček, 

Ph.D. Cílem projektu je vytvořit pro české venkovské oblasti koncept a metodiku Chytrého 

venkova. Metodika by vycházela z chytrých řešení v oblasti Smart Cities, která je nutné při-

způsobit potřebám venkovských oblastí a sídel, což v České republice dosud nebylo zpracová-

no. Obce získají nástroj, jak se mohou s podporou Místních akčních skupin zapojit do regio-

nálních inovačních ekosystémů a koncepčním způsobem řešit využití Smart řešení ve svém 

rozvoji. Metodika usnadní rychlejší prosazování chytrých řešení na českém venkově, která by 

potlačovala slabé stránky či eliminovala hrozby pro venkovské oblasti, aby byla zachována 

udržitelnost a atraktivita života v sídlech ve venkovském prostoru. 

Druhý projekt s názvem „Aplikace psychosociálního přístupu k identifikaci a posílení adaptač-

ních mechanismů člověka během dlouhodobých pilotovaných kosmických letů do hlubokého vesmíru“ 

vede řešitelka dr. Kateřina Bernardová. Obsahem projektu je návrh komplexního zkoumání 

(diagnostiky) úrovně spokojenosti specifických profesí s životními podmínkami osob v dlou-

hodobé izolaci, struktury a dynamiky skupinových vztahů a vazeb v malé sociální skupině 

a specifických oblastí (pracovní výkonnost, únava, odpočinek, spánek, vliv stresu ad.) za pou-

žití autorsky původních a ve specifických podmínkách české armády ověřovaných vlastních 

analytických i intervenčních metod (intervence). Pozornost bude zaměřena na tyto oblasti: 

úroveň životní/pracovní spokojenosti členů posádky; oblast vztahů a vazeb uvnitř posádky; 

specifické oblasti - únava, odpočinek, spánek, stres ad. Identifikace a posílení adaptačních me-

chanismů člověka během dlouhodobých pilotovaných kosmických letů do hlubokého ves-

míru pro Odbor inteligentních dopravních systémů, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje 

a inovací, Ministerstva dopravy ČR a ESA. 

Další dva projekty TAČR jsme získali v rámci 4. veřejné soutěže TAČR Éta. Hlavní řešitel-

kou projektu s názvem „Změny dopravního chování způsobené Covid-19 a jejich společenské dopady“ 

je Ing. Mgr. Hana Brůhová Foltýnová, Ph.D. Projekt zkoumá, s využitím nástrojů ekonomic-

kých, ekonometrických a sociologických (a dílčí část projektu i veřejné politiky), změny do-

pravního chování v krátkodobém a dlouhodobém horizontu v důsledku vzniku epidemie 

Covid-19, změny aktivního chování a  jejich dopady na volbu dopravního prostředku, jaký 

objem jízd není realizován v průběhu epidemie a  jaké lze očekávat trendy v souvislosti se 

změnou dopravního chování ve společnosti. 
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Hlavním řešitelem druhého projektu s názvem „Efektivita systému adiktologických služeb v Čes-

ké republice v souvislosti s pandemií COVID-19“ je dr. Marek Vokoun. Cílem projektu je analyzovat 

nastavení systému adiktologických služeb v České republice v souvislosti s pandemií COVID-19. 

Projekt se soustředí na měření efektivity specifické veřejné služby týkající se jedné z nejohro-

ženějších skupin obyvatelstva. Klíčovou složkou projektu bude také metodologické propojení 

makroekonomických, behaviorálních a adiktologických přístupů (rapid assessment analyse) ve 

veřejné správě. Přínos UJEP spočívá v zapojení výzkumné infrastruktury Laboratoře behavio-

rální ekonomie (LABE) v kontextu individuálního vnímání a administrativní zátěže.

Ve dnech 17. - 21. února 2020 hostila naše univerzita výroční konferenci PLPR - Interna-

tional Academic Association on Planning, Law, and Property Rights. Byla to poslední akce 

před vypuknutím pandemie COVID-19 a setkala se s obrovským úspěchem. Na organizaci 

konference se podílela doc. Lenka Slavíková, doc. Pavel Raška (PřF UJEP), dr. Eliška Vejchod-

ská a Ing. Zdeňka Smutná (PřF UJEP). Konference upozornila na komplikované vztahy mezi 

veřejnými a soukromými zájmy ve věcech užití půdy v městském i venkovském prostředí. 

Motto conference bylo Planning matters. Law matters. Property matters. Konference umožnila 

networking výzkumných pracovníků z celého světa a byla základem pro vznik aktivní spolu-

práce účastníků konference na projektové a publikační činnosti. Jedním z produktů konferen-

ce bylo vydání anglické verze osvětové brožury Ústí nad Labem – Post-industrial Diamond, 

na němž se podílela Fakulta sociálně ekonomická ve spolupráci s hnutím Re-vize. 

V roce 2020 pořádala FSE UJEP a IEEP již druhý ročník celostátní soutěže bakalářských 

a diplomových prací zabývajících se problematikou životního prostředí z pohledu společen-

ských věd s názvem CzechEnviThesis (www.czechenvithesis.cz). Sedmičlenná odborná poro-

ta pod vedením prof. RNDr. Bedřicha Moldana, CSc, dr.h.c. (Fakulta humanitních studií 

Univerzity Karlovy v Praze) a prof. Ing. Jiřiny Jílkové, CSc. (FSE UJEP) vybírala z celkem 62 

kvalifikačních prací 14 univerzit a vysokých škol napříč Českou republikou. Akce se konala 

pod záštitou Richarda Brabce, ministra životního prostředí, za podpory hlavního partnera 

soutěže Vodafone a dalších partnerů Metrostav a Severočeských vodovodů a kanalizací. Fi-

nálním kolem, které se konalo 3. prosince 2020, provedl pět finalistů Ing. Jan Macháč, Ph.D., 

hlavní organizátor soutěže. 

Pro budoucí rozvoj vědy a výzkumu na FSE má zásadní význam vyšší míra zapojení 

studentů magisterského a zejména doktorského studia do projektové spolupráce. Vědecko-

-výzkumná činnost studentů doktorského programu je podporována mimo jiné i  formou 

projektů tzv. Studentské grantové soutěže (SGS) a tzv. Doktorské grantové soutěže (DGS). Ostatní 

akademičtí pracovníci se mohou ucházet o podporu v rámci Interní grantové agentury (IGA). 

V roce 2020 byli studenti zapojeni v rámci SGS do 16 projektů, jejichž výsledky byly publiko-

vány v recenzovaných odborných periodikách a prezentovány na odborných konferencích.

V listopadu 2020 proběhlo hodnocení UJEP, resp. jednotlivých fakult, mezinárodním 

evaluačním panelem za období 2014 – 2018. Panel se zřizuje za účelem hodnocení vysokých 

škol v modulech M3-M5, jež je součástí hodnocení vědecko-výzkumné činnosti výzkum-

ných institucí podle dokumentu Metodika hodnocení výzkumných organizací v segmentu vyso-

kých škol (Příloha 5 Metodiky hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů 

účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací). Z evaluační zprávy Panelu vyplývá, že vý-

kon fakulty je hodnocen jako „dobrý“, neboli fakulta dosahuje „znamenité úrovně“. Jedná 

se o velmi dobrý výsledek, a to nejen s ohledem na hodnocení ostatních fakult UJEP, ale 

především s ohledem na dlouhodobý nárůst vědecko-výzkumné výkonnosti fakulty a tudíž 

externí zhodnocení pozitivního směřování fakulty.

Pro vědecko-výzkumnou prestiž fakulty je důležitá i účast akademických pracovníků FSE 

UJEP v prestižních mezinárodních vědeckých institucích. 
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Víte, že...
... fakulta v roce 2020 podpořila 
své studenty při hledání pracovních 
příležitostí pořádáním Kariérního dne 
a HR rande?

Představte si rande, na kterém se lidé, kteří hledají práci, 
potkávají s firmami, které potřebují najít vhodné kandidáty do 
svých týmů. Takovou akcí je HR rande, kterou fakulta pořádala 
ve spolupráci s Inovačním centrem Ústeckého kraje. HR rande bylo 
následováno Kariérním dnem, při kterém zájemci mohli navštívit firmy 
u jejich stánků ve fakultním VŠ klubu.
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Vnější vztahy 
na FSE UJEP

doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
proděkan pro vnější vztahy

 
Mgr. Jitka Ježková 
oddělení pro vnější vztahy

Hlavním nástrojem mezinárodní 
spolupráce je program ERASMUS+.  
V jeho rámci má FSE uzavřeny smlouvy 
s 58 univerzitami ze 14 zemí, kam mohou 
naši studenti vyjíždět a odkud naopak 
k nám mohou přijíždět zahraniční studenti. 

Velký otazník se vznáší v souvislosti s odchodem Velké Británie z EU nad osudem 

jedné z nejvíce atraktivních destinací, a sice University of the West of Scotland v Paisley 

ve Skotsku. Vzhledem k  dlouhodobému trendu snižování počtu jak vyjíždějících, tak 

přijíždějících studentů, má FSE zaveden motivační program pro studenty, kteří úspěšně 

splní požadavky zahraničního pobytu (tj. získají potřebný počet kreditů). Tento program 

zahrnuje vyplacení mimořádného stipendia ve výši 10.000 Kč, dále náhradu cestovních 

výdajů až do výše 5.000 Kč a náklady na absolvování jazykového kurzu také do výše 

5.000 Kč. Dále pak student, který zajistí příjezd studenta z partnerské univerzity, obdrží 

prémii ve výši 5.000 Kč. 

Vedle výjezdů a příjezdů studentů jsou v rámci tohoto programu organizovány vý-

jezdy a příjezdy pedagogů, a to jak na výukové pobyty, tak na pracovní stáže.

Specifickou destinací je, vzhledem k absenci jazykové bariéry, Slovensko a jeho uni-

verzity. FSE má připraven společný studijní program v magisterském programu Řízení 

v  sociální práci s  Univerzitou Mateje Bela v  Banské Bystrici, který již byl na Sloven-

sku úspěšně akreditován a v současné době probíhá akreditační proces v ČR. V případě 

úspěšného průběhu akreditace by měli první studenti tohoto programu začít studovat 

v akademickém roce 2021/22.

Součástí internacionalizace studia jsou, či by měly být, cizojazyčné kurzy pro domácí 

studenty, jak je to obsaženo ve Strategických opatřeních pro posílení internacionalizace 

na UJEP. Na FSE není, a v blízké budoucnosti patrně ani nebude, akreditován cizojazyč-

ný studijní program, nicméně již nyní musí studenti některých oborů absolvovat kurzy 

v anglickém jazyce (např. studenti magisterského programu řízení v sociální práci mají 

povinný kurz European Social Policy). Specifickým programem je doktorské studium 

„
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programu Regulace a behaviorální studia, kde v současné době studuje 15 zahraničních 

studentů jeho anglickou verzi.  

Důraz na jazykové schopnosti nezahrnuje pouze studenty, je směrován také na aka-

demické a  technickohospodářské pracovníky FSE. Pro ně jsou každoročně organizo-

vány kurzy anglického, německého nebo i  španělského jazyka a  to nejčastěji v  rámci 

k tomu určených projektů.

Fakulta se snaží dále rozvíjet kontakty se svými absolventy. K tomu již několik let 

slouží vydávaný Občasník Klubu absolventů ALUMNI FSE UJEP, jehož prostřednictvím 

jsou absolventi informováni o dění na fakultě, o akcích, které se chystají jak v oblasti stu-

dijní, tak i mimostudijní. K 1. 4. 2021 bylo v Klubu registrováno 665 absolventů, z nichž 

„nejstarší“ absolvoval FSE v roce 1996.

Významným zdrojem informací o  absolventech a  jejich zapojování na trhu práce 

jsou každoročně prováděná dílčí šetření, vztažená nejčastěji k jednotlivým oborům a re-

alizovaná v rámci Institucionálních programů UJEP. V akademickém roce 2019/20 pro-

běhlo v této souvislosti šetření názorů studentů FSE zaměřené na nabídku studia, jeho 

forem i obsahu a představy studentů o budoucích možnostech směřování FSE.

Současně dochází k setkávání s významnými absolventy, špičkovými manažery ve 

svých oborech. V rámci těchto setkání komunikujeme, jak ještě lépe nastavit spolupráci 

mezi FSE a firmami, kde naši významní absolventi působí. Dlouhodobě se shodujeme, že 

jako reálná a pro studenty FSE výhodná  se jeví možnost návštěv ve firmách našich ab-

solventů a současně i stínování vrcholného managementu daných firem. Jedním z bodů 

další spolupráce je i zapojení těchto významných absolventů do výuky a příprava moti-

vačních přednášek pro naše studenty.

Fakulta má nastaveny 2 úrovně spolupráce s podnikovou sférou. První je založena 

na uzavřených smlouvách o spolupráci, ve kterých se fakulta zavazuje prezentovat pří-

slušné podniky na svých webových stránkách, umožňovat jejich představitelům vstupy 

do výuky formou vybraných přednášek či cvičení, nabízet témata, relevantní pro pod-

niky, jako témata bakalářských či diplomových prací apod. Podniky se naopak zavazují 

umožňovat studentům výkon praxí či návštěvu formou exkurzí. Takové smlouvy jsou 

uzavřeny s 14 podniky.

Druhou úrovní je spolupráce tzv. ad-hoc, kdy jsou podniky či instituce zvány na akce 

pořádané v rámci fakulty, jako jsou Dny kariéry apod., na kterých se mohou prezentovat 

a získávat studenty ke krátkodobé či dlouhodobé spolupráci. 

S ohledem na uzavření škol z důvodu pandemie COVID-19 se ovšem tyto (a všechny 

další) akce v roce 2020 nekonaly
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Rozvoj a kvalita 
na FSE UJEP

Mgr. Ondřej Moc, Ph.D.
proděkan pro rozvoj a kvalitu

 
Rok 2020 byl v oblasti rozvoje a kvality 
věnován zejména dokončení významných 
investičních akcí a udržení kvality při 
přechodu na distanční formu výuky 
z důvodu pandemie COVID-19. 

Kvalita výuky byla v roce 2020 zásadně ovlivněna omezeními spojenými s výskytem 

pandemie COVID-19. Ze dne na den bylo nutné přejít na distanční formu výuky, aniž 

bylo zpočátku zřejmé, jak dlouho bude uvedený stav trvat. V návaznosti na uvedenou 

situaci fakulta upravila harmonogram studia v LS 2019/20 tak, aby po uvolnění opat-

ření fakulta prodloužila období kontaktní výuky o dva týdny v rámci prezenční formy, 

resp. nabídla jedno soustředění navíc pro kombinovanou formu studia. Došlo také k po-

sunu termínů zkouškového období. Před ZS 2020/21 proběhlo školení akademických 

pracovníků v oblasti nástrojů pro distanční výuku a všechny fakultní učebny byly vy-

baveny technikou umožňující distanční výuku v potřebné kvalitě. CI UJEP zprovoznilo 

komunikační nástroj BigBlueButton, který umožnil online výuku s potřebnými nástroji 

a s ukládáním vzniklých dat na serverech UJEP. Tento nástroj byl poté většinově využí-

ván při výuce v rámci FSE UJEP. Samotná výuka v ZS 2020/21 pak s výjimkou prvního 

týdne (nedostatečná kapacita serverů UJEP, jejichž nastavení bylo odvozeno z míry vyu-

žívání v předchozím semestru) proběhla ve standardní kvalitě. 

Velkou výzvu představovalo uvedení studentů prvního ročníku do studia v distanč-

ní formě na počátku zimního semestru 2020/21. Tito studenti byli vystaveni náročné 

situaci, kdy přišli do neznámého prostředí, většinou neměli žádné zkušenosti s vysoko-

školským studiem a museli se samostatně zorientovat ve fakultních procesech. Fakulta 

připravila speciální informační portál FSE-distančně, který poskytoval potřebné infor-

mace spojené s průběhem studia na fakultě. Portál se věnoval zejména problematice po-

užití nástrojů IS/STAG a Moodle. Byly zřízeny speciální emailové adresy (fse.stag@ujep.

cz, fse.moodle@ujep.cz a  fse.distancne@ujep.cz), na které bylo možné posílat dotazy 

k jednotlivým problémovým okruhům. S pomocí studentů z fakultního akademického 

senátu byla zajištěna reakce na tyto emaily nejpozději do 24 hodin. Došlé dotazy a ná-

sledné odpovědi pak byly zobrazovány v rámci portálu FSE-distančně. 

Ověření kvality vzdělávacího procesu z  pohledu studentů probíhalo formou prů-

běžných rozhovorů se studenty a  dále pak systémově pomocí dvou nástrojů. Prvním 

z  nich je anketa Kvalita výuky v  prostředí IS/STAG. Hodnocení spočívá ve vyjádření 

míry souhlasu na stupnici 0 (naprosto nesouhlasím) až 5 (naprosto souhlasím) s tvrzení-

„
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mi vztaženými ke každému předmětu: „Přednášky byly zajímavé, srozumitelné a byly 

pro mě přínosem“, „Cvičení (semináře) byla dobře vedena a byla užitečná“ a „Podmínky 

pro absolvování předmětu (zápočet/zkouška) byly přiměřeně náročné a hodnocení bylo 

objektivní“. V letním semestru 2019/20 se v anketě vyjádřilo 107 respondentů (16,04 % 

studentů fakulty) k alespoň jednomu předmětu s průměrným hodnocení 4,12. V zimním 

semestru 2020/21 poskytlo hodnocení k alespoň jednomu předmětu 292 respondentů 

(24,23 % studentů fakulty) s celkovým průměrným hodnocením 4,04. Oproti hodnocení 

v předchozích semestrech se hodnocení fakulty v očích studentů zlepšilo (LS), resp. zů-

stalo stejné (ZS).  

Druhým nástrojem je dotazníkové šetření s názvem Hodnocení kvality výuky. Do-

tazník je distribuován v  rámci výuky mezi studenty prezenční i kombinované formy 

studia všech studijních oborů a ročníků v bakalářském a navazujícím magisterském stu-

diu. Tím je zajištěna významně vyšší návratnost odpovědí než u analogického hodnoce-

ní kvality výuky v IS STAG. Vzhledem k omezení kontaktní formy výuky nebylo možné 

provést tato hodnocení v LS 2019/20, ani v ZS 2020/21.

Personální řízení fakulty se uskutečňuje v souladu s univerzitními a fakultními do-

kumenty (Příkaz rektora č. 2/2019 Pracovní řád zaměstnanců UJEP, Směrnice rektora č. 

5/2019 Kariérní řád Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Směrnice děkana č. 1/2017 

Kariérní řád akademických pracovníků FSE UJEP, Směrnice děkana č. 3/2020 Pravidla 

hodnocení pracovníků FSE UJEP) a svým pojetím směřuje k zajišťování kvality ve vzdě-

lávací, tvůrčí a dalších činnostech fakulty. Dle pravidel uvedených ve Směrnici děkana č. 

1/2017 byl v roce 2020 hodnocen výkon akademických pracovníků v oblasti vzdělávací, 

tvůrčí, projektové a organizační činnosti za rok 2019. Toto hodnocení proběhlo podle 

kariérního řádu již podruhé a na základě získaných zkušeností a po projednání s akade-

mickou obcí byla směrnice děkana č. 1/2017 upravena a byla vydána v novém znění jako 

směrnice děkana č. 3/2020. Podle této aktualizované směrnice bude probíhat hodnocení 

pracovníků FSE UJEP v  následujících obdobích. Na základě dosažených výsledků byl 

v  roce 2020 upraven mzdový výměr každého hodnoceného akademického pracovní-

ka formou stanovení odpovídající výše osobního hodnocení. Systém hodnocení přitom 

přihlíží k objektivním vnějším a vnitřním omezením, která mohou ovlivnit pracovní 

výkon akademického pracovníka. Z tohoto důvodu v roce 2020 neproběhlo hodnocení 

u tří pracovníků fakulty. 

V roce 2020 pokračovala činnost v projektu REPROREG (řešitel doc. Koutský), kte-

rý představuje další nástroj k soustavnému zvyšování kvality vzdělávací činnosti na fa-

kultě. V rámci projektu proběhla série seminářů věnovaných použití on-line nástrojů 

využívaných při distanční výuce. Pracovníci fakulty byli v  rámci několika kurzů po-

stupně seznámeni s  funkcemi nástrojů Google Meet, Microsoft Teams, BigBlueButton 

a  s  e-learningovým nástrojem Moodle. Akademičtí pracovníci fakulty mohli nadále 

v rámci projektu navštěvovat kurzy cizích jazyků. Cílem těchto kurzů je trvalé zlepšová-

ní jazykových dovedností akademických pracovníků tak, aby se zvýšila možnost jejich 

spolupráce jak se zahraničními studenty, tak i s kolegy ze zahraničních vysokých škol. 

Neakademičtí pracovníci fakulty měli možnost využívat jazykové kurzy, které pro za-

městnance zorganizoval rektorát UJEP. 

Fakulta v  roce 2020 pokračovala ve zlepšování infrastrukturního zázemí fakulty. 

Významným krokem v této oblasti se stalo dokončení modernizace přednáškové auly 

v objektu VIKS. Tzv. modrá aula nyní nabízí bezbariérový přístup a studijní zázemí pro 

handicapované posluchače, sedadla pro 235 posluchačů a  rekonstruované prostory se 
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sociálním zařízením pro přednášející. Aula byla vybavena novou IT a  AV technikou. 

Dokončena byla též rekonstrukce dalších místností behaviorální laboratoře a matema-

ticko-statistické laboratoře pro studenty doktorského studia.

Vzhledem k dokončení řady stavebních úprav fakulta přistoupila k vytvoření nové vir-

tuální prohlídky prostor budovy fakulty v ulici Moskevská i v objektu VIKS. Fakulta tím zís-

kala atraktivní nástroj pro svou prezentaci, umožňující zájemcům virtuálně projít prostory 

fakulty a z připojených odkazů zjistit relevantní informace v české i anglické verzi. 

Fakulta v roce 2020 zahájila řadu projektů, k jejichž dokončení však dojde až po roce 

2020. Byla zahájena další stavební úprava prostoru tzv. fakultní vilky v areálu Kampu-

su. Vzhledem k vytvoření zasedacích prostor v budově fakulty v Moskevské ulici bylo 

možné přestavět stávající jednací prostory na bytové jednotky. Tyto budou po dokončení 

sloužit k ubytování dojíždějících akademických pracovníků a významných hostů fakul-

ty. Fakulta tím významně zvýší kvalitu zázemí svých pracovníků a posílí svou atraktivi-

tu jako zaměstnavatel. 

Další z důležitých akcí je tvorba projektové dokumentace k vybudování nových pro-

stor studijního oddělení. Po provedení stavebních úprav dojde k  přemístění kancelá-

ří studijního oddělení a studijní referentky do společného prostoru v přízemí budovy 

v ulici Moskevská. Fakulta tím získá funkční prostory, které umožní důstojnou interakci 

studentů s pracovnicemi obou oddělení a pracovnice získají potřebné zázemí. Společně 

s úpravou studijního oddělení začala fakulta v roce 2020 připravovat i projektovou do-

kumentaci pro rekonstrukci výměníkové stanice, která se nachází v prostoru pod nově 

plánovaným umístěním studijního oddělení.

Pracovníci fakulty začali připravovat novou verzi webové prezentace FSE UJEP. Nové 

www stránky fakulty budou vycházet ze společné šablony UJEP. Fakulta se tak připojí 

k vizuální identitě UJEP a podpoří budování silné značky celé univerzity.
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Víte, že...
... fakulta nabízí virtuální prohlídku  
svých pracovišť?
Zájemci o návštěvu fakulty si mohou prohlédnout prostory 
fakulty v Moskevské ulici a v objektu VIKS v areálu kampusu UJEP 
prostřednictvím virtuální prohlídky, která je přístupná z fakultních www 
stránek. Součástí prohlídky jsou 2D a 3D plány budov usnadňující pohyb 
v prostorách fakulty, možnost přehrání prezentačního módu, či popisky 
jednotlivých objektů.

Virtuální  
prohlídka VIKS

Virtuální prohlídka 
Moskevská
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... fakulta nabízí virtuální prohlídku  
svých pracovišť?
Zájemci o návštěvu fakulty si mohou prohlédnout prostory 
fakulty v Moskevské ulici a v objektu VIKS v areálu kampusu UJEP 
prostřednictvím virtuální prohlídky, která je přístupná z fakultních www 
stránek. Součástí prohlídky jsou 2D a 3D plány budov usnadňující pohyb 
v prostorách fakulty, možnost přehrání prezentačního módu, či popisky 
jednotlivých objektů.

PŘÍLOHOVÁ 
ČÁST 

Příloha č. 1 
Textová část
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1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FAKULTĚ

Název fakulty, sídlo

Název fakulty:

Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 

v Ústí nad Labem (FSE UJEP) 

Adresa: 

Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem 

Doručovací adresa: 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem  

Fakulta sociálně ekonomická  

Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem 400 96 

Vedení fakulty

Děkan fakulty 

doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. 

Tajemnice fakulty 

Ing. Dagmar Kubišová 

Proděkanka pro studium 

Ing. Kateřina Felixová, Ph.D.

Proděkan pro rozvoj a kvalitu

Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. 

Proděkan pro vědu a výzkum 

doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D. 

Proděkan pro vnější vztahy 

doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
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Organizační schéma (k 31. 12. 2020)

Tajemník 
fakulty

Sekretariát 
děkana

Ekonomický 
referát

Oddělení  
technických  

služeb

Oddělení  
technické 
podpory

Děkan
Akademický 

senát 
FSE UJEP

Vědecká  
rada 

FSE UJEP

Disciplinární 
komise 

FSE UJEP

Proděkan 
pro studium

Proděkan 
pro rozvoj 
a kvalitu

Proděkan 
pro vědu

Proděkan pro  
vnější vztahy

Referát  
pro studium

Referát pro  
rozvoj a kvalitu

Referát 
pro vědu

Referát pro  
vnější vztahy

Studijní 
oddělení

Centrum  
výzkumu  
FSE UJEP

Centrum pro  
spolupráci  
s firmami

Katedra  
ekonomie  

a managementu

Katedra  
regionálního rozvoje 

a veřejné správy

Katedra  
sociální práce

Katedra  
financí  

a účetnictví

Katedra  
cizích jazyků

Katedra  
matematiky 

a informatiky

Katedra  
práva  

a politologie
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Orgány fakulty

Vědecká rada (ke dni 31. 12. 2020)

Předseda

doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Děkan FSE UJEP 

Interní členové:

PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. 

Katedra sociální práce FSE UJEP

doc. PhDr. Peter Brnula, PhD.  

Katedra sociální práce FSE UJEP 

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. 

Katedra práva a politologie FSE UJEP 

doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.  

Katedra sociální práce FSE UJEP 

prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. 

Katedra ekonomie a managementu FSE UJEP 

prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.  

Fakulta umění a designu UJEP 

doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.  

Proděkan pro vnější vztahy FSE UJEP 

doc. Ing. Kateřina Kovářová, Ph.D.  

Katedra ekonomie a managementu FSE UJEP 

doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.  

Katedra práva a politologie FSE UJEP 

doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D.  

Proděkan pro vědu a výzkum FSE UJEP 

doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.  

Katedra regionálního rozvoje 

a veřejné správy FSE UJEP 

doc. Ing. Slavomíra Svátková, CSc.  

Katedra financí a účetnictví FSE UJEP 

RNDr. Miloslav Šašek. CSc.  

Katedra regionálního rozvoje  

a veřejné správy FSE UJEP 

prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D.  

Rektor CEVRO Institut vysoká škola 

doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D.  

Katedra ekonomie a managementu FSE UJEP 

Externí členové:

doc. Mgr. Ing. Martin Dlouhý, Dr., MSc.  

Fakulta informatiky a statistiky VŠE 

Ing. Mojmír Hampl, Ph.D.  

Víceguvernér ČNB 

prof. Ing. Ivan Jáč, CSc.  

Ekonomická fakulta TUL 

doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. 

Fakulta podnikatelská VUT 

prof. Ing. Hana Řezánková, CSc.  

Fakulta informatiky a statistiky VŠE 

prof. dr. Ralph Sonntag  

HTW Dresden 

doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.  

Přírodovědecká fakulta UPOL 

prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.  

Ekonomicko-správní fakulta MUNI 

doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.  

děkan Fakulty podnikatelské VUT 

prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.  

děkan Ekonomické fakulty TUL
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Akademický senát (ke dni 31.12.2020)

Předseda 

Ing. Miroslav Kopáček  

Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy FSE UJEP 

Místopředseda 

Bronislava Žemličková  

studentka FSE UJEP 

Akademická kurie AS FSE UJEP 

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D.  

Katedra práva a politologie FSE UJEP

Ing. Michaela Jánská, PhD.  

Katedra ekonomie a managementu FSE UJEP

Ing. Miroslav Kopáček  

Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy FSE UJEP

Ing. Petra Olšová, Ph.D. 

Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy FSE UJEP

Mgr. Alexandra Petrů  

Katedra sociální práce FSE UJEP

doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.  

Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy FSE UJEP

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 

Katedra cizích jazyků FSE UJEP

Studentská kurie AS FSE UJEP 

Mgr. Ing. Tereza Grosse  

studentka FSE UJEP

Bc. Tomáš Hrdlička  

student FSE UJEP

Bc. Jan Kouba  

student FSE UJEP

 Ing. Pavel Krajíček  

student FSE UJEP

Petr Kříž  

student FSE UJEP

Bronislava Žemličková  

studentka FSE UJEP
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Zastoupení v reprezentaci vysokých škol

Rada vysokých škol (RVŠ) 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.

členka RVŠ

členka komise pro vzdělávací činnost RVŠ

Asociace vzdělavatelů v sociální práci

Členové katedry sociální práce FSE UJEP

Poslání, vize a hodnoty fakulty

Poslání fakulty

Posláním Fakulty sociálně ekonomické UJEP je přispět svou vzdělávací a tvůrčí činností 

ke zvýšení konkurenceschopnosti Ústeckého kraje a zlepšení kvality života v tomto kraji.

Hodnoty fakulty

Fakulta sociálně ekonomická UJEP ctí vzdělání a vzdělanost. Vzdělání jedince pro fa-

kultu představuje komplexní soubor poznatků současného světa, soubor užitečných 

dovedností a výchovu k humanismu, toleranci a odpovědnosti. Fakulta vyznává ino-

vativní, týmový a aktivní přístup. Ve své činnosti se řídí následujícími principy, které 

jsou vlastní akademickému prostředí a jsou všeobecně sdíleny studenty i zaměstnanci 

fakulty.

Respekt ke svobodě – Akademické svobody představují nezpochybnitelnou hodnotu 

zakotvenou ve vnitřních pravidlech fakulty. Tyto hodnoty jsou vyjádřeny zejména svo-

bodnou výukou, svobodou tvůrčí činnosti a institucionální autonomií fakulty.

Respekt k zodpovědnosti – Každý student a zaměstnanec fakulty si je vědom odpověd-

nosti za důsledky svého konání. Fakulta je prostřednictvím svých studentů a zaměstnan-

ců plně odpovědná za výsledky své vzdělávací a tvůrčí činnosti. Vzhledem k vnějšímu 

prostředí pak fakulta prostřednictvím své činnosti plně přijímá zodpovědnost aktivního 

účastníka v ekonomickém, sociálním a kulturním rozvoji regionu.

Respekt k dosahovaným výsledkům – Každý student i zaměstnanec fakulty plně využívá 

svou kapacitu k dosažení maximálního možného výkonu. Každý člen fakulty je za svůj 

odvedený výkon řádně a spravedlivě ohodnocen.

Respekt k jednotlivci i k celku – Každý student i zaměstnanec fakulty představuje jedi-

nečnou individualitu se svými názory, možnostmi, cítěním i potřebami. Takto je každý 
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fakultním prostředím respektován. Stejně tak každý člen fakulty cítí svou odpovědnost 

směrem k fakultě jako instituci a svým konáním přispívá k jejímu rozvoji a posilování 

její pozice.

Vize fakulty

FSE UJEP je respektovanou vzdělávací institucí, která zejména prostřednictvím kva-

litní výuky na všech stupních vysokoškolského studia připravuje úspěšně uplatnitelné 

absolventy na trhu práce, a tím významně přispívá ke zvyšování kvalifikační úrovně 

zejména Ústeckého kraje.

Fakulta nalézá a  popisuje problémy a  témata relevantní především k  ekonomické 

a sociální situaci v regionu a svou tvůrčí činností přispívá k jejich řešení. Zároveň je mís-

tem vytváření, či aktivního přejímání sociálních, produktových a  procesních inovací 

a jejich šíření do externího prostředí.

Fakulta představuje hlavní bránu pro mezinárodní kontakty v oblasti ekonomických 

a sociálních vědních disciplín mezi Ústeckým krajem a světovou scénou.

Fakulta je zdrojem inspirace pro ostatní instituce a firmy v regionu jako fungující 

organizace a zaměstnavatel. 

Změny v oblasti vnitřních předpisů

FSE UJEP v roce 2020 neprovedla změny v oblasti vnitřních předpisů. V oblasti vnitř-

ních norem došlo k přijetí následujících dokumentů: 

• Směrnice děkana č. 2/2020 Etika vědecké, výzkumné činnosti 

 a jiné tvůrčí činnosti na FSE UJEP (platnost i účinnost od 1. 4. 2020), 

• Směrnice děkana č. 3/2020 Pravidla hodnocení pracovníků FSE UJEP 

 (platnost i účinnost od 1. 4. 2020),

• Směrnice děkana č. 4/2020 Studium v doktorských studijních programech  

(platnost i účinnost od 30. 10. 2020), 

• Příkaz děkana č. 1/2020 Poskytnutí zdravotního volna – tzv. sick days 

– zaměstnancům FSE v roce 2020 (platnost i účinnost od 1. 1. 2020), 

• Příkaz děkana č. 2/2020 Snížení rizika spojeného s koronavirem 

 (platnost od 10. 3. 2020), 

• Příkaz děkana č. 3/2020 Změny v IS/STAG (platnost i účinnost od 1. 6. 2020,  

účinnost od 27. 7. 2020). 

 

Poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. 
O svobodném přístupu k informacím

V roce 2020 fakulta neobdržela žádost o sdělení informací ve znění uvedeného zákona.
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2.   STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE  
STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

Celkový počet akreditovaných studijních programů

Kód studijního 
programu

Název studijního 
programu

Kód studijního 
oboru

Název  
studijního oboru B N D FS

B6208 Ekonomika 
a management

6208R086 Podniková ekonomika 
a management B PK

6208R113 Finanční management B P,K

6208R007 Ekonomika 
a management B P,K

B6202 Hospodářská 
politika a správa

6202R040 Regionální rozvoj B P,K

6202R104 Regionální rozvoj 
a veřejná správa B P,K

B0413A050028 Regionální rozvoj 
a veřejná správa

Bez dělení na studijní 
obor B P,K

B0923A240009 Sociální politika 
a sociální práce

Bez dělení na studijní 
obor B P,K

N6208
Ekonomika
a management

6208T086 Podniková ekonomika 
a management N P

6208T113 Finanční management N P

6208T007 Ekonomika 
a management N P

N6202 Hospodářská 
politika a správa

6202T040 Regionální rozvoj N P

6202T104 Regionální rozvoj 
a veřejná správa N P

N0413A050026 Regionální rozvoj 
a veřejná správa

Bez dělení na studijní 
obor N P

N6731 Sociální politika 
a sociální práce 6731T030 Řízení v sociální práci N P

P6202 Hospodářská 
politika a správa 6202V105 Aplikovaná ekonomie 

a správa D P,K

P0311D050023
Regulace 
a behaviorální 
studia (CZ)

Bez dělení na studijní 
obor D P,K

P0311D050024
Regulace 
a behaviorální 
studia (AJ)

Bez dělení na studijní 
obor D P,K

V roce 2020 fakulta získala akreditaci pro doktorský studijní program Regulace a be-

haviorální studia (studijní program v českém jazyce) a Regulation and Behavioural Stu-

dies (studijní program v angličtině) v prezenční i kombinované formě studia. 
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Dále v tomto roce fakulta úspěšně reakreditovala bakalářský studijní program Soci-

ální politika a sociální práce v prezenční a kombinované formě studia. 

Fakulta podala žádost o reakreditaci bakalářského studijního programu Ekonomika 

a management v prezenční i kombinované formě a žádost o reakreditaci navazujícího 

magisterského studijního programu Ekonomika a management v prezenční  a kombi-

nované formě studia. 
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Víte, že...
... fakulta dokončila rekonstrukci auly 
VIKS a výstavbu pracovišť behaviorální 
laboratoře a matematicko-statistické 
laboratoře?
Dokončením rekonstrukce auly v objektu VIKS vznikl moderní 
přednáškový sál s bezbariérovým přístupem. Významným krokem 
v budování vědecko-výzkumné infrastruktury fakulty je pak dokončení 
neuro-terapeutické laboratoře spolu s neurotrenažerem a matematicko-
statistickou laboratoří určenou zejména pro studenty doktorských studií.
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3.  STUDENTI 

Opatření ke snížení studijní neúspěšnosti 

Vládní opatření přijatá v roce 2020 v souvislosti s pandemií COVID-19 přinesla omezení kon-

taktní výuky, resp. pracovní povinnost studentů oboru Sociální práce. Z toho důvodu se znač-

ně zvýšilo riziko neúspěšného ukončení studia u řady studentů. Fakulta musela kromě ob-

vyklých opatření provést i některá výjimečná. Došlo k úpravě harmonogramu akademického 

roku 2019/20 tak, aby studenti měli po návratu ke kontaktní výuce více času na konzultaci 

látky probrané distančně. Bylo prodlouženo trvání zkouškového období. Posunul se termín 

odevzdání kvalifikačních prací a zjednodušila se administrativa s  tím spojená. Pro hladký 

přechod k distanční výuce fakulta uskutečnila sérii seminářů k používání on-line nástrojů. 

Fakulta pro ZS 2020/21 připravila speciální webový portál FSE-distančně, který poskytoval 

potřebné informace spojené s průběhem studia na fakultě zejména studentům prvních roč-

níků. Portál byl zaměřen hlavně na použití IS/STAG a Moodle a poskytoval nápovědu pro 

tyto nástroje. Fakulta zřídila speciální emailové adresy (fse.stag@ujep.cz, fse.moodle@ujep.

cz a fse.distancne@ujep.cz), na které bylo možné posílat dotazy k jednotlivým problémovým 

okruhům a byla zajištěna odpověď na zaslané dotazy nejpozději do 24 hodin. Došlé dotazy 

a následné odpovědi pak byly zobrazovány v rámci portálu FSE-distančně. 

Mezi kroky, kterými se fakulta dlouhodobě snaží snižovat studijní neúspěšnost, resp. 

zabránit prodloužení studia, patří následující opatření. 

• Fakulta nabízí přípravné kurzy pro předměty v prvním roce studia, které 

studentům působí potíže. Tyto kurzy mohou zájemci absolvovat ještě před 

zahájením studia.

• V prvním semestru bakalářských studijních programů jsou zařazeny uvozující 

kurzy do studia, u kurzů s vysokou mírou studijní neúspěšnosti jsou zařazeny 

opakovací semináře. Jednotlivé oborové katedry zavedly bakalářská praktika, 

resp. diplomové semináře, ve kterých jsou studenti připravováni na tvorbu svých 

závěrečných prací.

• Fakulta vypisuje výběrové kurzy doplňující a procvičující učivo předmětů 

s vysokou mírou studijní neúspěšnosti a zajišťuje konzultační činnosti pro studenty.

• Fakulta spravuje e-learningový nástroj Moodle a motivuje pracovníky k vytváření 

kvalitních studijních opor. 

• Fakulta informuje o možnostech poradenských služeb poskytovaných 

Univerzitním centrem podpory pro studenty se specifickými potřebami 

a Psychologickou poradnou při Katedře psychologie Pedagogické fakulty UJEP.

• Fakulta posiluje vůli studentů řešit případné studijní problémy pomocí zvyšování 

pocitu vzájemné sounáležitosti s fakultou. K tomu pomáhá pořádání společenských 

událostí, na kterých se studenti vzájemně poznávají a vytvářejí si pevné vazby 

k fakultnímu prostředí. 

• Fakulta zajišťuje včasné informování studentů o datu vzniku poplatkové povinnosti 

za prodlouženou dobu studia a důsledně vymáhá poplatky za delší studium.

• Fakulta důsledně uznává předměty a kredity získané při studiu v zahraničí v rámci 

programu mobilit.     
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• Fakulta včasně zveřejňuje harmonogram akademického roku pro podporu 

optimálního načasování plnění studijních povinností.

• Fakulta včasně zadává témata závěrečných kvalifikačních prací.

 Realizace vlastních/specifických 
stipendijních programů

Fakulta realizuje vlastní stipendijní programy podle Směrnice děkana č. 2/2016 - Sti-

pendia Fakulty sociálně ekonomické UJEP:

• Mimořádná sociální stipendia – tíživá sociální situace,

•  Mimořádná stipendia za mimořádnou činnost ve prospěch fakulty nebo na úhradu 

mimořádných nákladů spojených s řešením úkolů zadaných v zájmu fakulty, od-

bornou praxí, mimoškolních vzdělávacích akcí nebo vědecko-výzkumnou činností,

• Doktorské stipendium,

• Kompenzační stipendia v rámci Studentské grantové soutěže. 

Poradenské služby

Studenti i  zaměstnanci FSE mohou bezplatně využívat Univerzitní poradenské 

centrum, které je součástí UJEP. Poradenské centrum poskytuje konzultace i v oblasti 

studijních, profesních, osobních či rodinných otázek a problémů. Zde najdou odbornou 

pomoc uchazeči o zaměstnání nebo zájemci o výběr studijního zaměření.

V souladu s dlouhodobým záměrem UJEP zajišťovalo na univerzitě poradenské služby 

více pracovišť:

• Univerzitní poradenské centrum UJEP v oblasti studia a přijímacího řízení,

• Oddělení celoživotního vzdělávání UJEP v oblasti celoživotního vzdělávání,

• Oddělení pro vnější vztahy UJEP v oblasti kariérního poradenství 

a zahraničních mobilit (studijních pobytů a pracovních stáží),  

• Psychologická poradna PF v oblasti psychologického poradenství.

Poradenský servis byl dále poskytován na úrovni fakulty, a  to buď průběžně 

prostřednictvím studijního oddělení, proděkanky pro studium či vedoucích jednotlivých 

pracovišť (kateder, referátů apod.) nebo prostřednictvím jednorázových akcí, jakými 

byly např. Den otevřených dveří. Do poradenských aktivit se dále zapojili současní 

studenti UJEP, kteří organizovali programy a volnočasová setkávání pro své kolegy (např. 

v programu Tutor pro zahraniční studenty) nebo poskytovali poradenství na webu SKAS 

(např. v sekci Jak na knihovny, Jak na studentský mail, Kam na praxi apod.). 
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Studenti se specifickými potřebami

Studenti jsou v  rámci společných přednášek informováni o  činnosti Univerzitního 

poradenského centra UJEP. V  rámci centra mohou studenti podstoupit testy, jejichž 

výsledkem jsou doporučená opatření pro podporu jejich studia, která jsou pro vyučující 

závazná. 

Fakulta nabízí bezbariérový přístup hlavním vchodem do budovy v Moskevské ulici. 

Potřební studenti mohou využívat dva bezbariérové vchody v  hlavní budově fakulty 

v Moskevské ulici, dva bezbariérové vchody v prostorách fakulty v budově VIKS v areálu 

Kampusu, z nichž jeden vede přímo do auly v areálu VIKS. 

Sociálně znevýhodnění studenti jsou ve studiu podporováni sociálním stipendiem 

vypláceným podle § 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o  vysokých školách a  o  změně 

a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a také mimořádným sociálním 

stipendiem přiznávaným podle § 91 odst. 2 písm. b) téhož zákona. Tíživá sociální 

situace je také zohledňována při posuzování žádosti o přezkum rozhodnutí o vyměření 

poplatku spojeného se studiem. Sociálně znevýhodnění studenti mohou na FSE žádat 

též o mimořádné jednorázové stipendium.

 

Mimořádně nadaní studenti  

S cílem zvýšit povědomí odborné veřejnosti o výsledcích vědecké činnosti studentů 

vysokých škol v České republice, a to prezentací výsledků bakalářských a diplomových 

prací zabývajících se problematikou životního prostředí z pohledu společenských věd, 

pořádala fakulta v  roce 2020 prostřednictvím IEEP 2. ročník soutěže Czech Envi 

Thesis. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 21 prací. Vítězkou soutěže se stala Anna 

Tabášková z Univerzity Palackého v Olomouci.

V roce 2020 nadále na FSE UJEP působil studentský spolek s názvem Follow Socio- 

-Economists, který vznikl v  roce 2018. Je zaměřen na podporu rozvoje cizojazyčných 

kompetencí studentů a rozvíjení mezinárodní studentské spolupráce. 

Podpora mimořádně nadaných studentů je zajišťována prostřednictvím Směrnice 

děkana č. 2/2016  Stipendia Fakulty sociálně ekonomické UJEP. Tento předpis upřesňuje 

podmínky a pravidla pro přiznávání vybraných stipendií studentům Fakulty sociálně 

ekonomické. Dle tohoto předpisu přiznává děkan FSE následující typy stipendií: 

• Prospěchové stipendium 

• Prémiové stipendium 

• Mimořádné stipendium

• Studentské pomocné síly na katedrách 

Prospěchová stipendia byla v roce 2020 udělena celkem čtyři. Jedno stipendium bylo 

uděleno za absolvování studia s červeným diplomem, zbývající tři stipendia byla udělena 

za studium s  vynikajícím prospěchem. S  cílem ocenit kvalitní závěrečné kvalifikační 

práce byla udělena tři prémiová stipendia za bakalářské a diplomové práce.
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Podpora mimořádně nadaných studentů byla dále realizována zapojováním studentů 

do řešení výzkumných projektů, včetně projektů realizovaných v rámci institucionálního 

výzkumu a dalších výzkumných aktivit kateder. Formou mimořádného stipendia fakulta 

podporuje studenty doktorských studijních oborů pravidelných měsíčním stipendiem.

Stipendijní komise dále posuzovala žádosti o  mimořádná stipendia týkající se 

výpomoci při organizování studentských akcí FSE UJEP, reprezentace fakulty, za 

zapojení studentů do projektů školy, v  rámci motivačního programu Erasmus+, 

příspěvky za absolvování jazykových kurzů, za členství v orgánech fakulty a univerzity, 

za dobrovolnickou činnost v organizacích poskytující sociální péči v době COVID-19.

Na jednotlivých katedrách pracují studenti jako pomocné síly při vědecké práci 

jednotlivých učitelů. V roce 2020 se studenti fakulty také zapojili do přípravy materiálů 

pro distanční výuku.

 

Studenti se socioekonomickým znevýhodněním

Studenti se socioekonomickým znevýhodněním si mohou zažádat o  mimořádné 

stipendium, o  jehož přiznání rozhoduje stipendijní komise. V  roce 2020 stipendijní 

komise posuzovala pouze jednu žádost o  stipendium z  důvodu sociálních problémů 

studenta. Této žádosti komise vyhověla a stipendium bylo vyplaceno.

 

Podpora studentů – rodičů

Pro podporu studia studentů – rodičů uplatňuje FSE v souladu se zákonem o vysokých 

školách tato opatření: 

• prodlužování lhůt pro splnění studijních povinností 

podle § 54a zákona o vysokých školách, 

• na základě žádosti studenta přerušování studia kdykoliv 

v průběhu uznané doby rodičovství, a to i opakovaně, 

• odečítání uznané doby rodičovství od celkové doby studia rozhodné pro 

výpočet data vzniku povinnosti hradit poplatek za prodloužené studium, 

• promíjení poplatků za prodlouženou dobu studia 

v případě vzniku poplatkové povinnosti, 

• poskytování možnosti individuálních konzultací 

a uplatnění dalšího individuálního přístupu.
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4.  ABSOLVENTI 

Kontakt a spolupráce s absolventy

FSE UJEP i v roce 2020 využívala ke spolupráci spolek ALUMNI FSE UJEP. Hlavním 

cílem spolku je udržovat kontakt s absolventy fakulty, a tak je udržet uvnitř univerzit-

ního dění. Zmíněný kontakt je obousměrný – fakulta absolventům průběžně nabízí 

účast na různých kulturních, sportovních či vědeckých akcích, na druhé straně vyu-

žívá jejich odborný i sociální potenciál při svém dalším rozvoji. Registrovaným absol-

ventům fakulta pravidelně zasílá občasník Alumni FSE UJEP.

Absolventské sítě byly využívány pro realizace praxí, stáží a exkurzí studentů a pro 

zadávání témat závěrečných prací studentů a jejich oponování.

V  roce 2020 fakulta založila Spolek významných absolventů FSE UJEP, mezi něž 

patří špičkoví manažeři s dlouholetou praxí ve svých oborech. Dne 4. března 2020 pro-

běhlo setkání se členy spolku, jehož výsledkem bylo stanovení optimální formy budoucí 

spolupráce.

Zaměstnanost a zaměstnatelnost absolventů

Významným zdrojem informací o absolventech a jejich zapojování na trhu práce jsou 

každoročně prováděná dílčí šetření, vztažená nejčastěji k jednotlivým oborům a reali-

zovaná v rámci Institucionálních programů UJEP. Nezaměstnanost svých absolventů 

fakulta zjišťuje prostřednictvím portálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, kde 

jsou zveřejňovány statistiky nezaměstnaných z evidence Úřadu práce k 30. 4. a 30. 9 

daného roku. 

K opatřením pro podporu uplatnění absolventů na trhu práce patří:   

• zařazování odborných praxí u  externích partnerů do studijních plánů studijních 

programů, 

• zvyšování jazykové vybavenosti absolventů - zajištění nabídky jazykových kurzů 

nad rámec studijních programů, 

• podpora podnikavosti a  motivace k  podnikání – zprostředkování nabídky aktivit 

a služeb Inovačního centra Ústeckého kraje,   

• organizování Dnů kariéry – v roce 2020 byla uspořádána akce s názvem „HR rande 

a kariérní den FSE“, která se konala ve spolupráci s Inovačním centrem Ústeckého 

kraje (část HR rande s podtitulem Najdi práci ve firmě i startupu),

• propagace činnosti Kariérové poradny Poradenského centra UJEP. 

• Vybraná opatření pro podporu zvýšení uplatnitelnosti budoucích absolventů FSE 

UJEP byla realizována s podporou projektu IP 2020 Analýza uplatnitelnosti absol-

ventů UJEP na trhu práce; realizace inovovaných odborných praxí.
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Spolupráce s budoucími zaměstnavateli

Spolupráce s  budoucími zaměstnavateli byla rozvíjena prostřednictvím partnerských 

sítí, které umožňovaly realizaci studentských praxí, předávaly podněty pro zaměření 

bakalářských či diplomových prací, zajišťovaly zpětnou vazbu o souladu studijních plá-

nů s potřebami praxe a přinášely podněty pro inovaci studijních programů a oborů. 

Fakulta nadále pomáhala studentům nalézat pracovní uplatnění.  Spolupracovala s fir-

mami ústeckého regionu v oblasti průzkumů a jejich hodnocení, studentských praxí, tra-

ining programech a při hledání vhodných kandidátů na obsazení absolventských míst.  

FSE UJEP podporovala zájem studentů o účast v národních i studentských soutěžích.

Výčet subjektů, které v roce 2020 v této oblasti spolupracovaly s fakultou, lze rozdělit do 

pěti skupin. 

Výrobní podniky 
• Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

• Mondi Coating Štětí, a.s.

• CDL SYSTEM a.s.

• Tivall CZ s. r. o.

• AGC Flat Glass Czech a. s. , člen AGC Group 

Bankovní sektor, finanční poradenství
• ČNB, KB, ČS, OVB a.s.,

• Česká spořitelna a. s.

• Allianz pojišťovna, a.s.

• Československá obchodní banka, a.s. 

Státní správa 
• o Magistrát města Ústí n. L.

• o Krajský úřad Ústeckého kraje

• o Úřad práce České republiky, Krajská pobočka Ústí nad Labem

Sektor sociální práce
• Dobrovolnické centrum, zs. Ústí nad Labem

• Naděje, pobočka Litoměřice

• Oblastní charita, Ústí nad Labem

Ostatní 
• Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

• HC Slovan Ústečtí Lvi a.s.

• ManpowerGroup, s. r. o.

• HR expert s. r. o.
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Veškeré informace tabulkového charakteru naleznete ve Výroční zprávě o činnosti UJEP 

za rok 2020. 
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Víte, že...
... FSE UJEP spolupořádá 
interdisciplinární bilaterální školu 
o energetických systémech v ČR 
a Rakousku?
Fakulta prostřednictvím IEEP spolu s dalšími fakultami z Čech 
a Rakouska každoročně pořádají interdisciplinární bilaterální školu 
o energetických systémech v ČR a Rakousku. Kurz se věnuje společenským, 
politickým, technickým, environmentálním a sociálním souvislostem výroby 
a spotřeby energie.
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5.  ZÁJEM O STUDIUM 

Přijímací zkoušky

Přijímací řízení na FSE UJEP bylo v roce 2020 oproti běžnému stavu upraveno v souvis-

losti s výskytem pandemie COVID-19. S ohledem na mimořádná opatření vyhlášená na 

území České republiky rozhodl děkan FSE UJEP, že ke studiu do prvního ročníku všech 

bakalářských a navazujících magisterských studijních programů akreditovaných na Fa-

kultě sociálně ekonomické budou přijati uchazeči, kteří ve stanoveném termínu prove-

dou následující úkony.

• odešlou elektronickou e-přihlášku, 

• uhradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, 

• doloží úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu, 

• v případě zahraničních uchazečů doloží doklad o vykonání zkoušky z českého ja-

zyka – úroveň A2, a prokáží dosažení požadovaného stupně vzdělání na zahraniční 

vysoké škole.

Uchazeči o studium v doktorském stupni při přijímacím řízení předloží vlastní životopis 

včetně přehledu dosavadní tvůrčí činnosti a doktorský projekt, který jednoznačně vymezí:

• problémový okruh, 

• cíl výzkumu, 

• metodologický přístup. 

Uchazeči byli ne/přijati na základě doporučení přijímací komise, která zhodnotila živo-

topis uchazeče a kvalitu doktorského projektu.

Spolupráce se středními školami 
 

Fakulta si je vědoma důležitosti kontaktu s  potencionálními uchazeči o  studium. Vý-

znamným nástrojem komunikace se středními školami se stal tištěný univerzitní časopis 

„Silverius“, který byl distribuován společně s informačním letákem o Dni otevřených dve-

ří na vybrané střední školy v Ústeckém, Středočeském, Karlovarském a Libereckém kraji. 

Tento časopis byl distribuován také na veletrzích vysokoškolského vzdělávání GAUDEA-

MUS v Praze a na Dni otevřených dveří v sídle fakulty.

Fakulta se rovněž zúčastnila veletrhu vysokoškolského vzdělávání Gaudeamus v Praze dne 

23. ledna 2020 a zástupci z řad studentů odpovídali na dotazy návštěvníků pultu FSE UJEP.

Den otevřených dveří pořádala FSE v již tradičním kabátu formou jarmarku oborů, kdy 

měli studenti SŠ možnost položit své otázky přímo studentům FSE. Nedílnou součástí Dne 

otevřených dveří je také detailnější představení jednotlivých programů členy příslušné ka-

tedry. Současně si studenti mohli odnést fotografii se spolužáky z fotobudky.

Pracovníci fakulty navštívili během ledna a února 2020 střední školy s popularizačními 

přednáškami a při té příležitosti představili fakultu studentům 3. a 4. ročníků těchto střed-

ních škol.

Pravidelná akce Jeden den vysokoškolákem, kterou fakulta pořádá ve svých prostorách, 

nemohla být z důvodu pandemických opatření spojených s COVID-19 uskutečněna.
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Víte, že...
... věda a výzkum na fakultě byly v roce 
2020 kladně hodnoceny mezinárodním 
evaluačním panelem?
V listopadu 2020 proběhlo hodnocení vědecko-výzkumné činnosti 
fakulty za období 2014 – 2018 prostřednictvím mezinárodního evaluačního 
panelu zřízeného podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací 
v segmentu vysokých škol. Výkon fakulty byl hodnocen jako „dobrý“, což 
představuje důležité externí zhodnocení pozitivního směřování fakulty.
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6.  ZAMĚSTNANCI

Kariérní řád, motivační nástroje  
pro odměňování zaměstnanců 

FSE UJEP zavedla kariérní řád prostřednictvím směrnice děkana č. 1/2017 Kariérní 

řád akademických pracovníků FSE UJEP v roce 2017. V roce 2020 fakulta aktualizova-

la dokument prostřednictvím směrnice děkana 3/2020 Pravidla hodnocení pracovní-

ků FSE UJEP. 

V rámci tohoto nástroje má každý akademický pracovník s pracovní smlouvou ve 

výši alespoň 50% úvazku stanoven osobní kariérní plán na období 5 let. V  tomto do-

kumentu jsou zohledněny personální potřeby fakulty ve sledovaném časovém výhledu 

a dále pak popsán plánovaný kvalifikační růst pracovníka, plánované pracovní výsledky 

a  formy podpory pracovníka ze strany fakulty ve sledovaném období. Při tvorbě ka-

riérního plánu se přihlíží k objektivním vnějším a vnitřním omezením, která mohou 

ovlivnit pracovní výkon akademického pracovníka.

Dle pravidel uvedených ve směrnici byl v roce 2020 hodnocen výkon akademických 

pracovníků v oblasti vzdělávací, tvůrčí, projektové a organizační činnosti za rok 2019. Na 

základě dosažených výsledků byl upraven mzdový výměr každého hodnoceného akade-

mického pracovníka formou stanovení odpovídající výše osobního hodnocení. Systém 

hodnocení přitom zohledňuje osobní záležitosti, které ovlivňují dosažený výkon. Z to-

hoto důvodu v roce 2020 neproběhlo hodnocení u tří pracovníků fakulty. 

Významný motivační nástroj pro odměňování zaměstnanců představuje také směr-

nice děkana č. 1/2019 Podpora vědecko-výzkumné činnosti na FSE UJEP. 

Rektor univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem udělil v roce 2020 Cenu rektora za 

špičkové a excelentní výsledky v oblasti humanitních a společenských věd pro pracovní-

ka do 35 let Ing. Janu Macháčovi, Ph.D.

  

Rozvoj pedagogických dovedností  
akademických pracovníků

Vzdělávací činnost fakulty byla v  roce 2020 silně ovlivněna pandemií koronaviru 

a přechodem na distanční výuku. 

Fakulta uskutečnila sérii seminářů věnovaných práci s  online nástroji pro výuku 

(Práce s Google Meet, Práce s nástrojem BigBlueButton, Práce s nástrojem MS Teams) 

a seminářů pro práci s e-learningovým nástrojem Moodle. Nadále probíhaly jazykové 

kurzy pro akademické pracovníky. 
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Plán genderové rovnosti, problematika sexuálního 
a genderově podmíněného obtěžování

Fakulta v roce 2020 nedisponovala plánem genderové rovnosti. Již v roce 2014 však 

fakulta úspěšně prošla genderovým auditem společnosti APERIO. Genderový audit  je 

specializovaná analýza, která zjišťuje a  vyhodnocuje, jak firma/organizace naplňuje 

principy rovných příležitostí pro ženy a muže na pracovišti. 

Genderový audit v roce 2014 prokázal, že fakulta dodržuje rovné příležitosti v oblasti 

personální politiky, slaďování práce a soukromého života a firemní kultury. 

Pro fakultu je závazný příkaz rektora č. 2/2019 Pracovní řád zaměstnanců UJEP. 

Dokument vyžaduje rovné zacházení se všemi zaměstnanci a přímo zakazuje jakoukoli 

diskriminaci, zejména přímou i nepřímou diskriminaci z důvodu pohlaví, přičemž dis-

kriminace z důvodu těhotenství nebo mateřství se považuje za diskriminaci z důvodu 

pohlaví. Dále dokument zakazuje jakékoliv formu sexuálního obtěžování.

Dále dokument přímo stanovuje povinnost zaměstnavatele a  jeho vedoucích za-

městnanců zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní 

podmínky včetně odměňování za práci a  jiných peněžitých plnění a  plnění peněžité 

hodnoty, odbornou přípravu a  příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu 

v zaměstnání.

Fakulta v  roce 2020 neměla zaveden zvláštní postup pro řešení případů sexuálně 

či genderově podmíněného obtěžování. Na FSE nebyly zaznamenány zásadní projevy 

sexuálního či genderově podmíněného obtěžování, proto dosud neproběhla formální 

diskuse zaměstnanců či studentů k uvedené problematice. 

44 FSE UJEP 2020 / PŘÍLOHOVÁ ČÁST / 6



Veškeré informace tabulkového charakteru naleznete ve Výroční zprávě o činnosti 

UJEP za rok 2020.
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Víte, že...
... katedra RRVS v roce 2020 
uskutečnila mezi svými absolventy 
dotazníkové šetření s názvem 
Regionalisté z FSE UJEP: Jak se vám daří?

Katedra oslovila 59 absolventů studijního oboru z let 2018-2019. Mezi 
odpověďmi jsme našli například: „Studium na FSE mi do života dalo 
opravdu hodně. Jsem hrdá na to, že jsem na této univerzitě/fakultě mohla 
studovat a doporučuji ji i ostatním. Rozhodně to nebyla procházka růžovým 
sadem. Byl to rozjetý vlak, který mi dal do života opravdu mnoho.“
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7.  INTERNACIONALIZACE

 Podpora studentů  
na zahraničních mobilitních programech

Fakulta podporuje účast studentů na mobilitních zahraničních programech formou 

administrativní pomoci s výjezdem, finanční podporou kompenzující některé nákla-

dy spojené s výjezdem, uznáváním získaných kreditů a absolvovaných předmětů a pl-

nou informovaností ohledně výjezdu. 

Fakulta zveřejňuje informace o  mobilitách prostřednictvím svých webových strá-

nek, sociálních sítí a dalších nástrojů propagace, které má k dispozici. Studenty motivuje 

k výjezdům v rámci programu Erasmus+ rovněž tzv. Motivační program Erasmus+, jež 

úspěšným absolventům programu finančně kompenzuje některé náklady spojené s vý-

jezdem. 

Kromě toho fakulta pořádá různá setkání zájemců o výjezd do zahraničí s bývalými 

účastníky zahraničních programů. Studenti si tak vyměňují bezprostřední zkušenosti. 

Vzhledem k celosvětové pandemické situaci spojené s Covid-19 musela fakulta řešit 

vývoj této situace a pružně na něj reagovat. V době propuknutí pandemie v roce 2020 

byli na výjezdu 4 studenti, 3 ve Španělsku a  1 v  Litvě. Fakulta byla s  těmito studenty 

v každodenním kontaktu, předávala aktuální informace a současně řešila návrat těchto 

studentů zpět do České republiky ve spolupráci se zahraničními koordinátory. Se zájem-

ci o výjezd do zahraničí byla fakulta v pravidelném online spojení a spolu s uchazeči na 

denní bázi vyhodnocovala možnosti vycestování studentů do zahraničí. 

Podpora zahraniční mobility 
akademických a neakademických pracovníků

Fakulta dlouhodobě a úzce spolupracuje s oddělením pro vnější vztahy rektorátu UJEP. 

Cílem této spolupráce je administrativní podpora vyjíždějících zaměstnanců.

Současně fakulta i OVV REK pravidelně aktualizují informace o zaměstnaneckých 

mobilitách a zprostředkovávají zaměstnancům i nabídky pro mobility ze zahraničních 

partnerských univerzit.

FSE v roce 2020 pořádala kurzy anglického jazyka pro zájemce z řad akademických 

pracovníků. Cílem kurzů bylo zvýšení jazykových dovedností AP za účelem zvýšení 

kvality publikační činnosti a podpora zahraniční mobility. Mezi akademickými pracov-

níky probíhá neustálá výměna zkušeností ze zahraničních pobytů.

47FSE UJEP 2020 / PŘÍLOHOVÁ ČÁST / 7



Integrace zahraničních členů akademické obce

Vzhledem k celosvětové pandemické situaci spojené s Covid-19 nemohla fakulta uvítat 

návštěvníky ze zahraničí tak, jak bylo zvykem. 

Každoročně přijížděla na fakultu řada zahraničních členů akademické obce. Tito za-

městnanci byli vždy zařazeni do běžných činností příslušné katedry, účastnili se výuky 

a vedli samostatně přednášky a cvičení. Byli současně informováni o všech akcích, které 

FSE/UJEP pořádá a rovněž byli vyzýváni k účasti na těchto akcích. Nedílnou součástí 

integrace zahraničních členů akademické obce je prohlídka kampusu UJEP.

Aktivity posilující internacionalizaci 

Fakulta se v roce 2020 spolupodílela na organizaci výroční konference PLPR - Internatio-

nal Academic Association on Planning, Law, and Property Rights na půdě UJEP. Konferen-

ce umožnila networking výzkumných pracovníků z celého světa a byla základem pro vznik 

aktivní spolupráce účastníků konference na projektové a publikační činnosti. 

Pracovníci fakulty jsou zapojeni do projektu evropské spolupráce ve vědeckém 

a technickém výzkumu (Cost Action) s názvem LAND4FLOOD (Natural Flood Retention 

on Private Land, www.land4flood.eu), jehož koordinátorkou je doc. Ing. Lenka Slavíková, 

Ph.D. (FSE UJEP) a viceprezidentem hostující profesor FSE UJEP dr. Thomas Hartmann 

(Wageningen University, Holandsko). Tento mezinárodní projekt sdružuje vědecké pra-

covníky z celé Evropy a jeho výsledkem je řada odborných konferencí, workshopů a po-

pularizačních materiálů i vědeckých výstupů. 

Kromě výše uvedených aktivit fakulta v roce 2020 začala připravovat realizaci ci-

zojazyčného orientačního systému v  budově fakulty. V  rámci nově vznikajících www 

stránek fakulty byl kladen velký důraz na vytvoření kvalitní anglické verze webové pre-

zentace fakulty.
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8.   VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ,  
UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ  
ČINNOST 

Klíčovým vědeckým projektem fakulty v roce 2020 je i nadále projekt COST (Land-

4Flood), jehož řešitelkou je doc. Lenka Slavíková. V roce 2020 také pokračovalo řeše-

ní dvou standardních projektů GAČR, nově se pak fakulta stala řešitelem 6 projektů 

TAČR z programů Éta a Doprava 2020+. K nově řešeným projektům patří i projekty 

v rámci přeshraniční spolupráce Česko-Sasko, projekty v rámci programu Interrreg 

CE, nebo Erasmus, či projekty v rámci rezortních programů (MŠMT).

Zapojení studentů do tvůrčí činnosti 

Nadaní studenti pracovali jako pomocné vědecké síly (včetně studentů bakalářských 

programů). Studenti byli zapojováni do řešitelských týmů výzkumných projektů, včet-

ně projektů podporovaných interními grantovými systémy fakulty či fakultních pro-

jektů typu GAČR, Interdisciplinární letní škola aj.

V roce 2020 fakulta zapojovala studenty do tvůrčí činnosti zejména prostřednictvím 

Studentské grantové soutěže (SGS) v rámci několika projektů. Studenti zde spolupraco-

vali na publikování výsledků grantu v recenzovaných odborných periodikách. V roce 

2020 byla v rámci SGS poskytnuta finanční podpora v celkové výši 1 314 tisíc Kč na níže 

uvedené projekty. 

• Zhodnocení přínosu MAS pro formování reimage a nové kvality života v obcích 

v uhelných regionech (finanční podpora 70 tisíc Kč)

• Suburbanizace v České republice: příležitost nebo hrozba pro hospodaření a roz-

voj malých obcí? (finanční podpora 95 tisíc Kč)

• Strategický management firem – přístupy a opatření firem pro snížení nákladů 

výroby při růstu cen energií (finanční podpora 65 tisíc Kč)

• Sociální vyloučení v Ústeckém kraji (finanční podpora 95 tisíc Kč)

• Situace brain drain a brain gain ve výrobním podniku a mezi studenty (finanční 

podpora 85 tisíc Kč)

• Iniciativy proměn městského prostoru a inkluzivní regenerace měst na základě 

přírodě blízkých řešení (finanční podpora 80 tisíc Kč)

• Specifika realitního trhu v regionu Ústí nad Labem (finanční podpora 87,8 tisíc Kč)

• Vnitřní hodnoty komunit v  procesu strategického plánování místního rozvoje 

(finanční podpora 99,5 tisíc Kč)

• Podnikatelská migrace z měst na venkov: její význam pro rozvoj venkovských 

oblastí a reflexe v plánování venkova (finanční podpora 78 tisíc Kč)

• Koncept Regional value added partnership v  odvětví zemědělsko-potravinové 

produkce a  turismu na venkově: Návrh na implementaci v rozvoji venkova (fi-

nanční podpora 82,4 tisíc Kč)

49FSE UJEP 2020 / PŘÍLOHOVÁ ČÁST / 8



• Generace Y na trhu práce (finanční podpora 115 tisíc Kč)

• Regionální cenové disparity na realitním trhu ČR (finanční podpora 100 tisíc Kč)

• Ekonomická výkonnost na regionální úrovni ČR a příležitosti místních samo-

správ (finanční podpora 68,3 tisíc Kč)

• Otevřená data na Ústecku – situace a vyhlídky (finanční podpora 65 tisíc Kč)

• Participace v kontextu Smart City: zapojení veřejnosti do rozhodovacího procesu 

na lokální úrovni (finanční podpora 62 tisíc Kč)

• Ekonomie měst a regulace nových modelů podnikání v kontextu Smart City (fi-

nanční podpora 66,5 tisíc Kč)

 Účelové finanční prostředky 
na výzkum, vývoj a inovace

Název grantu, výzkumného projektu,  
patentu nebo dalších tvůrčích aktivit

Zdroj dle  
klasifikace  
MŠMT

Finanční 
podpora 
UJEP  
(v tis. Kč)

Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko - ČR A 0

Podpora alternativních řešení mobility v environmentálně citlivých 
oblastech

B 215

Dopady a adaptace inovativních řešení mobility na strukturální změny 
a funkční rozvoj sídel v Ústeckém kraji

B 314

BIDELIN Hodnoty ekosystémových služeb, biodiversity a zelenomodré 
infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína

A 0

FOREST-AGRICULTURE-WATER NEXUS: Bilaterální workshopy pro 
podporu nástrojů správy ekosystémových služeb (Bilaterální workshopy 
ForAWat)

A 0

Sasko-český management povodňových rizik ll (STRIMA ll) A 121

Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola o energetických 
systémech v Rakousku a České republice 2020

A 0

Chytrý venkov: udržitelný rozvoj venkova s využitím Smart řešení B 227

RESTEP II. - Ekonomická podpora strategických a rozhodovacích 
procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití 
obnovitelných zdrojů energie, především pak biomasy, při respektování 
potravinové soběstačnosti a ochrany půdy

C 87

REGBES - Škola doktorských studií - aplikovaná a behaviorální studia C 101

REGBE - Centrum regulace a behaviorálních studií pro výzkumně 
zaměřené studijní programy UJEP

C 110

Aplikace psychosociálního přístupu k identifikaci a posílení adaptačních 
mechanismů člověka během dlouhodobých pilotovaných kosmických 
letů do hlubokého vesmíru

B 168

OC-2016-2 Natural Flood Retention on Private Land A 0
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D-CARE Developing, piloting and validating smart care models in 
Danube region for supporting social innovation, improving competences 
and entrepreneurship

A 98

Strategické nástroje na podporu rozhodování municipalit v oblasti 
udržitelné mobility

B 158

Vývoj trajektorií tradičních odvětví ve starých průmyslových regionech: 
governance, aktéři, instituce a leadership.

B 0

Management Committee člen v rámci projektu COST Action CA17125 - 
Public Value Capture of Increasing Property Values

A 0

Náboženství v komunistickém režimu: Pohled teorie racionální volby B 0

VODA VE MĚSTĚ: Modrá a zelená infrastruktura mezioborově B 144

IKM Communitas / IRO Communitas C 137

Analýza přeshraniční konkurenceschopnosti krajů ČR B 0

Trvale udržitelná energetická politika v Evropě v roce 2020 C 0

Změny dopravního chování způsobené Covid-19 a jejich společenské 
dopady

B 20

Efektivita systému adiktologických služeb v České republice v souvislosti 
s pandemií COVID-19

B 19

 

 Podpora studentů doktorských  
studijních programů 

 

Studenti doktorského programu jsou podporováni jednak prostřednictvím standardní-

ho doktorského stipendia (studenti v prezenční formě) a dále pak formou mimořádných 

stipendií v závislosti na rychlosti studia, odvozené od počtu získaných kreditů. 

Studenti jsou dále podporováni ve své vědecké činnosti například formou Studentské 

grantové soutěže, a  to v závislosti na kvalitě předložených projektů. Stejně jako ostatní 

pracovníci FSE UJEP, mají i studenti doktorského studijního programu nárok na odměnu, 

pokud vykazují mimořádnou vědeckou činnost (např. publikace v zahraničních impakto-

vaných časopisech či odborných monografiích, resp. podají vědecký projekt GAČR, TAČR.

Podpora horizontální mobility studentů a akademických 
pracovníků a jejich vzdělávání

S cílem posílit spolupráci fakulty s aplikační sférou fakulta rozvíjí Centrum pro spolu-

práci s firmami FSE UJEP. Mezi úkoly pracoviště patří rozšíření sítě partnerů a zinten-

zivnění spolupráce v oblasti prakticky orientované výuky (např. participace studentů 

na businessových úkolech v rámci výuky), kolaborativního výzkumu, ale i stáží stu-

dentů i akademiků. 

Toto je doplněno angažovaností kolegů, kteří kromě výuky jsou činní, např. podnika-

telsky nebo v expertních regionálních a národních grémiích. Fakulta byla a je také perso-
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nálně provázaná s Inovačním centrem Ústeckého kraje (ICUK), kde působí zaměstnanci 

fakulty a kde někteří studenti FSE získávali nebo získávají první pracovní zkušenosti. 

Podpora podnikavosti a inovativního podnikání probíhá po dvou liniích: a) v rám-

ci vzdělávání, b) v rámci spolupráce s Inovačním centrem Ústeckého kraje. Primárním 

předmětem, který slouží k podpoře podnikavosti a rozvoji podnikatelských kompetencí, 

je předmět „Podnikání v regionu“, který navštěvují studenti oborů Ekonomika a man-

agement a Regionální rozvoj a veřejná správa na bakalářském stupni. Přednášky jsou 

otevřené i pro veřejnost, na cvičeních se studenti učí generovat podnikatelské nápady, 

sestavovat a ověřovat business modely. Studenti mají možnost se v rámci předmětu zú-

častnit se svými nápady soutěží (např. Social Impact Award apod.). Fakulta dále nabí-

zí dva předměty, které podnikavost a inovativnost posilují. Startup Business je kurzem 

v angličtině primárně pro program Erasmus+, ale nabízí se napříč univerzitou. Má pod-

pořit multidisciplinaritu, která je pro inovace důležitá. Designing for Future and Inno-

vation je prakticky orientovaný kurz v angličtině nabízený napříč univerzitou, kde se 

studenti seznamují s celou škálou inovačních metod a technik (Human Centred Design, 

Design Thinking, Design Sprint, Scrum, Agile atp.).
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Víte, že...
... druhého ročníku soutěže Czech Envi 
Thesis se zúčastnilo již 62 vědeckých 
prací z celkem14 škol?

Finálové kolo proběhlo online prostřednictvím aplikace ZOOM. Vítězkou se 
stala Anna Tabášková z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 
Soutěžila s prací z oboru environmentální psychologie a zkoumala procesy, které 
ovlivňují míru našeho environmentálního chování.
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9.  ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY  
A HODNOCENÍ REALIZOVANÝCH  
ČINNOSTÍ

 
Hodnocení kvality vzdělávací činnosti

Hodnocení kvality vzdělávací činnosti na FSE UJEP každoročně spočívá především 

v analýze výsledků dotazníkového šetření prováděného mezi studenty fakulty. Data 

pro dotazníkové šetření jsou získávána během výuky vybraných předmětů, ve kterých 

je vysoká účast studujících. 

Tím je dosaženo vyšší návratnosti dotazníků a tím i větší relevance získaných dat. 

Šetření je prováděno pravidelně od roku 2014 a to dvakrát ročně, vždy na konci obou se-

mestrů. Absence studentů ve výuce způsobená protiepidemiologickými opatřeními ne-

umožnila provedení těchto šetření za letní semestr akademického roku 2019/20 a zimní 

semestr akademického roku 2020/21. Jediným provedeným hodnocením kvality výuky 

tak byla anketa Kvalita výuky v IS/STAG. Na otázky v anketě odpovědělo 107 studentů 

v LS 2019/20 a 42 studentů v ZS 2020/21. Jedná se řádově o jednotky procent z celkového 

počtu studentů, proto byla větší pozornost věnována pouze konkrétním poznámkám 

studujících, nikoliv číselným charakteristikám plynoucím z hodnocení. 

Fakulta v  roce 2020 provedla analýzu studijní neúspěšnosti a  studijních výsledků 

studujících fakulty v  akademických letech 2015/2016 až 2018/2019. Provedené šetření 

bylo založeno převážně na datech z IS/STAG. Na základě informací o průběhu studia 

a výsledku studia daného studenta/studentky byly formulovány hlavní závěry pro ve-

dení fakulty. Bylo zjištěno, že neúspěšní studenti prezenčního studia mají při ukončení 

studia nejčastěji sedm a více nesplněných předmětů. Analýza nalezla předměty, které se 

nejčastěji vyskytují ve skupině nesplněných předmětů při předčasném ukončení studia. 

Fakulta v návaznosti na tato zjištění přistoupila k otevření přípravných kurzů před zahá-

jením studia, či výběrových kurzů v průběhu studia, které pomáhají odstranit nedostat-

ky ve vstupních znalostech nutných pro úspěšné absolvování daných předmětů. 

 

Hodnocení kvality tvůrčí činnosti

V listopadu 2020 proběhlo hodnocení UJEP, resp. jednotlivých fakult mezinárodním 

evaluačním panelem (https://www.ujep.cz/cs/mezinarodni-evaluacni-panel) za obdo-

bí 2014 – 2018. 

Panel se zřizuje za účelem hodnocení vysokých škol v modulech M3-M5, jež je sou-

částí hodnocení vědecko-výzkumné činnosti výzkumných institucí podle dokumentu 

Metodika hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol (Příloha 5 Me-

todiky hodnocení výzkumných organizací a  ukončených programů účelové podpory 

výzkumu, vývoje a  inovací). Z  evaluační zprávy Panelu vyplývá, že výkon fakulty je 

hodnocen jako „dobrý“, neboli fakulta dosahuje „znamenité úrovně“. Jedná se o velmi 

55FSE UJEP 2020 / PŘÍLOHOVÁ ČÁST / 9



dobrý výsledek, a to nejen s ohledem na hodnocení ostatních fakult UJEP, ale především 

s ohledem na dlouhodobý nárůst vědecko-výzkumné výkonnosti fakulty a tudíž externí 

zhodnocení pozitivního směřování fakulty.

Vnitřní hodnocení tvůrčí činnosti za rok 2020 se stejně jako v předešlých letech sou-

středí na: a) evaluaci projektů podpořených prostředků účelové podpory specifického 

vysokoškolského výzkumu Grantovou komisí FSE UJEP (projekty studentské grantové 

soutěže - SGS), b) evaluaci vědeckých a konzultačních projektů, c) evaluaci publikačních 

výsledků pracovníků FSE UJEP v souladu s pravidly Rady vlády ČR, d) evaluaci pedago-

gické a tvůrčí činnosti pracovníků FSE UJEP dle Směrnice děkana č. 1/2017 “Kariérní řád 

akademických pracovníků FSE UJEP”. 

V roce 2020 bylo Grantovou komisí FSE UJEP podpořeno celkem 16 projektů SGS 

(nových i pokračujících). Nejvíce jsou mezi řešiteli zastoupeni studenti doktorského stu-

dia FSE, kteří jsou prostřednictvím projektů SGS podporováni k tvůrčí (především vý-

zkumné a publikační) činnosti. Podíl studentů doktorského studia na publikační činnos-

ti v odborných periodikách kontinuálně roste (dle Metodiky 17+). Grantové komisí FSE 

UJEP bylo v roce 2020 podáno k hodnocení celkem 8 závěrečných zpráv k ukončeným 

SGS projektům (z let 2017-2019). V rámci těchto projektů bylo publikováno 5 výsledků 

typu Jimp, 4 výsledky typu Jsc a 11 výsledků typu Jost. Hodnocení projektů SGS (nových, 

i pokračujících) za rok 2020 dosud není ukončeno.

Klíčovým vědeckým projektem fakulty v roce 2020 je i nadále projekt COST (Lan-

d4Flood), jehož řešitelkou je doc. Lenka Slavíková. V roce 2020 také pokračovalo řešení 

dvou standardních projektů GAČR, nově se pak fakulta stala řešitelem 6 projektů TAČR 

z programů Éta a Doprava 2020+. K nově řešeným projektům patří i projekty v rámci 

přeshraniční spolupráce Česko-Sasko, projekty v  rámci programu Interrreg CE, nebo 

Erasmus, či projekty v rámci rezortních programů (MŠMT). Všechny z uvedených pro-

jektů přispívají k rozvoji vědecko-výzkumné kapacity na fakultě a tím i k možnosti zajis-

tit kvalitní výuku v rámci nabízených studijních programů. 

Evaluace publikačních výsledků pracovníků FSE UJEP byla podkladem pro udělení 

mimořádné odměny, která jim byla přidělena dle směrnice děkana č.1/2019 „Podpora vě-

decko-výzkumné činnosti na FSE UJEP“ v roce 2020 (např. impaktovaný článek v českém 

a zahraničním časopise, impaktovaný článek v zahraničním časopise, podání zahraniční-

ho nebo národního vědeckého grantu, publikace příspěvku z konference indexované na 

Web of Science nebo Scopus apod.). Hlavním smyslem této směrnice je zkvalitnit a zin-

tenzivnit tvůrčí činnost pracovníků FSE UJEP a tím i zlepšit hodnocení FSE UJEP jako 

výzkumné instituce Radou vlády ČR na jedné straně a podpořit proces akreditace stáva-

jících a nových studijních oborů na FSE UJEP na straně druhé. Jako každý rok dochází 

k mírnému nárůstu celkového počtu výsledků, které zasíláme do RIVu k hodnocení. Mění 

se ale rapidně struktura výsledků, hlavní důraz je nyní kladen na hodnotitelné výstupy, 

především publikování v zahraničních časopisech, které jsou vysoce indexované v data-

bázích WoS a Scopus. Od roku 2014 kontinuálně roste množství článků publikovaných 

v kategoriích Jimp, resp. Jsc. V roce 2020 bylo na FSE UJEP publikováno 33 článků z těchto 

kategoriích (přičemž 27 článků z kategorie Jimp), současně bylo publikováno 12 článků 

v kategorii Jost, 8 příspěvků ve sborníku, 4 knihy, či 1 kapitola v knize. Vývoj vědecké akti-

vity členů fakulty v letech 2014 až 2020 je patrný z přiložených grafů. Klíčovým indikáto-

rem je však nejen kvantita, ale zejména kvalita publikací. V tomto smyslu došlo k nárůstu 

článků publikovaných v časopisech, které jsou indexovány v prvním decilu, resp. prvním 

a druhém kvartilu v žebříčku časopisů dle vybraných oborů. 
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Mezi 5 nejvýznamnějších publikačních výstupů v roce 2020 patří především násle-

dující články (v abecedním pořadí):

• BOĎA, Martin, DLOUHÝ, Martin, ZIMKOVÁ, Emília. 2020. Modeling a sha-

red hierarchical structure in data envelopment analysis: An application to 

bank branches. Expert Systems with Applications. 162, 113700. https://doi.

org/10.1016/j.eswa.2020.113700 [IF: 5,452]

• BRŮHOVÁ FOLTÝNOVÁ, Hana, VEJCHODSKÁ, Eliška, RYBOVÁ, Kristýna, 

KVĚTOŇ, Viktor. 2020. Sustainable urban mobility: One definition, different 

stakeholders’ opinions. Transportation Research Part D: Transport and Envi-

ronment. 87, 102465. https://doi.org/10.1016/j.trd.2020.102465 [IF: 4,577]

• SLAVÍK, Jan, PAVEL, Jan, ARLTOVÁ, Markéta. 2020. Variable charges and 

municipal budget balance: Communicating vessels of the waste management. 

Journal of Environmental Management. 257, 109976. https://doi.org/10.1016/j.

jenvman.2019.109976 [IF: 5,647]

• VAN KOTEN, Silvester. 2020. Forward premia in electricity markets: A re-

plication study. Energy Economics. 89, 104812. https://doi.org/10.1016/j.ene-

co.2020.104812 [IF: 5,203]

• ARTMANN, Martina, SARTISON, Katharina, VÁVRA, Jan. 2020. The role of 

edible cities supporting sustainability transformation - conceptual multi-di-

mensional framework tested on a case study in Germany. Journal of Cleaner 

Production. 255, 120220. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120220 [IF: 7,246]

 

Hodnocení plnění kariérních řádů akademických pracovníků FSE UJEP probíhá kon-

tinuálně, přičemž toto hodnocení se promítá do úpravy pracovních úvazků akademic-

kých pracovníků a  do plánování jejich budoucího zapojení do akreditovaných studij-

ních programů. Akademičtí pracovníci, jejichž tvůrčí činnost není z pohledu požadavků 

akreditačních komisí dostatečná, jsou nahrazováni pracovníky s dlouhodobým potenci-

álem rozvoje tvůrčí činnosti fakulty. 

Hodnocení kvality souvisejících činností

V roce 2020 FSE UJEP hodnotila výkon akademických pracovníků za rok 2019 podle 

pravidel kariérního řádu fakulty. 

Do hodnocení bylo zapojeno 41 akademických pracovníků. V rámci tohoto hodno-

cení se sledoval výkon akademických pracovníků v oblasti vzdělávací činnosti v akade-

mickém roce 2018/19, dále pak v tvůrčí, projektové a organizační oblasti za kalendářní 

rok 2019. Výsledky byly konzultovány s vedoucími kateder a na základě zjištěných údajů 

byly upraveny mzdové výměry hodnocených akademických pracovníků.

V návaznosti na výsledky ankety spokojenosti zaměstnanců fakulty z roku 2017 po-

kračovala i v roce 2020 výuka v kurzech cizích jazyků pro akademické pracovníky, které 

byly hrazeny z prostředků fakulty. Fakulta dále podporovala kariérní rozvoj svých aka-

demických pracovníků zajištěním možnosti účasti na kurzech pokročilých statistických 

a marketingových metod.

Rok 2020 byl z významné části ovlivněn nutností distanční výuky. Fakulta provedla 

analýzu připravenosti na tento typ výuky. V návaznosti na zjištěná fakta vybavila učeb-
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ny technickými prostředky potřebnými k  distanční výuce a  zajistila technické vyba-

vení i pro akademické pracovníky, kteří distanční výuku prováděli v rámci home offi-

ce. Fakulta dále uspořádala sérii školení pro akademické pracovníky. Tato školení byla 

věnována práci s nástroji pro online komunikaci, konkrétně nástrojům BigBlueButton, 

Google Meet a Microsoft Teams a nástroji pro elearningovou podporu studia Moodle. 

V  roce 2020 proběhlo vyhodnocení výběrového výzkumného šetření z  podzimu 

2019, jehož cílem bylo zmapovat postoje a  názory studentů k  nabídce studia na FSE, 

její formě i obsahu. Šetření probíhalo technikou kvalitativních skupinových rozhovorů 

focus-group. Z provedeného šetření vyplynula řada konkrétních návrhů opatření zamě-

řených na formu a průběh studia, či zlepšování studentského zázemí. Vedení fakulty se 

s výsledky šetření seznámilo, rozhodlo, která opatření je možné uskutečnit a postupně 

jednotlivá opatření realizuje.
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10.   NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ 
EXCELENCE

Klíčovým vědeckým počinem FSE UJEP je i v roce 2020 projekt evropské spolupráce 

ve vědeckém a technickém výzkumu (Cost Action) s názvem LAND4FLOOD (Natural 

Flood Retention on Private Land, www.land4flood.eu), jehož koordinátorkou je doc. 

Ing. Lenka Slavíková, Ph.D. (FSE UJEP) a viceprezidentem hostující profesor FSE UJEP 

dr. Thomas Hartmann (Wageningen University, Holandsko). 

Tento mezinárodní projekt sdružuje vědecké pracovníky z celé Evropy a jeho výsled-

kem je řada odborných konferencí, workshopů a popularizačních materiálů i vědeckých 

výstupů - např. odborné monografie v nakladatelství Springer s názvem Nature-Based 

Flood Risk Management on Private Land, jejímiž editory jsou dr. Thomas Hartmann, 

doc. Lenka Slavíková a dr. Simon McCarthy. 

Na národní úrovni patří k  projektům klíčového významu na FSE UJEP projekt 

SMART City, SMART Region, SMART Community (http://smart-mateq.cz/projekty/

projekty-smart/smart-iti/), jehož hlavní řešitelkou je prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. Part-

nerem projektu je ČVUT v  Praze. Projekt je platformou pro strategickou spolupráci 

akademických pracovníků z  vybraných fakult UJEP, aplikačního sektoru i  veřejnosti 

(v souladu s  ‘principem partnerství’). Prohlubování této spolupráce je důležitým před-

pokladem naplnění hlavního cíle projektu, jímž je řešení dlouhodobých společenských 

potřeb obyvatel v Ústeckém kraji, zlepšení kvality jejich života a rovněž zvyšování kon-

kurenceschopnosti Ústeckého kraje v rámci České republiky. Nástrojem pro splnění to-

hoto cíle je implementace SMART opatření a nástrojů, které reagují na aktuální potřeby 

subjektů v Ústeckém kraji. 

Dalším významným počinem nadregionálního charakteru je projekt STRIMA II, 

který se zabývá analýzou nástrojů a opatření ke snižování povodňových škod na budo-

vách, infrastruktuře a s využitím opatření v ploše povodí. Projekt zahrnuje přeshraniční 

spolupráci v protipovodňové ochraně a jeho přínosem je sdílení informací o příchodu 

povodně (propojení varovných systémů v přeshraničních povodích), výměna zkušeností 

a koordinace strategií ke zvládaní povodňových rizik, zlepšování prevence (potenciál-

ních) škod na budovách a infrastruktuře a podpora setkávání v rámci přeshraničních fór 

managementu povodňových rizik. Významnou součástí projektu je i ekonomická a insti-

tucionální analýza opatření v ploše povodí s retenčním potenciálem. Projekt je financo-

ván z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020.

Novým významným počinem za rok 2020 je projekt D-CARE, celým názvem „Deve-

loping, piloting and validating smart care models in Danube region for supporting social 

innovation, improving competences and entrepreneurship“. Hlavním partnerem celého 

projektu je rumunská University of Medicine and Pharmacy „Iuliu Hateganu“ Cluj Napo-

ca. Celkem je zapojeno 19 organizací a institucí. Jedním z řešitelů a partnerů projektu je 

i FSE UJEP. Projekt se zabývá inovacemi v oblasti zdravotních a sociálních služeb.

Mezi fakultní stálice patří projekty TAČR, které jsou pravidelně vybrány k financo-

vání. V roce 2020 byl zahájen projekt z programu TAČR Doprava2020+ s názvem „Pod-

pora alternativních řešení mobility v environmentálně citlivých oblastech“, jehož hlavní 

řešitelkou je dr. Hana Brůhová Foltýnová. Projekt se zabývá problematikou udržitelné 

mobility. Jde hlavně o velkoplošná chráněná území, zejména o národní parky a vyšší 
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zóny chráněných krajinných oblastí. Do těchto oblastí se koncentruje turistický ruch, 

který pak významně tyto oblasti zatěžuje negativními vlivy dopravy, zejména dopravy 

individuální. Hledání alternativních řešení mobility v těchto oblastech není obvykle ve 

středu zájmu objednatelů veřejné dopravy, neboť se jedná o  oblasti řídce osídlené. Je 

proto nutné analyzovat specifika mobility v těchto oblastech a navrhnout metodologii 

jejich řešení.

Ve stejném dotačním programu byl úspěšný také projekt s názvem „Dopady a adapta-

ce inovativních řešení mobility na strukturální změny a funkční rozvoj sídel v Ústec-

kém kraji“, kde je hlavním řešitelem doc. Jaroslav Koutský, děkan FSE. Řešení projektu 

by mělo přispět k poznání dopadů inovativních řešení mobility na podobu a funkčnost 

územních jednotek (města, obce, regiony), zvýšit kvalitu poskytovaných řešení (služeb) 

mobility ve směru municipalita-občan či přispět k uspokojení poptávky a potřeb obyva-

tel na pohyb v prostoru. Projekt bude řešen pro situaci a potřeby konkrétních měst v Ús-

teckém kraji, jež se podílí na řešení projektu, ale výsledky/výstupy budou vždy obsaho-

vat i obecnější perspektivu pro využití v územích obdobného typu, postavení, velikosti 

či rámcově analogické konfigurace geografických podmínek.

V rámci 3. veřejné soutěže TAČR Éta jsme také získali dva nové projekty. První s ná-

zvem „Chytrý venkov: udržitelný rozvoj venkova s využitím Smart řešení“, jehož řešite-

lem je dr. Petr Hlaváček. Cílem projektu je vytvořit pro české venkovské oblasti koncept 

a metodiku Chytrého venkova. Metodika bude vycházet z řešení v oblasti Smart Cities, 

přičemž tato řešení přizpůsobí potřebám venkovských oblastí a  sídel. Takový přístup 

dosud v České republice nebyl aplikován. Obce získají nástroj, jak se mohou s podporou 

Místních akčních skupin zapojit do regionálních inovačních ekosystémů a koncepčním 

způsobem realizovat využití Smart řešení ve svém rozvoji. Metodika usnadní rychlejší 

prosazování chytrých řešení na českém venkově, kde tato řešení budou potlačovat slabé 

stránky či eliminovat hrozby pro venkovské oblasti, a tím přispějí k zachování udržitel-

nosti a atraktivitě života v sídlech ve venkovském prostoru. 

Druhý projekt s názvem „Aplikace psychosociálního přístupu k identifikaci a posí-

lení adaptačních mechanismů člověka během dlouhodobých pilotovaných kosmických 

letů do hlubokého vesmíru“ vede řešitelka dr. Kateřina Bernardová. Obsahem projektu 

je návrh komplexního zkoumání (diagnostiky) úrovně spokojenosti specifických profesí 

s  životními podmínkami osob v dlouhodobé izolaci, struktury a dynamiky skupino-

vých vztahů a vazeb v malé sociální skupině a specifických oblastí (pracovní výkonnost, 

únava, odpočinek, spánek, vliv stresu ad.) za použití autorsky původních a ve specific-

kých podmínkách české armády ověřovaných vlastních analytických i  intervenčních 

metod (intervence). Pozornost bude zaměřena na tyto oblasti: úroveň životní/pracovní 

spokojenosti členů posádky; oblast vztahů a vazeb uvnitř posádky; specifické oblasti - 

únava, odpočinek, spánek, stres atd. Výstupy projektu poslouží k identifikaci a posílení 

adaptačních mechanismů člověka během dlouhodobých pilotovaných kosmických letů 

do hlubokého vesmíru pro Odbor inteligentních dopravních systémů, kosmických akti-

vit a výzkumu, vývoje a inovací, Ministerstva dopravy ČR a ESA. 

Poslední dva projekty TAČR jsme získali v rámci 4. veřejné soutěže TAČR Éta. První 

s názvem „Změny dopravního chování způsobené Covid-19 a jejich společenské dopa-

dy“ vede opět dr. Hana Brůhová Foltýnová. Projekt zkoumá, s využitím ekonomických, 

ekonometrických a sociologických nástrojů (a dílčí část projektu i pomocí nástrojů veřej-

né politiky), změny dopravního chování v krátkodobém a dlouhodobém horizontu za-
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příčiněné vznikem epidemie Covid-19, změny aktivního chování a dopady těchto změn 

na volbu dopravního prostředku, jaký objem jízd není realizován v průběhu epidemie 

a jaké lze očekávat trendy v souvislosti se změnou dopravního chování ve společnosti. 

Druhý projekt s názvem „Efektivita systému adiktologických služeb v České repub-

lice v souvislosti s pandemií COVID-19“ vede dr. Marek Vokoun. Cílem projektu je ana-

lyzovat nastavení systému adiktologických služeb v České republice v souvislosti s pan-

demií COVID-19. Projekt se soustředí na měření efektivity specifické veřejné služby 

týkající se jedné z nejohroženějších skupin obyvatelstva. Klíčovou složkou projektu bude 

také metodologické propojení makroekonomických, behaviorálních a adiktologických 

přístupů (rapid assessment analyse) ve veřejné správě. Přínos UJEP spočívá v zapojení 

výzkumné infrastruktury Laboratoře behaviorální ekonomie (LABE) v kontextu indivi-

duálního vnímání a administrativní zátěže.

Akademičtí pracovníci fakulty jsou členy následujících prestižních mezinárodních 

organizací. 

• Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft (prof. Ing. Jiřina 

Jílková, CSc., členka rady)

• European Society of Criminology (doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc., člen rady)

• European Society for Ecological Economics (doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D., 

členka rady)

• Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft (doc. Ing. Lenka 

Slavíková, Ph.D., členka rady)

• International Waste Working Group (doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D., člen vědecké vý-

zkumné rady)

• INFA-ISFM, e.v. (Abfall- und Abwasserwirtschaft, Immissionsschutz sowie das 

Site- und Facility Management (doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D., člen rady)
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11.  TŘETÍ ROLE FAKULTY

UJEP, jakožto nejvýznamnější regionální poskytovatel vysokoškolského vzdělání, je 

aktivně zapojen do mnoha regionálních grémií a platforem, kam přináší vlastní pod-

něty, odbornost, případně i data a analýzy. V rámci své třetí role se tak aktivně účastní 

dialogu o budoucím směřování regionu. 

Při tvorbě strategických a koncepčních materiálů se může opřít o expertízu z oblasti 

regionálního rozvoje, inovačních ekosystémů, konkurenceschopnosti, ekonomie, eko-

nomiky a veřejné správy, kterým se fakulta odborně a vědecky dlouhodobě věnuje. 

Pracovníci fakulty se podílejí na činnosti následujících odborných platforem, kte-

ré přispívají ke zlepšení kvality života v ústeckém regionu. Spravedlivá transformace je 

kompetenční tým FSE UJEP, který se zabývá dopady útlumu těžby uhlí na firmy a region 

a který poskytuje nezávislý a kritický pohled na proces spravedlivé transformace v Čes-

ké republice. Zvláštní pozornost je věnována transformaci energetiky a systematickému 

přístupu k přeměně současné ekonomické základny regionu spojené jejím přechodem 

na bezemisní ekonomiku. Digital Health Platform je neformální uskupení aktérů z řad 

poskytovatelů zdravotnických i sociálních služeb, výzkumných zařízení, firem z oblasti 

zdravotnictví a IT, orgánů státní správy i samosprávy. Cílem platformy je podporovat 

digitalizaci a  inovativní technologicky orientované přístupy a  procesy ve zdravotnic-

tví a sociálních službách. Forpolis – Institut pro rozvoj společenství a sídel, je nezávislá 

platforma, která sdružuje odborníky z oblasti geografie, regionalistiky, sociologie nebo 

filosofie. Tito odborníci nejsou jen akademiky, ale reprezentují také soukromý a veřejný 

sektor. Forpolis se zabývá tématy, která ovlivňují rozvoj obcí, a dopady tohoto rozvoje na 

stav okolní krajiny. 

Mezi nejvýznamnější koordinační orgány, ve kterých působí experti FSE UJEP, patří 

Regionální stálá konference a  její pracovní skupiny, která projednává všechny klíčové 

rozvojové dokumenty, např. Strategii rozvoje ÚK do roku 2027. Zástupci fakulty jsou 

aktivní i na úrovni národních grémií (např. Legislativní rada vlády ČR, Uhelná komise, 

Czech Smart City Cluster, Pracovní skupina pro autonomní řízení při MD ČR a dalších) 

a přeshraničních grémií (např. pracovní skupiny Euroregionu Elbe/Labe).

Akademičtí pracovníci fakulty jsou součástí meziuniverzitních týmů tvůrčí spolu-

práce (projektová a publikační činnost v rámci projektů GAČR a TAČR), aplikovaného 

a smluvního výzkumu. Současně jsou členy i resortních poradních orgánů a pracovních 

skupin (zejména MŽP, MPO, MZE). Nedílnou součástí vnějších vztahů fakulty je i spo-

lupráce s aplikačním sektorem v rámci celé ČR, a to jak z řad zástupců státní a veřejné 

správy, tak soukromého sektoru a nevládních organizací. 

Pandemie COVID-19 v roce 2020 přinesla zapojení řady studentů fakulty, zejména 

z oboru Sociální práce, do činnosti v sociálních organizacích. Naprostá většina studentů 

se ke své pracovní povinnosti postavila vstřícně a s porozuměním. Vedení fakulty i ka-

tedry sociální práce podpořilo takto zapojené studenty při plnění jejich studijních po-

vinností. Byli omluveni z účasti na on-line výuce, přednášky jim byly u naprosté většiny 

kurzů poskytnuty v podobě obrazových a zvukových záznamů, měli možnost dohody 

s vyučujícími ohledně termínů odevzdávání seminárních prací a podle možností jim 

byly umožněny on-line konzultace. Součástí podpory byly také možnosti supervizí od 
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pracovníků katedry, kteří jsou k tomu oprávněni na základě příslušných certifikátů. Tato 

supervize byla poskytována bezplatně, studenti měli na výběr ze čtyř konkrétních osob. 

Současně byl studentům distribuován Psychologický průvodce (zpracovaný ve spolu-

práci s UK Praha), kde byla vysvětlována základní pravidla jejich působení na pracovi-

šti z  hlediska duševní hygieny. Studentům a  studentkám byla také nabízena možnost 

emocionální podpory v krizové osobní situaci ze strany členů katedry s absolvovaným 

psychoterapeutickým výcvikem, resp. výcvikem v krizové intervenci. 

Jako pomoc v době pandemie v roce 2020 nabízeli a vykonávali pracovníci katedry 

sociální práce psychologickou podporu (telefonickou krizovou intervenci) - nejen pro 

studenty FSE UJEP. Katedra sociální práce dále zajišťovala koordinační činnosti pro ne-

ziskové organizace v případě vyhledávání pracovníků na vznikající pozice např. v ka-

ranténních centrech (Charita), kdy spolupráce nebyla realizována přes systémy státní 

správy. Pracovníci fakulty také poskytovali konzultace a poradenství ve finanční oblasti 

(hlavně telefonická podpora).
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PŘÍLOHA Č. 2
Výtah z Výroční zprávy 

o hospodaření FSE UJEP 
v roce 2020
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Víte, že...
... fakulta Den otevřených dveří pro 
návštěvníky oživila a kromě představení 
studijních programů FSE UJEP nabídla 
i možnost vyfotit se v zábavné fotobudce? 
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HOSPODAŘENÍ 
FSE UJEP

Ing. Dagmar Kubišová
Tajemnice fakulty

Tajemnice fakulty a  jí podřízené útvary zabez-

pečují chod fakulty po technickohospodářské 

stránce. Tajemnice fakulty se podílí na přípravě 

a tvorbě rozpočtu FSE UJEP. Sleduje a kontrolu-

je čerpání všech finančních prostředků na FSE 

UJEP v průběhu roku. Spolu s neakademickými 

pracovníky vytváří příznivé pracovní prostředí 

pro studenty a pedagogy.  

Níže je uveden stručný přehled finančních prostředků čerpaných v roce 2020 na FSE 

UJEP. Celková dotace finanční prostředků z MŠMT na počátku roku činila 52 197 tis. Kč..

Skladba rozpočtuSkladba rozpočtu v tis. Kčv tis. Kč

Fixní částFixní část 34 55234 552

Výkonová částVýkonová část 5 9165 916

Stipendia doktorandůStipendia doktorandů 3 9153 915

Institucionální prostředky na VŠ výzkum TA 15  SGSInstitucionální prostředky na VŠ výzkum TA 15  SGS 1 2921 292

Institucionální prostředky na rozvoj výzkumné organizace TA 16Institucionální prostředky na rozvoj výzkumné organizace TA 16 4 9884 988

Účetní odpisyÚčetní odpisy 1 5341 534

CelkemCelkem 52 19752 197

Plán čerpání rozpočtu 2020 v tis. Kč

Provoz 6 377

Limit mzdových nákladů bez OON                                                                                                 32 600

Limit OON                                                                                                                                            800

Zákonné sociální pojištění a náklady                                                                                              12 420

CelkemCelkem 52 19752 197
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FSE sestavila vyrovnaný rozpočet s možností zapojení mimořádného příspěvku z roku 

2019. V průběhu roku nebylo nutné příspěvek do rozpočtu zapojit a příspěvek ve výši 442 

tis. Kč byl převeden do FPP FSE UJEP.

V průběhu roku 2020 získala FSE dodatečné  V průběhu roku 2020 získala FSE dodatečné  
finanční prostředky z MŠMT a UJEP finanční prostředky z MŠMT a UJEP v tis. Kčv tis. Kč

Rozvojové programy, publikační činnost (TA 08)Rozvojové programy, publikační činnost (TA 08)  866,7 866,7

Doktorandská stipendia (01)                                                                                                                Doktorandská stipendia (01)                                                                                                                33,733,7

Převod za výuku FSI  (01)Převod za výuku FSI  (01) 148,3148,3

Převod za výuku FZS (01)Převod za výuku FZS (01) 72,972,9

Převod za výuku FF (01)Převod za výuku FF (01) 50,650,6

Převod za výuku FŽP (01)Převod za výuku FŽP (01) 20,620,6

Mezinárodní spolupráce AKTION (TA 02)Mezinárodní spolupráce AKTION (TA 02) 90,090,0

Další získané a pokračující projekty z ostatních kapitol v tis. Kč

GA ČR (TA 21) 921,7 

TA ČR (TA 22) 10 615,8

Veřejné zahraniční zdroje, Cíl 3, CE- HEAT, COST (TA 36) 4 636,4

Dotace z územních rozpočtů (ÚK, Město ÚL) (TA 34) 673,0

Ostatní kapitoly stát. rozpočtu (MZV ČR, MPSV ČR) (TA 35) 3 683,8

OP VVV Regbe, Regbes (TA 37) 2 828,3

Ostatní dotace (TA 39) 490,9

CelkemCelkem 23768,923768,9
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Provozní a mzdové náklady

Položky byly čerpány v  souladu se schváleným rozpočtem pro rok 2020. FSE UJEP 

vykázala kladný hospodářský výsledek z  hlavní vzdělávací činnosti ve výši celkem 

1 721 330,98 Kč. Hospodářský výsledek z EHČ (CŽV, přípravné a jazykové kurzy, mezi-

národní konference PLPR) činil 131 647,71 Kč.  Vedení navrhlo převést HV z HČ a EHČ ve 

výši 1 852,97 tis. Kč do FRIM FSE UJEP. 

Fondy

Investiční prostředky (FRIM) v tis. Kč

Zůstatek FRIM FSE UJEP k 31. 12. 2019Zůstatek FRIM FSE UJEP k 31. 12. 2019 1 726,501 726,50

Čerpáno celkem stavby: 276,129   

Projektová dokumentace (Vila Kampus) 135,52  

Doplnění projektové dokumentace 8,13

Stavební práce Aula VIKS (neuznatelné náklady projektu) 106,041

Rozšíření zvonků u vchodu KSP 4,169      

DPH (stavební práce aula VIKS) 22,269  

Čerpáno celkem stroje: 276,129   

Behaviorální laboratoř (vybavení) 174,88

Vybavení učebny 010 – zařízení pro videokonference 74,00

Stipendijní fond v tis. Kč

Vyplacená stipendia 5 308,4

Zůstatek na Stipendijním fondu FSE UJEP k 31. 12. 2020Zůstatek na Stipendijním fondu FSE UJEP k 31. 12. 2020 1 340,291 340,29

Fond odměn v tis. Kč

Čerpáno 52

Zůstatek na Fondu odměn k 31. 12. 2020Zůstatek na Fondu odměn k 31. 12. 2020 1 832,891 832,89
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Fond provozních prostředků v tis. Kč 

Čerpáno 23,02  

Převod  HV z roku 2019 do FO1 071,45 1 071,45

Zůstatek na Fondu provozních prostředků k 31. 12. 2020Zůstatek na Fondu provozních prostředků k 31. 12. 2020 21 164,46  21 164,46  

Sociální fond v tis. Kč 

Čerpáno                                                                                                                                             340,8

Zůstatek na Fondu provozních prostředků k 31. 12. 2020Zůstatek na Fondu provozních prostředků k 31. 12. 2020 573,83                                                               573,83                                                               

Doplňková činnost

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti za rok 2020 byl vytvořen celkem ve výši 

114 711,57 Kč. Vedení FSE navrhlo převést hospodářský výsledek z dodatkové činnosti do 

FRIM FSE UJEP. 

FSE vykázala v rámci doplňkové činnosti smluvní výzkum v celkové výši 151 800 Kč. 

Jednalo se o projekt Littering

Sponzorské dary 

V rámci sponzorských darů FSE v r. 2020 získala 102 000 Kč. Finanční prostředky 

byly využity jako mimořádná stipendia za umístění v celostátní soutěži CzechEnviThe-

sis, pořádanou FSE UJEP.

Závěr 

Vedení FSE považuje hospodaření fakulty v  roce 2020 za příznivé. Získané projekty 

umožnily formou režijních nákladů částečné pokrytí mzdových a provozních nákladů 

FSE UJEP. Uchované finanční rezervy fakulty umožní zvládnutí finančního roku 2021.
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