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ÚVODNÍ SLOVO 
DĚKANA

Mgr. Ondřej Moc, Ph.D.
děkan fakulty
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Vážení a milí přátelé  
Fakulty sociálně ekonomické UJEP,

vítám vás na stránkách zprávy, která vás seznámí s  nejdůležitějšími událostmi 

a charakteristikami spojenými s činností FSE UJEP v roce 2021. Pandemie COVID-19 

se v uplynulých dvou letech stala natolik všudypřítomným fenoménem, že již skoro 

považuji za bezpředmětné zmiňovat, že činnost fakulty byla nejrůznějšími omezeními 

spojenými s pandemií ovlivněna i v roce 2021. V porovnání s předchozím rokem jsme 

však do roku 2021 vstupovali vybaveni zkušenostmi, které nám umožnily zabezpečit 

chod většiny činností fakulty v odpovídající kvalitě. Na tomto místě chci poděkovat 

všem členům akademické obce i dalším zaměstnancům fakulty za to, jakým způsobem 

jsme se s touto obtížnou situací vyrovnali a věřím, že v dalších letech dokážeme zúročit 

způsoby práce, které se v tomto období osvědčily.

Událostí a změn v roce 2021 nastalo mnoho. Začnu tou, které si můžete všimnout již 

na tomto místě. Předchozí úvodníky psal v pozici děkana Jaroslav Koutský. Ten v dub-

nu 2021 úspěšně dokončil své druhé funkční období. Ze stránek výroční zprávy k Vám 

proto budou promlouvat noví proděkani a proděkanky a v tomto úvodníku i nový dě-

kan fakulty. Rád bych na tomto místě poděkoval Jaroslavu Koutskému za významný 

pozitivní posun, který fakulta pod jeho vedením prodělala. Fakultu přebíral v  roce 

2013 ve stavu, ve kterém byly reálně ohroženy akreditace některých studijních pro-

gramů. Po osmi letech pak novému vedení předal fakultu se stabilizovanou nabídkou 

bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a dvěma nově akre-

ditovanými doktorskými studijními programy, rozvíjejícími se vědecko-výzkumnými 

pracovišti, odpovídající infrastrukturou a hlavně fungujícími mezilidskými vztahy.

Jednou z významných událostí roku 2021 bylo 30. výročí založení fakulty a univer-

zity. Fakulta uspořádala dvoudenní oslavy, během kterých se sešli studenti, zaměstnan-

ci, absolventi a přátelé fakulty. Při té příležitosti byli oceněni pracovníci fakulty, kteří 

významným dílem dlouhodobě přispívají k rozvoji fakulty, a také se osobně představili 

někteří naši úspěšní absolventi. Fakulta během 30 let své existence připravila k  ná-

sledné praxi tisíce absolventů, z nichž řada zaujala významné pozice v manažerských 

pozicích, ve vedení samospráv či úřadů veřejné správy. Přítomnost a vystoupení někte-

rých z těchto absolventů při oslavách bylo pozitivním ohlédnutím za 30 lety vzdělávací 

činnosti fakulty. 

Přeji si, aby budoucí roky činnosti nadále přiváděly fakultě zvídavé studentky a stu-

denty, kterým během studentských let pomůžeme plně rozvinout jejich potenciál. Přeji 

si, aby všichni pracovníci fakulty stále nacházeli smysl v činnostech, které na fakultě 

vykonávají, a aby se stále zvyšovalo uznání, kterého se fakultě od okolního prostředí 

dostává za dosažené výsledky ve vzdělávací, tvůrčí a další činnosti. Do třetice si přeji, 

aby rok 2022 byl již rokem, ve kterém se fakulta vrátí k normálnímu fungování bez vý-

razných zásahů vnějších vlivů. Vzhledem k probíhající agresi Ruské federace na území 

Ukrajiny již vím, že to bude obtížně splnitelné přání. 

Jsem přesvědčen, že i v této situaci fakulta a její lidé obstojí.

„
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HLAVNÍ ČÁST 
Výroční zprávy 

o činnosti FSE UJEP 
za rok 2021

5



FSE UJEP v roce 2021 
Vybraná hlavní témata

1443 STUDENTŮ 
V roce 2021 (údaj k 31. 10. 2021) na Fakultě 
sociálně ekonomické UJEP studovalo 
celkem 1 443 studentů v osmi studijních 
programech či oborech. V bakalářských 
programech studovalo 1 216 studentů, 
v navazujících magisterských 
programech studovalo 175 studentů 
a v doktorských programech studovalo 
52 studentů. V prezenční formě studovalo 
950 studentů a v kombinované formě 493 
studentů.

1492 PŘIHLÁŠEK
V  roce 2021 bylo v  rámci přijímací-
ho řízení na FSE UJEP podáno 1 492 
přihlášek, z toho 1 375 na bakalářská 
studia, 103 na navazující magisterské 
studium a 14 přihlášek na doktorský 
studijní program.

STUDIJNÍ  
PROGRAMY
Mezi významné počiny ve studijní oblasti 
v roce 2021 patří schválení akreditace 
a následné otevření navazujícího 
magisterského studijního programu 
Ekonomika a management veřejného 
sektoru a úspěšná reakreditace 
doktorského studijního programu 
Aplikovaná ekonomie a správa.

MEZINÁRODNÍ 
AKTIVITY
Jedním z klíčových vědeckých počinů 
FSE UJEP je projekt evropské spolu-
práce ve vědeckém a technickém vý-
zkumu (Cost Action) s názvem LAND-
4FLOOD (Natural Flood Retention on 
Private Land).
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FSE UJEP v roce 2021 
Vybraná hlavní témata

CENY ZA NEJLEPŠÍ  
VĚDECKO-VÝZKUMNÝ 
POČIN ROKU
Od roku 2021 bude děkan fakulty 
tuto cenu udělovat každý rok 
v prosinci daného roku vybraným 
zaměstnancům FSE UJEP a studentům 
doktorských studijních programů.

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/

PUBLIKAČNÍ  
ČINNOST
Pracovníci fakulty v roce 2021 publiko-
vali 18 příspěvků zařazených do Jimp, 
11 příspěvků typu Jsc, 8 příspěvků 
typu Jost, 2 odborné knihy a 1 kapitolu 
v odborné knize a 2 certifikované me-
todiky.

INVESTIČNÍ 
AKTIVITA
V roce 2021 proběhly nebo byly zahá-
jeny následující aktivity pro zlepšení 
fakultní infrastruktury:

ض   Dokončení stavebních úprav 
v objektu Vilka v areálu 
Kampusu, vznikly tak nové 
ubytovací kapacity pro 
akademické pracovníky.

ض   Zahájení stavebních úprav 
nových prostor studijního 
oddělení fakulty.

7FSE UJEP 2021 / TÉMATA



... promoce v roce 2021 proběhly v netradiční 
podobě? V duchu protiepidemických opatření 
jsme je zvládli hybridně, a navíc v naší nové aule?

Promoce probíhaly kombinovaně v Kampusu UJEP, v naší modré 
aule VIKS. Tam směli pouze absolventi. Pro jejich rodiny a blízké byl 
zprostředkován veřejný videopřenos do venkovních prostor amfiteátru 
UJEP, aby mohli sledovat celý přenos živě na velkoplošné projekci tak, jako 
kdyby v aule seděli všichni společně. Po slavnostním aktu a opětovném setkání 
s rodinou byla k dispozici speciální fotobudka, kde se mohly rodiny společně 
zvěčnit a fotografie si ihned odnést.

Víte, že...
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Studium 
na FSE UJEP

Ing. Miroslav Kopáček 
proděkan pro studium 
(do 30. 4. 2021 Ing. Kateřina Felixová, Ph.D.)

Rok 2021 byl ve znamení návratu 
k normálu, jelikož v jeho průběhu se opět 
začala uskutečňovat tradiční kontaktní 
výuka. Distanční výuka, probíhající 
v důsledku pandemie onemocnění 
covid-19, byla náročná, ale v mnohém 
odkryla nevyužitý potenciál, se kterým je 
vhodné dál pracovat a rozvíjet ho. 

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 programech, s výjimkou programů doktorských, 

také celoživotní formu vzdělávání.

K  31. prosinci 2021 studovalo na Fakultě sociálně ekonomické UJEP celkem 1 443 

studentů, přičemž v bakalářských programech studovalo 1 216 studentů, v navazujících 

magisterských programech studovalo 175 studentů a v doktorských programech studo-

valo 52 studentů. Z  hlediska formy studia v  prezenční formě studovalo 950 studentů 

a v kombinované formě 493 studentů.

Na bakalářském stupni studia fakulta v roce 2021 uchazečům nabízela studium ve 

studijním programu Ekonomika a  management, Regionální rozvoj a  veřejná správa 

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

V navazujícím magisterském stupni studia bylo možné se v  roce 2021 přihlásit ke 

studiu do dvou studijních programů, a to Ekonomika a management veřejného sektoru 

a Regionální rozvoj a veřejná správa. Výuka v obou uvedených programech navazujícího 

magisterského studia probíhala v prezenční formě studia. V  roce 2021 fakulta získala 

akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management 

veřejného sektoru.

Na doktorském stupni studia bylo možné na fakultě studovat ve dvou studijních pro-

gramech, a to Aplikovaná ekonomie a správa a Regulace a behaviorální studia, a to jak 

v prezenční, tak kombinované formě studia. Studijní program Regulace a behaviorální 

studia je navíc možné studovat kompletně i v anglickém jazyce. Doktorský studijní pro-

gram Aplikovaná ekonomie a správa fakulta v roce 2021 úspěšně reakreditovala. 

„
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V roce 2021 bylo v rámci přijímacího řízení na FSE UJEP podáno 1 492 přihlášek, 

z  toho 1 375 na bakalářské studijní programy, 103 na navazující magisterské studijní 

programy a 14 přihlášek na doktorské studijní programy. V porovnání se stavem v roce 

2020, kdy bylo podáno 1 207 přihlášek, se jednalo o poměrně významný nárůst zájmu 

o studium na fakultě, a to hlavně z hlediska bakalářských studijních programů.

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 prv-

ního roku studia a v neposlední řadě také v případě zájmu i přípravné kurzy na jazykové 

zkoušky Cambridge Exams a Sprachdiplom.

V roce 2021 organizaci a způsobu odbavování výuky významným způsobem ovliv-

nila pandemie onemocnění SARS CoV 2. V důsledku této pandemie byla na území České 

republiky vládou vyhlášena, z důvodu možného ohrožení zdraví, mimořádná opatření, 

v  důsledku kterých byla v  letním semestru (obdobně jako v  předchozím zimním se-

mestru) veškerá výuka uskutečňována distanční formou, a to s využitím online komu-

nikačních prostředků umožňujících komunikaci na dálku. Veškerá výuka napříč všemi 

programy akreditovanými na Fakultě sociálně ekonomické UJEP byla studentům zpro-

středkovávána skrze video-komunikační služby jako např. BigBlueButton, Google Meet, 

Microsoft Teams. Jako komunikační prostředek nebyla opomenuta ani platforma pro e 

learningovou podporu studia, kterou na fakultě je Moodle. V souvislosti s distanční vý-

ukou fakulta dále pokračovala k řadě opatření, jejichž hlavním cílem bylo usnadnit stu-

dentům ztížené podmínky studia, např. v případech spojených s přímým onemocněním 

studenta SARS CoV 2 si bylo možné podat žádost o dvoutýdenní odklad pro odevzdání 

bakalářské a diplomové práce. Pro zachování informační kontinuity byl pro studenty 

FSE zřízen speciální informační portál se zaměřením zejména na studenty prvních roč-

níků. Tento portál zprostředkoval studentům podporu v online formě a poskytoval od-

povědi na otázky týkající se IS/STAG, Moodle či specifik distanční výuky. V následném 

zimním semestru byla po více než roce výuka odbavována opět „tradičním“ způsobem, 

tedy prezenčně za přímého setkávání vyučujících a studentů. 

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

hy s relevantními středními školami. Fakulta ani v roce 2021 nevynechala pořádání již 

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

„Jeden týden vysokoškolákem“. V rámci vybraného týdne v měsíci březnu měli studenti 

středních škol možnost zúčastnit se vybraných přednášek, které pro ně speciálně při-

pravili vyučující fakulty. Vzhledem k epidemické situaci tato akce proběhla mimořádně 

online.

Fakulta v  lednu prezentovala své studijní programy na veletrhu vysokoškolského 

vzdělávání GAUDEAMUS. Zájemci o studium i jejich rodiče a ostatní přátelé školy se pak 

mohli blíže seznámit s fakultou při Dni otevřených dveří, kde měli studenti středních 

škol a další zájemci o studium na fakultě možnost položit své otázky přímo studentům 

FSE UJEP, kteří se na akci aktivně podílejí. Nejprve počátkem února proběhl Den ote-

vřených dveří, který pořádala univerzita se zastoupením jednotlivých fakult jako celek, 

přičemž v dubnu proběhl ještě fakultní Den otevřených dveří. Vzhledem k epidemické 

situaci i všechny tyto akce proběhly rovněž mimořádně online.

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 54 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.

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. 

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

v  rámci volnočasových aktivit. Řada studentů tak spolupracuje se svými vyučujícími 

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

-výzkumných projektech a pod vedením akademických pracovníků publikují v odbor-

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

lečenských událostech. Řadu akcí nebylo bohužel možné realizovat z důvodu opatření 

souvisejících s pandemií onemocnění SARS CoV-2. Studenti tak v roce 2021 přišli již po-

druhé o tradiční akci hudební festival FSEFest spojený s imatrikulací studentů prvních 

ročníků. Ovšem pozitivní bylo, že po roční pauze se uskutečnily slavnostní promoce ab-

solventů. Vzhledem k nutným ochranným opatřením se promoce tradičně neuskutečni-

ly v Severočeském divadle opery a baletu, ale přímo v nově zrekonstruovaném prostoru 

fakulty, a to v přednáškové aule fakulty (tzv. modrá aula, místnost MN-VIKS).

Rok 2021 byl výrazným způsobem stále ještě ovlivněn pandemií onemocnění SARS-

-CoV-2, avšak v mnohých ohledech se nesl, s určitými opatřeními a omezeními, v po-

zvolném návratu k běžnému životu. Celkově lze konstatovat, že pandemie přinesla nové 

výzvy pro celou společnost, tedy i pro studenty vysokých škol. Vedení fakulty a všichni 

akademičtí i  neakademičtí pracovníci věří, že i  v  takto mimořádné a  bezprecedentní 

situaci je možné vzájemnou spoluprací a ochotou osvojit si nové dovednosti i možnosti 

online komunikace a dospět ke zdárným výsledkům a k úspěchu. Zároveň s návratem 

ke klasické výuce si mnozí z nás uvědomili a potvrdili, že přímé setkávání vyučujících 

a studentů i setkávání studentů navzájem má nenahraditelný význam a neodmyslitelně 

patří k plnohodnotnému studentskému životu na vysoké škole.
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... doc. Lenka Slavíková získala prestižní  
Fulbrightovo stipendium?

Doc. Lenka Slavíková získala prestižní Fulbrightovo stipendium, a to od 
září 2021 do června 2022. Působila na University of Massachusetts Amherst 
(UMass). V rámci své roční stáže ve spolupráci s Assoc. Prof. Anita Milman z 
Departmant of Environment Conservation UMass zkoumala možnosti a bariéry 
místních komunit adaptovat se na měnící se povodňová rizika.

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

Ing. Eliška Štádlerová
centrum výzkumu

Akademický pracovník bez kvalitní tvůrčí činnosti je relikt 
minulosti a luxus, který si dnešní vysoké školství nemůže dovolit. 
Důvodem však není pouze vnější tlak na kvalitní personální 
zajištění studijních programů vyvíjený Radou vlády ČR 
a Národním akreditačním úřadem, ale i tlak studentů, aby výuku 
zajišťovali špičkoví odborníci prověření praxí, či tlak aplikačního 
sektoru, který očekává absolventy s odpovídajícími schopnostmi 
a znalostmi. Kvalitní tvůrčí činnost bolí a trvá dlouho, než 
přinese požadované ovoce, nicméně má smysl, protože bez tvůrčí 
činnosti nemůže fakulta v silně konkurenčním prostředí přežít. 

I přes stále dopadající pandemii COVID-19 na výuku v prezenčním i kombinovaném 

studiu můžeme s hrdostí říct, že výkyvy ve vědecko-výzkumné činnosti byly pouze mi-

nimální, nebo žádné. Nadále roste nejen kvantita, ale zejména kvalita vědecko-výzkumné 

činnosti, a to nejen díky projektům základního, aplikovaného a smluvního výzkumu, ale 

zároveň díky publikacím v mezinárodních vědeckých časopisech indexovaných v prvním 

decilu, resp. kvartilu). 

Nárůst finančních prostředků generovaných vědou a výzkumem na FSE UJEP, vzhle-

dem k tomuto vývoji, pokračuje i v roce 2021. 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 čin-

nosti v letech 2017–2021 potvrzují, že stále roste množství publikací indexovaných v uzná-

vaných vědeckých databázích Web of Science a SCOPUS. 

Publikační aktivita v prestižních vědeckých časopisech je zárukou vysoké kvality vzdě-

lávání a  potvrzením mezinárodního uznání akademických pracovníků, kteří výuku na 

„

13FSE UJEP 2021 / HLAVNÍ ČÁST



FSE UJEP zajištují. Jedním z  klíčových vědeckých počinů FSE UJEP je 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 (TU Dortmund University, Německo). Tento mezinárodní projekt 

sdružuje vědecké pracovníky z celé Evropy a jeho výsledkem je řada odborných konferencí, 

workshopů a popularizačních materiálů i vědeckých výstupů. 

Na národní úrovni patří k zásadním projektům na FSE UJEP projekt SMART City – 

SMART Region – SMART Community (https://smartcity.ujep.cz), jehož hlavním řešitelem 

je doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. Partnerem projektu je ČVUT v Praze. Projekt je plat-

formou pro strategickou spolupráci akademických pracovníků z vybraných fakult UJEP, 

aplikačního sektoru i veřejnosti (v souladu s principem partnerství). I přes pandemii CO-

VID-19 pokračují v rámci jednotlivých pracovních skupin práce na předaplikačním vývoji 

i výsledcích, workshopy pro odbornou veřejnost a terénní šetření, které jsou základem pro 

formulaci aplikačních doporučení. 

Mezi strategické oblasti rozvoje vědy a výzkumu na FSE UJEP je regulace a využití be-

haviorálních přístupů v ekonomii a hospodářské politice. Nejen pro fakultu tak je velkým 

úspěchem, že je FSE UJEP nositelem projektů financovaných z OPVVV Škola doktorských 

studií – aplikovaná a behaviorální studia a Centrum regulace a behaviorálních studií pro 

výzkumně zaměřené studijní programy UJEP. Hlavní řešitelkou obou projektů je prof. 

Ing. Jiřina Jílková, CSc. FSE UJEP díky podpoře těchto projektů navíc mohla spustit nový 

doktorský studijní program Regulace a behaviorální studia, v němž studují uchazeči nejen 

z České republiky, ale také z Německa.

Mezi velmi významné projekty roku 2021 bezpochyby stále patří projekt D-CARE, 

celým názvem: „Developing, piloting and validating smart care models in Danube regi-

on for supporting social innovation, improving competences and entrepreneurship“, jehož 

řešitelem za FSE UJEP je Ing. Tomáš Siviček, PhD. Hlavním partnerem celého projektu je 

rumunská University of Medicine and Pharmacy „Iuliu Hateganu“ Cluj Napoca a celkem 

je zapojeno 19 organizací a institucí. Projekt se zabývá inovacemi v oblasti zdravotních a so-

ciálních služeb. 

Mezi klíčové projekty základního a aplikovaného výzkumu patří projekty podpořené 

Technologickou agenturou ČR (TAČR). V roce 2021 byl zahájen projekt z programu TAČR 

Éta 5.VS s názvem Obce mluví o vodě: Komunikace implementace opatření na hospodaření 

s dešťovou vodou ve městech, jehož hlavní řešitelkou je Ing. Lucie Povolná, Ph.D. Projekt se 

zaměřuje na potřeby samospráv ve věci komunikace opatření související s dešťovou vodou, 

která jsou realizovaná ve veřejném prostoru či budovách v majetku obce, vůči veřejnosti. 

V rámci dosavadních řešení obdobné problematiky narážíme na problémy v komunikaci 

s veřejností, což se odráží v tom, že veřejnost není dostatečně informována a ztotožněna 

s realizovanými opatřeními. Cílem projektu je nalezení, testování a systematizování inova-

tivních nástrojů komunikace v rámci plánování a realizace opatření pro hospodaření s deš-

ťovou vodou ve veřejném prostoru.

Ve stejném dotačním programu byl úspěšný také projekt s názvem PotravSOS: Zvý-

šením potravinové soběstačnosti k odolnosti společnosti vůči dopadům krize, kde je hlav-

ním řešitelem Ing. Jan Macháč, Ph.D. Cílem projektu je ověřit možnost zvýšení potravinové 

soběstačnosti obyvatel postižených hospodářskou krizí nebo nynější pandemií COVID-19 

pomocí zřizování nových komunitních zahrad na městských pozemcích. Projekt se pri-
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márně zaměřuje na komunitní zahrady, které přispívají kromě úspor pro její členy i k za-

čleňování osob do komunity a tím do společnosti. Pro celé město pak mají přínos v rozvoji 

zelených ploch ve městě. V současnosti jsou komunitní zahrady v České republice zřizovány 

pouze tzv. zdola, kdy jejich zakladatelem je typicky motivovaný jedinec a komunita je tvo-

řena podobně smýšlejícími jedinci. Výzkumy ukazují, že členové jsou z převážné většiny 

vysokoškolsky vzdělaní lidé bez potřeby ušetřit náklady za nákup potravin. Cílem projektu 

je ověřit potenciál přínosu zakládání komunitních zahrad samotným městem, jak tomu 

bylo např. v Portugalsku nebo Španělsku po hospodářské krizi v roce 2008, tedy tzv. shora, 

kdy založení zahrad iniciuje město samotné a nabídne k tomu obyvatelům své často nevy-

užívané pozemky.

Dalším novým projektem získaným ve stejném dotačním programu je projekt s  ná-

zvem Brain circulation jako pilíř možné transformace strukturálně postiženého regionu, 

kde je hlavní řešitelkou PhDr. Alice Reissová, Ph.D. Cílem projektu je identifikace generač-

ních specifik a odlišností, která umožní následné nastavení takových podmínek, které jsou 

pro tyto generace přijatelné. Přínosem pro zaměstnavatele bude získání kvalitní pracovní 

síly a přínosem pro Ústecký kraj, jako strukturálně postiženého regionu, bude stabilizace 

mladých a kvalifikovaných lidí.

V roce 2021 pořádala FSE UJEP a IEEP již třetí ročník celostátní soutěže bakalářských 

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

čenských věd s názvem CzechEnviThesis (www.czechenvithesis.cz). Třetí ročník soutěže byl 

zakončen finálovým kolem, které bylo možné z důvodů přetrvávající pandemie sledovat 

pouze online. Z pěti prací, které se mezi 26 přihlášenými probojovaly do druhého kola, 

zvítězila práce Šárky Stříbrské s názvem „Dobrovolná bezdětnost jako odpověď na klima-

tickou krizi současného světa.“ Akce se konala za podpory společností Vodafone, Metrostav 

a Nadační fond Severočeská voda. Finálním kolem, které se konalo 2. prosince 2021, 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 agen-

tury (IGA). V roce 2021 byli studenti zapojeni v rámci SGS do 21 projektů, jejichž výsledky 

byly publikovány v recenzovaných odborných periodikách a prezentovány na odborných 

konferencích. 

Pro vědecko-výzkumnou prestiž fakulty je důležitá i  účast akademických pracovní-

ků FSE UJEP na prestižních vědeckých konferencích, jakožto mezinárodní vědecké stáže 

i účast v mezinárodně uznávaných institucích.
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…lze hrát fotbal pouhou myšlenkou?

Naši kolegové připravili pro Týden Akademie věd ČR program 
CESTA za poznáním – SEBE SAMA v prostorách behaviorálních 
laboratoří UJEP. Díky unikátnímu trenažéru mindball to už návštěvníci 
vědí. Vyzkoušeli si také, jaká je rychlost jejich kognitivních schopností 
pomocí technologie batak.

Víte, že...
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Vnější vztahy 
na FSE UJEP

Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D.
proděkanka pro vnější vztahy 
(do 30. 4. 2021 Doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.)

Celá oblast vnějších vztahů FSE byla 
v roce 2021 rámována pandemií Covid 
19 a souvisejícími opatřeními, která měla 
vliv jak na mezinárodní mobility, tak na 
podobu spolupráce s vnějšími subjekty. 
Přesto FSE vyvíjela aktivity všemi těmito 
směry, i když často ve změněné podobě. 
A navíc úspěšně oslavila 30 let své existence. 

Mezinárodní výměnné pobyty v  rámci programu Erasmus+ i  jiných programech 

byly pandemickou situací ovlivněny zejména v první polovině roku 2021, a  to jak při 

výjezdech, tak při přijímání zahraničních studentů i akademických pracovníků. Ve dru-

hé polovině roku se již podařilo realizovat jak studentské, tak zaměstnanecké výměny, 

i když v omezeném počtu. Současně byla zahájena příprava na nové období programu 

Erasmus+ a intenzivní komunikace s partnerskými univerzitami. S ohledem na dlouho-

době omezený zájem o výjezdy ze strany studentů je cílem pro další období oslovit další 

partnery, kteří by zatraktivnili jak studentské výjezdy, tak praktické stáže. Studenti mají 

i nadále k dispozici mimořádné motivační stipendium v případě výjezdu.

Internacionalizace studia je v souladu se Strategickými opatřeními pro posílení in-

ternacionalizace na UJEP postavena nejen na výměnných pobytech, ale také na výuce 

cizojazyčných kurzů v rámci akreditovaných studijních programů. Výuka v anglickém 

jazyce byla v  roce 2021 povinnou součástí všech magisterských studijních programů, 

studentům bakalářských programů jsou cizojazyčné kurzy nabízeny standardně v po-

době kurzů volitelných. Výuka obou nabízených doktorských studijních programů je 

postavena na participaci odborníků ze zahraničních univerzit a výzkumných pracovišť, 

doktorský studijní program Regulace a behaviorální studia je aktivně využíván studenty 

ze zahraničí. Pro přijíždějící studenty a zájemce o studijní pobyty je nově na webu FSE 

anglická verze webové prezentace.

Jazykové kompetence všech zaměstnanců FSE, jak akademických, tak technickohos-

podářských, byly i v roce 2021 rozvíjeny zejména v rámci projektu UJEP Reproreg kurzy 

anglického, německého a španělského jazyka dle výběru. Pro akademické pracovníky 

je účelem jazykové přípravy zvýšení kvality publikační činnosti a podpora zahraniční 

„
…lze hrát fotbal pouhou myšlenkou?

Naši kolegové připravili pro Týden Akademie věd ČR program 
CESTA za poznáním – SEBE SAMA v prostorách behaviorálních 
laboratoří UJEP. Díky unikátnímu trenažéru mindball to už návštěvníci 
vědí. Vyzkoušeli si také, jaká je rychlost jejich kognitivních schopností 
pomocí technologie batak.
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mobility. Tato jazyková podpora byla v první polovině roku s ohledem na platná protie-

pidemická opatření využívána zejména v online podobě.

Jednou z priorit FSE v oblasti vnějších vztahů je navazování a udržování vztahů 

se svými absolventy a  udržování komunity spojené s  fakultou, jejíž jsou nedílnou 

součástí. Kontakt s absolventy zajišťovala fakulta jednak prostřednictvím Spolku ab-

solventů a přátel UJEP v Ústí nad Labem, jednak prostřednictvím neformálních ab-

solventských sítí fungujících při fakultě. V  roce 2021 byl nadále vydáván Občasník 

Klubu absolventů ALUMNI FSE UJEP, který cílovou skupinu absolventů informuje 

o aktuálním dění na fakultě i o společenských a odborných akcích, které jsou připra-

vovány pro veřejnost.

Vztah funguje i opačným směrem. Absolventi, kteří jsou úspěšní ve svém oboru, jsou 

důležitou součástí výuky na všech akreditovaných oborech. Jejich zapojení znamená 

možnost připravit studenty lépe na praktický život a současně spojení s trendy v oblasti 

aplikace všech studovaných oborů. Absolventi FSE UJEP jsou v tomto ohledu velmi ak-

tivní, jejich možností bylo kromě výuky využito ve zvláštní části oslav 30. výročí založe-

ní FSE UJEP, viz níže v textu. Současně jsou důležitým názorovým proudem při přípravě 

praxí a studentských stáží a také pro zpětnou vazbu z nich.

S absolventy je do jisté míry provázáno také nastavení spolupráce FSE s externími 

organizacemi, ať už se jedná o firmy, orgány státní správy a samosprávy nebo neziskové 

organizace. Nastavení spolupráce s nimi souvisí jednak s průběhem výuky, praxí a stáží, 

jednak s pracovním uplatněním absolventů po ukončení studia. Prezentace organizací 

jako potenciálních zaměstnavatelů probíhala v roce 2021 zejména online formou, jako 

nabídka pracovních příležitostí na webových stránkách a sociálních sítích fakulty. Orga-

nizace aktivně participují také na zadávání témat pro kvalifikační práce, jejich realizace 

tím získávají další přidanou hodnotu.

Zájem uchazečů o studium na FSE byl v roce 2021 soustředěn také zejména do on-

line prostoru. FSE UJEP byla součástí prezentace UJEP při online dnu otevřených dve-

ří a současně nabídla uchazečům v jiném termínu také vlastní prezentaci jednotlivých 

oborů a podmínek studia. Při této příležitosti měli uchazeči o studium možnost položit 

své otázky přímo zástupcům jednotlivých programů a studijního oddělení.

Před termínem uzavření přihlášek pořádala fakulta tradiční akci Jeden týden vy-

sokoškolákem v netradičním online formátu. Během tohoto týdne nabídla uchazečům 

8 přednášek z průřezových témat fakulty. Akce se zúčastnili jak studenti partnerských 

středních škol, tak studenti ze středních škol napříč Českou republikou. Na úspěch akce 

navázala fakulta v rámci Tematických týdnů s FSE. Od dubna do června se uskutečnilo 

5 online přednášek na témata spojená s výzkumnou nebo výukovou činností jednotli-

vých kateder. 

Ke stávajícím partnerským středním školám přibyla v roce 2021 Hotelová škola, Ob-

chodní akademie a  Střední průmyslová škola Teplice, která umožnila prezentaci FSE 

svým žákům v rámci oslav 80. výročí založení. Na půdě dalších středních škol v regionu 

probíhaly přednášky a prezentace fakulty, jejich podoba i omezený počet byly ve značné 

míře závislé na aktuálních protiepidemických opatřeních.

Tradiční prezentační akce pro veřejnost se v roce 2021 nekonaly, výjimkou byly 

zářijové oslavy 30. výročí založení FSE. Fakulta se připojila k celouniverzitním osla-

vám, zájemcům z  řad studentů, zaměstnanců, absolventů i  veřejnosti nabídla ale 

i  specifický program, jehož první část byla postavena na prezentacích 5 úspěšných 
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absolventů jednotlivých oborů, druhá na odborné debatě o příležitostech a rizicích 

realizace Green Deal.

FSE v roce 2021 věnovala pozornost své prezentaci na webu a sociálních sítích tak, 

aby její obraz odpovídal moderní vědecké a vzdělávací instituci a současně při inovacích 

zohledňovala zpětnou vazbu uživatelů tak, aby podoba a orientace byly pro uživatele 

přívětivé.
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... lavičky k 30. výročí FSE UJEP umístěné 
v prostorách kampusu vyrobili zaměstnanci 
kovodělné dílny Vazební věznice Praha - Pankrác?

Památné lavičky jsou umístěny přímo před modrou aulou VIKS, hned u 
památného stromu zasazeného k 25tému výročí vzniku fakulty. Nyní místo slouží 
k odpočinku zejména těch, kteří se chystají do auly na výuku nebo z ní odcházejí.

Víte, že...
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Rozvoj a kvalita 
na FSE UJEP

Ing. Lucie Povolná, Ph.D.
proděkanka pro rozvoj a kvalitu 
(do 30. 4. 2021 Mgr. Ondřej Moc, Ph.D.)

V oblasti rozvoje a kvality byly pro FSE 
v roce 2021 zásadní dvě skutečnosti. Byla 
to příprava strategického záměru fakulty 
na období od roku 2021 a vedle toho 
návrat z online prostředí zpět do školních 
budov v souvislosti s ustupující pandemií 
onemocnění Covid 19.

Období od roku 2021 je novým strategickým obdobím pro vysoké školství a probíhající 

rok byl věnován přípravě Strategického záměru FSE UJEP 2021+ (SZ). Vzhledem k probíha-

jící pandemii a nutnosti reagovat na nové skutečnosti, byly nadřazené dokumenty k dispo-

zici začátkem roku 2021, kdy započala příprava SZ naší fakulty.

SZ reflektuje současné společenské výzvy, navazuje na úspěchy FSE minulých období 

a také dlouhodobé úkoly, které fakulta postupně plní. Věříme, že cíle, které jsme si v do-

kumentu vytyčili, nás udrží na stabilním kurzu a pomohou nám adaptovat se na přiroze-

ně se měnící prostředí, ať už z hlediska legislativy vysokých škol, hodnocení výzkumných 

organizací či financování, ale také proměny společnosti a jejích potřeb. Strategický záměr 

fakulty vychází z několika dokumentů, které reprezentují pohled nadřazených nebo part-

nerských institucí. Především jsou to Strategický záměr ministerstva pro oblast vysokých 

škol na období od roku 2021, Strategie internacionalizace vysokého školství na období od 

roku 2021, Regionální inovační strategie Ústeckého kraje, a především Strategický záměr 

UJEP 2021+, který reprezentuje pohled na budoucí rozvoj univerzity, jíž jsme součástí.

Klíčovými oblastmi strategického záměru pro následující období jsou (1) Rozvíjet kom-

petence studujících přímo relevantní pro život a praxi v 21. století, (2) Zlepšovat dostupnost 

a relevanci flexibilních forem vzdělávání, (3) Zvyšovat efektivitu a kvalitu doktorského stu-

dia, (4) Posilovat strategické řízení a efektivní využívání kapacit v oblasti výzkumu a vývoje, 

(5) Budovat kapacity pro strategické řízení a (6) Budovat a rozvíjet zázemí a infrastrukturu 

fakulty jako moderní vzdělávací instituce. Pro každou z oblastí byly stanoveny dílčí cíle, kte-

ré fakulta hodlá naplňovat prostřednictvím stanovení a realizace ročních plánů, tzv. Plánů 

realizace strategického záměru. Text strategického záměru je výsledkem diskuse mezi dě-

kanem, členy vedení, členů kolegia děkana, akademického senátu, ale i dalšími pracovníky 

fakulty, kteří svým úsilím každodenně přispívají k rozvoji FSE a jsou klíčovými osobami 

pro naplňování těchto cílů. 

... lavičky k 30. výročí FSE UJEP umístěné 
v prostorách kampusu vyrobili zaměstnanci 
kovodělné dílny Vazební věznice Praha - Pankrác?

Památné lavičky jsou umístěny přímo před modrou aulou VIKS, hned u 
památného stromu zasazeného k 25tému výročí vzniku fakulty. Nyní místo slouží 
k odpočinku zejména těch, kteří se chystají do auly na výuku nebo z ní odcházejí.

„
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V roce 2021 došlo ke dvěma zásadním modernizacím v oblasti digitálních služeb fa-

kulty. Byl zmodernizován a  zcela přepracován web fakulty a  zásadní aktualizací prošel 

e-learningový systém Moodle. Web fakulty slouží nejen jako zdroj informací, ale má také 

reprezentovat fakultu, její aktivity a  její hodnoty vůči budoucím uchazečům, stávajícím 

studentům a dalším partnerům na poli vědeckém a profesionálním. Společným postupem 

skupiny pracovníků jednotlivých součástí fakulty vznikla struktura webu a aktuální obsah, 

který byl zpracován v rámci jednotného vizuálního stylu univerzity. E-learningový systém 

fakulta provozuje a používá na podporu výuky již po mnoho let. Zejména nástup pandemie 

a nutnost vyučovat online zvýšila nároky na funkčnost a podobu systému, což nás vedlo 

k převedení systému a kurzů v něm obsažených na nejnovější verzi. Studenti zejména oce-

nili modernější vzhled a lepší orientaci v systému.

V  souvislosti s  výzvami a  všeobecným rozvojem tzv. blended learning, tedy způsob 

výuky, která kombinuje prvky prezenční výuky s vhodnými informačními a komunikač-

ními technologiemi, fakulta realizovala sadu školení zaměřených přímo na blended lear-

ning a byly vytvořeny a  shromážděny materiály na podporu pedagogických dovedností 

akademických pracovníků. Všechny tyto výstupy jsou nadále všem pracovníkům fakulty 

dostupné v kurzu Vzdělávání pracovníků – pedagogické a digitální dovednosti v platformě 

Moodle. Na podporu rozvoje digitálních dovedností bylo napříč fakultou zrealizováno tzv. 

digital assessment, jehož cílem bylo zjistit, jak na tom se svými digitálními dovednostmi 

pracovníci fakulty jsou a jak nejlépe zaměřit budoucí vzdělávání v této oblasti. Zúčastnilo 

se 78 osob. V celkovém hodnocení využívání technologií v rámci pracovního využití jsme 

dosáhli lehce nadprůměrného výsledku ve srovnání s celkovým průměrem daného typu 

hodnocení firem v ČR. V návaznosti na toto hodnocení byl uspořádán workshop Digitální 

snídaně s praktickými tipy pro rozvoj těchto dovedností a následně na začátku dalšího roku 

byla zprovozněna Digitální akademie, která je dostupná všem zaměstnancům fakulty. Další 

školení k rozvoji dovedností pracovníků fakulty probíhala v oblasti individuální výuky ci-

zích jazyků. 

Hodnocení výkonu akademických pracovníků za rok 2020 v roce 2021 na FSE UJEP 

výjimečně neproběhlo dle směrnice 2020/03 vzhledem k situaci s přetrvávající pandemií 

covid. Pracovníci byli hodnoceni svými přímými nadřízenými v rámci dílčích akademic-

kých činností. Pracovníci byli za své úspěchy ohodnoceni v rámci odměn. Za rok 2021 již 

proběhne standardní roční hodnocení dle uvedené směrnice. V rámci tohoto hodnocení se 

sledoval výkon akademických pracovníků v oblasti vzdělávací činnosti v akademickém roce 

2020/21, dále pak v tvůrčí, projektové a organizační oblasti za kalendářní rok 2021.

Kvalita výuky byla v roce 2021 nadále ovlivněna opatřeními spojenými s onemocněním 

Covid-19. Pracovníci fakulty díky získaným zkušenostem z předešlého roku dále rozvíjeli 

online výuku a v zimním semestru se k radosti všech zúčastněných opět sešli se studen-

ty při prezenční výuce v prostorách FSE. Hodnocení kvality výuky studenty v tomto roce 

probíhalo pomocí sběru dat prostřednictvím hlasování studentů v IS/STAG za využití mo-

dulu Kvalita výuky. Počet studentů, kteří tuto možnost využívají, pozvolna stoupá a činí až 

jednu čtvrtinu všech studentů fakulty. Ti poskytují slovní připomínky k jednotlivým před-

mětům a jejich vyučujícím. Všechna hodnocení u jednotlivých předmětů byla podrobena 

individuální analýze. Management fakulty uvažuje o motivaci studentů ke zvýšení počtu 

respondentů, aby šetření bylo možno považovat za dostatečně reprezentativní. Vedle této 

formy hodnocení obyčejně na FSE probíhá hodnocení kvality vzdělávací činnosti za využití 

„klasických“ papírových dotazníků. Data pro tento typ šetření jsou získávána během výuky 
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předem vybraných předmětů, ve kterých je vysoká účast studentů, čímž je dosaženo vyšší 

návratnosti dotazníků, tedy i vyšší relevance získaných dat. Vzhledem k plošně zavedené 

distanční výuce toto šetření v letním semestru 2020/2021 nemohlo být provedeno. Během 

této doby byl proces šetření inovován, aby mohlo být šetření hned v  zimním semestru 

2021/2022 opět realizováno.

Kontinuita studia na FSE UJEP byla zajištěna prostřednictvím získání akreditací hned 

v několika studijních programech. Jedná se program Ekonomika a management v bakalář-

ské formě studia, Ekonomika a management veřejného sektoru v navazující formě studia 

a Aplikovaná ekonomie a správa v doktorském stupni studia. Zároveň byl připraven akredi-

tační spis v navazujícím studijním programu Sociální práce. Díky stále probíhajícímu pro-

jektu Reproreg byly připraveny další komplexně pojaté opory v elektronické formě, které 

jsou umístěné v e-learningovém portále Moodle. Zvyšování kvality výuky bylo také za-

jištováno prostřednictvím zapojování odborníků z praxe do výuky, v podobě odborných 

přednášek, workshopů, participace na zpracování závěrečných prací studentů a podobně. 

Tyto aktivity bude v budoucnu řídit Centrum pro spolupráci s firmami, které bylo v roce 

2021 na fakultě založeno. Jeho cílem je vytvářet strategická partnerství s firmami v regi-

onálním i globálním měřítku, firmám umožňuje sdílet nejnovější poznatky a potkávat se 

s našimi nejlepšími studenty, studentům zprostředkovává přístup ke špičkovým expertům 

a firmám. 

Fakulta v roce 2021 pokračovala v investičních akcích pro zvýšení kvality zázemí jak 

pro pracovníky, tak pro studenty. První z těchto projektů bylo dokončení stavebních úprav 

fakultní vilky v areálu Kampusu univerzity. Stávající jednací prostory byly přestaveny na 

bytové jednotky, které nyní slouží k  ubytování dojíždějících akademických pracovníků 

a významných hostů fakulty. Dále byla zahájena přestavba v prvním patře hlavní budovy 

fakulty, kde budou vybudovány nové prostory pro studijní oddělení. Po provedení těchto 

úprav budou přemístěny kanceláře studijního oddělení a referentky pro studium do společ-

ného prostoru a fakulta tak získá funkční prostory pro důstojnou interakci studentů s pra-

covnicemi obou oddělení. 

Rok 2021 pro fakultu na straně jedné znamenal mnoho změn v podobě nástupu nového 

vedení fakulty, vyrovnání se s dopady pandemie covid a návratu ke standardní prezenční 

výuce, dále to bylo stanovení nového strategického plánu, to vše při zachování kontinuity 

kroků a událostí, které se na fakultě odehrávaly v letech minulých.
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... fakulta oslavila své 30. výročí založení 
ve velkém? Oslavy trvaly dva dny v podobě 
formálních i neformálních setkání.

Přizvali jsme mnoho hostů, včetně našich absolventů, umělce, poslance, 
novináře, se kterými jsme živě diskutovali, otevřeli jsme automat na čerstvou 
vodu, abychom snížili spotřebu pet lahví na fakultě a vše završili neformální snídaní 
v kruhu studentů a zaměstnanců u kvízů, které prozradily leccos o zákulisí fakulty.

Víte, že...
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... fakulta oslavila své 30. výročí založení 
ve velkém? Oslavy trvaly dva dny v podobě 
formálních i neformálních setkání.

Přizvali jsme mnoho hostů, včetně našich absolventů, umělce, poslance, 
novináře, se kterými jsme živě diskutovali, otevřeli jsme automat na čerstvou 
vodu, abychom snížili spotřebu pet lahví na fakultě a vše završili neformální snídaní 
v kruhu studentů a zaměstnanců u kvízů, které prozradily leccos o zákulisí fakulty.
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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. (do 30. 4. 2021)

Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. (od 1. 5. 2021)

Tajemnice fakulty 

Ing. Dagmar Kubišová 

Proděkanka/Proděkan pro studium 

Ing. Kateřina Felixová, Ph.D. (do 30. 4. 2021)

Ing. Miroslav Kopáček (od 1. 5. 2021)

Proděkan pro rozvoj a kvalitu

Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. (do 30. 4. 2021)

Ing. Lucie Povolná, Ph.D. (od 1. 5. 2021)

Proděkan pro vědu a výzkum 

doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D. 

Proděkanka/Proděkan pro vnější vztahy 

doc. PhDr. Pavel kuchař, CSc. (do 30. 4. 2021)

Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D. (od 1. 5. 2021)
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Organizační schéma (k 31. 12. 2021)

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. 2021)

Předseda

Mgr. Ondřej Moc, Ph.D.

Děkan FSE UJEP 

Interní členové:

doc. Ing. Mgr. Martin Boďa, PhD. 
Katedra financí a účetnictví FSE UJEP 

doc. PhDr. Peter Brnula, PhD. 
Katedra sociální práce FSE UJEP, garant 
studijních programů Sociální politika a sociální 
práce, Řízení v sociální práci

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. 
vedoucí Katedry práva a politologie FSE UJEP 

prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. 
Katedra ekonomie a managementu FSE UJEP, 
garantka studijních programů Ekonomika 
a management veřejného sektoru, Regulace 
a behaviorální studia

doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. 
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy 
FSE UJEP, garant studijního programu 
Regionální rozvoj a veřejná správa (Bc.) 

doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. 
vedoucí Katedry sociální práce FSE UJEP 

doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D. 
Katedra financí a účetnictví FSE UJEP 

doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D. 
vedoucí Katedry geografie PřF UJEP

doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D. 
Katedra ekonomie a managementu FSE 
UJEP, garant studijního programu Ekonomika 
a management

doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D. 
Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy 
FSE UJEP, garantka studijních programů 
Regionální rozvoj a veřejná správa, Aplikovaná 
ekonomie a správa

 prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. 
děkan PF UJEP

doc. RNDr. Marta Žambochová, Ph.D. 
Katedra matematiky a informatiky FSE UJEP

Externí členové:

prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. 
vedoucí Ústavu ekonomiky, Fakulta podnika-
telská VUT

prof. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. 
proděkan pro vědu a výzkum, Fakulta podni-
katelská VUT 

prof. Ing. Hana Řezanková, CSc. 
Fakulta informatiky a statistiky VŠE 

prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. 
prorektor pro vzdělávání a vnitřní legislati-
vu TUL

doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. 
děkan Ekonomické fakulty TUL

prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. 
děkan Fakulty ekonomicko-správní UPCE

doc. Ing. Radka Druláková, Ph.D. 
proděkanka pro vědu a doktorské studium, 
Fakulta mezinárodních vztahů VŠE

doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. 
Ústav sociálních a speciálněpedagogických 
věd, Zdravotně sociální fakulta JČU

doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. 
Katedra regionálních studií, Národohospo-
dářská fakulta VŠE

doc. RNDr. Jan Ženka, Ph.D. 
Katedra sociální geografie a regionálního 
rozvoje, Přírodovědecká fakulta OU

doc. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D. 
Katedra sociální práce, Fakulta sociálních 
studií OU

doc. Mgr. Soňa Lovašová, PhD. 
Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta 
UPJŠ v Košicích
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Akademický senát (ke dni 31. 12. 2021)
Předsedkyně 

Ing. Eva Fuchsová, Ph.D. 

Katedra ekonomie a managementu FSE UJEP 

Místopředseda 

Bc. Richard Sedláček 

student 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. 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. Tereza Hylasová 

studentka FSE UJEP

Bc. Richard Sedláček 

student FSE UJEP

Petr Kříž  

student FSE UJEP

Ing. Lucie Vávrová 

studentka FSE UJEP

Josef Mergl 

student 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 a vize fakulty

Mise 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 

fakultním prostředím respektován. Stejně tak každý člen fakulty cítí svou odpovědnost 
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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 2021 v oblasti vnitřních předpisů provedla změny v následujících do-

kumentech:

• Jednací řád AS FSE UJEP (platnost i účinnost od 3. 2. 2021)

• Jednací řád Vědecké rady FSE UJEP (platnost i účinnost od 24. 11. 2021) 

 

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

V roce 2021 fakulta neobdržela žádost o sdělení informací ve znění uvedeného zákona.

Změny v oblasti vnitřních předpisů

FSE UJEP v roce 2021 v oblasti vnitřních předpisů provedla změny v následujících do-

kumentech:
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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 P, K

6208R113 Finanční management B P, K

6208R007 Ekonomika 
a management B P, K

B0311A050019 Ekonomika a management X X 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 X X B P, K

B0923A240009 Sociální politika  
a sociální práce X X B P, K

N6208

6208T086 Podniková ekonomika  
a management N P

6208T113 Finanční management N P

6208T007 Ekonomika 
a management N P

N0311A050034 Ekonomika a management 
veřejného sektoru X X 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 X X 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) X X D P, K

P0311D050024 Regulace a behaviorální 
studia (AJ) X X
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V  roce 2021 byl úspěšně reakreditován bakalářský studijní program Ekonomika 

a management v prezenční a kombinované formě studia a navazující studijní program 

Ekonomika a management ve veřejném sektoru v prezenční formě studia a Aplikovaná 

ekonomie a správa v doktorském stupni studia. Zároveň byl připraven akreditační spis 

v navazujícím studijním programu Sociální práce.

Fakulta v rámci výuky jednotlivých předmětů využívá odborníky z aplikační sfé-

ry. Ti se podílejí na vzdělávacím procesu prostřednictvím dílčích přednášek, vedením 

workshopů, zprostředkováním exkurzí na jejich pracoviště, nebo jsou konzultanty stu-

dentů při zpracování jejich závěrečných prací. Další důležitou roli mají tito odborníci při 

vedení studentů v odborné praxi v rámci studia. 

Mimo uskutečňování akreditovaných studijních programů fakulta pořádá zvané 

přednášky vybraných tuzemských a zahraničních odborníků, včetně odborníků z pra-

xe, které v roce 2021 probíhaly online formou, dále pořádá jazykové kurzy pro studenty, 

které probíhaly jeden semestr online a druhý již za osobní účasti. Byly také uskutečněny 

přípravné kurzy z matematiky a cizích jazyků, které v září 2021 proběhly prezenční vý-

ukou. Tyto kurzy se konají v pozdních odpoledních hodinách, aby je mohli navštěvovat 

i studenti kombinovaného studia. 
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... v období covidových omezení byli studenti 
Katedry sociální práce zapojeni do pracovní 
povinnosti v rámci nouzového stavu a do 
dobrovolnických činností? 

V roce 2021 se pracovní povinnosti zúčastnilo téměř 50 studentů 
a dohromady odpracovali 3 650 hodin. Do dobrovolnické činnosti, kdy ve 
svém volném čase pomáhali v organizacích s nedostatkem personálu, se 
zapojilo na 100 studentů.

Víte, že...



3.  STUDENTI 

Opatření ke snížení studijní neúspěšnosti 

Z dlouhodobých dat vyplývá, že neúspěšnost studentů FSE odráží studijní dispozice jed-

notlivých studentů, jejich schopnost dostát časovému harmonogramu studijního plánu 

a současně podmínkám kontrol studia. Data naznačují rozdíly v rámci forem studia (PS/

KS). Vzhledem k možnostem opakovat kontroly studia (zkoušku/zápočet) v jednom kurzu 

celkem 6x (3 termíny ve dvou zapsáních) lze se domnívat, že problematika studijní neúspěš-

nosti je více méně projevem organizačních schopností a disciplíny jednotlivých studentů.

FSE usiluje o snižování studijní neúspěšnosti pomocí následujících kroků: 

• Fakulta provádí hodnocení kvality výuky ze strany studentů, které probíhá každý 

semestr formou dotazníkového šetření. Výsledky šetření jsou prezentovány na 

kolegiu děkana, jsou s  nimi seznámeni jednotliví pracovníci a  v  případě zjištění 

oprávněných nedostatků je hledána cesta k nápravě. 

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

působí potíže. Tyto kurzy mohou zájemci absolvovat ještě před zahájením studia.

• Fakulta přistoupila k  úpravě studijních plánů – v  prvním semestru bakalářských 

studijních programů jsou zařazeny uvozující předměty do studia, u  předmětů 

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 předměty doplňující a  procvičující učivo předmětů 

s vysokou mírou studijní neúspěšnosti.

• Fakulta zajišťuje konzultační činnosti pro studenty, podporuje rozvoj e-learningu 

a  tvorbu studijních opor. Fakulta v  roce 2021 i  nadále spravovala platformu pro 

e-learningovou podporu studia – Moodle.

• Fakulta rozvíjí poradenství pro studenty formou zajištění poradenských služeb 

poskytovaných Univerzitním centrem podpory pro studenty se specifickými 

potřebami a Psychologickou poradnou při Katedře psychologie Pedagogické fakulty 

UJEP.

• Členové KMI vytvořili výuková videa pro opakování středoškolské matematiky 

a  v  Moodlu byl otevřen kurz Repetitorium matematiky, ve kterém je průvodce 

jednotlivými kapitolami a výuková videa. 

• Členové KMI vypisují termíny zkoušek a  zápočtů v  průběhu celého zkouškového 

období (i v prodloužené části zkouškového období LS v září) a konzultují i mimo své 

vypsané KH (především u studentů KS). Někteří členové KMI konzultují problematiku 

zpracování dat do BP, DP i se studenty, kterým přímo nevedou BP, DP. KH nabízejí 

vyučující na KMI i online. 

• V  roce 2021 se výuka konala převážně online a  vyučující na KMI své přednášky 

a cvičení nahrávali a tyto záznamy výuky také mohou sloužit jako výukové materiály 

pro studenty.

... v období covidových omezení byli studenti 
Katedry sociální práce zapojeni do pracovní 
povinnosti v rámci nouzového stavu a do 
dobrovolnických činností? 

V roce 2021 se pracovní povinnosti zúčastnilo téměř 50 studentů 
a dohromady odpracovali 3 650 hodin. Do dobrovolnické činnosti, kdy ve 
svém volném čase pomáhali v organizacích s nedostatkem personálu, se 
zapojilo na 100 studentů.
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Opatření pro omezení prodlužování studia

•  Fakulta přistoupila k úpravě studijních plánů – v prvním semestru bakalářských stu-

dijních programů jsou zařazeny uvozující předměty do studia, u předmětů s vysokou 

mírou studijní neúspěšnosti jsou zařazeny opakovací semináře. Jednotlivé oborové 

katedry zavedly bakalářská praktika, resp. diplomové semináře, ve kterých jsou stu-

denti připravováni na tvorbu svých závěrečných prací.

•  Fakulta vypisuje výběrové předměty doplňující a procvičující učivo předmětů s vy-

sokou mírou studijní neúspěšnosti.

•  Rozšiřuje se konzultační činnost pro studenty, využívá se pomoc tutorů z řad studen-

tů fakulty, popř. e-learning. Probíhá tvorba studijních opor.

•  Fakulta důsledně vymáhá poplatky za delší studium, ovšem s ohledem na legislativ-

ní úpravu pravidel pro vyměřování poplatků spojených se studiem v návaznosti na 

onemocnění SARS CoV-2 a na související tzv. dobu narušeného studia, která nebude 

rozhodná pro stanovení poplatku za studium. 

•  Fakulta zajišťuje včasné informování studentů o datu vzniku poplatkové povinnos-

ti za prodlouženou dobu studia – individuální informování každého studenta pro-

střednictvím složky Moje studium v IS/STAG. 

•  Dále zajišťuje informovanost studentů o stavu vyrovnání závazků vůči UJEP – indi-

viduální informování každého studenta prostřednictvím složky Moje studium v IS/

STAG. 

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

programu mobilit.     

•  Včasně zveřejňuje harmonogram akademického roku pro podporu optimálního na-

časování plnění studijních povinností.

• Fakulta včasně zadává témata závěrečných kvalifikačních prací.

•  Fakulta se snaží vyhovět speciálním požadavkům studentů se specifickými potře-

bami (poskytování času navíc u testů, KH). Vyučující se snaží umožnit studentům, 

kteří potřebují pro zpracování dat do BP, DP specializované statistické SW, umožnit 

přístup do učeben s tímto SW.

 
Realizace vlastních/specifických stipendijních programů

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

Stipendia 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, 

odbornou praxí, mimoškolních vzdělávacích akcí nebo vědecko-výzkumnou 

činností
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• Doktorské stipendium

• Kompenzační stipendia v rámci Studentské grantové soutěže

 

Poradenské služby

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 má od roku 2019 bezbariérový přístup hlavním vchodem do budovy 

v  Moskevské ulici. Nyní mohou potřební studenti využívat dva bezbariérové vchody 

v  hlavní budově fakulty v  Moskevské ulici a  jeden bezbariérový vchod v  prostorách 

fakulty v  budově VIKS v  areálu Kampusu. V  roce 2020 probíhala rekonstrukce auly 

VIKS, která zajistí bezbariérový přístup do této auly. 

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.

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 v  roce 2019 zajistila bezbariérový přístup hlavním vchodem do budovy 

v  Moskevské ulici. Nyní mohou potřební studenti využívat dva bezbariérové vchody 

v  hlavní budově fakulty v  Moskevské ulici a  jeden bezbariérový vchod v  prostorách 

fakulty v budově VIKS v areálu Kampusu. V  roce 2019 probíhala příprava projektové 

dokumentace rekonstrukce auly VIKS, která zajistí bezbariérový přístup do této auly. 

Rekonstrukcí, která zajistila bezbariérový přístup, také prošla učebna M 303 v hlavní 

budově fakulty. 

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.
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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 2021 prostřednictvím IEEP (online prostřednictvím ZOOM) 

3. ročník soutěže Czech Envi Thesis. Vítězkou se stala Šárka Stříbrská, absolventka 

magisterského studia Sociální a  kulturní ekologie na Fakultě humanitních studií 

Univerzity Karlovy. Dělené 4. – 5. místo obsadila absolventka magisterského studia 

Ekonomika a management na FSE UJEP Zuzana Štorková.

Podpora mimořádně nadaných studentů je řízena 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 (SPS)

Prospěchové stipendium bylo v roce 2021 uděleno jedno, šest stipendií bylo uděleno za 

absolvování studia s červeným diplomem. 

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. Fakulta podporuje studenty doktorských 

studijních oborů pravidelným měsíčním stipendiem.

V rámci mimořádných stipendií byla dále posuzována stipendia týkající se výpomoci 

při organizování studentských akcí FSE, reprezentace FSE, za zapojení studentů do projektů 

školy, příspěvky za absolvování jazykových kurzů, za členství v orgánech FSE a UJEP, 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. Podílí se na výzkumné činnosti.

Studenti se socioekonomickým znevýhodněním

Studenti si mohou zažádat o mimořádné stipendium, o jehož přiznání rozhoduje 

stipendijní komise. V roce 2021 stipendijní komise neposuzovala žádnou žádost týkající 

se sociálních problémů studenta. 
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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.

78 158 

637 

4505 

Přiznaná stipendia v tis. Kč 

Prospěchová stipendia 

SPS 

Mimořádná stipendia jiná  

Mimořádná stipendia doktorandům 

39FSE UJEP 2021 / PŘÍLOHOVÁ ČÁST 1 / 4



4.  ABSOLVENTI 

Kontakt a spolupráce s absolventy

FSE UJEP i v roce 2021 využívala ke spolupráci spolek ALUMNI FSE UJEP nebo své 

vlastní neformální sítě, které jsou aktivní při fakultě. Fakulta absolventům průběžně 

nabízí účast na různých kulturních, sportovních či vědeckých akcích, na druhé straně 

využívá jejich odborný i sociální potenciál při svém dalším rozvoji. Fakulta zasílá pra-

videlně registrovaným absolventům 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.

Fakulta rovněž zvala své absolventy k oslavám 30. výročí založení fakulty. Současně 

se 5 vybraných absolventů aktivně podílelo na programu těchto oslav formou prezenta-

ce. V rámci této prezentace absolventi odpovídali na předem dané otázky a současně jim 

byl prostor dán i pro vlastní ohlédnutí za svým studiem na FSE UJEP. 

Nadále se nám ve spolupráci s absolventy jeví jako reálné a přínosné možnosti ná-

vštěv ve firmách a stínování vrcholného managementu těchto firem. Současně plánu-

jeme zapojení těchto absolventů do výuky a motivační přednášky pro studenty vedené 

právě těmito absolventy.

Zaměstnanost a zaměstnatelnost absolventů

K opatřením pro podporu uplatnění absolventů na trhu práce patří: 

• zařazování odborných praxí u  externích partnerů do studijních plánů studijních 

programů, 

• podpora podnikavosti a  motivace k  podnikání – zprostředkování nabídky aktivit 

a služeb Inovačního centra Ústeckého kraje,   

• propagace činnosti Kariérové porady Poradenského centra UJEP.

K 30. 9. 2021 vykazovala fakulta 5 nezaměstnaných absolventů, z toho 3 absolventy ba-

kalářského studia a 2 magisterského studia.

Spolupráce s budoucími zaměstnavateli

Spolupráce s budoucími zaměstnavateli byla rozvíjena prostřednictvím partnerských 

sítí, které umožňovaly realizaci studentských praxí, předávaly podněty pro zaměře-

ní bakalářských či diplomových prací, zajišťovaly zpětnou vazbu o souladu studijních 

plánů s potřebami praxe a přinášely podněty pro inovaci studijních programů a oborů. 
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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 2021 v této oblasti spolupracovaly s fakultou, lze rozdělit do 

několika  skupin:

Výrobní podniky 
• MSD Czech Republic s.r.o.

• AGC Flat Glass Czech a. s.,  

člen AGC Group 

• Chart Ferox, a.s.

• Metrostav, a.s.

• Philip Morris ČR a.s.

• Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 

Služby
• Google

• ICUK

• Creaticom

• Vodafone

• Czechinvest/Czech Trade 

• xflow.cz

• GREEN Solution, s.r.o.

• Pro EKO Varnsdorf, s.r.o.

Sdružení a svazy 
• Centrum pro regionální rozvoj ČR

• Svaz měst a obcí ČR 

• Kokoza

• Národní síť Místních akčních skupin 

České republiky, z. s.

• Hospodářská a sociální rada  

Ústeckého kraje

• Agentura ochrany přírody  

a krajiny České republiky

• Společnost pro zahradní  

a krajinářskou tvorbu, z.s.

Veřejná správa
• Magistrát města Ústí n. L.

• Krajský úřad Ústeckého kraje

• Krajský úřad Karlovarského kraje

• Úřad práce České republiky, Krajská 

pobočka Ústí nad Labem 

• Ministerstvo životního prostředí

• Ministerstvo pro místní rozvoj

• Ministerstvo dopravy

Sektor sociální práce 
• Dobrovolnické centrum, zs.  

Ústí nad Labem

• Ústecká komunitní nadace

• Naděje, pobočka Litoměřice

• Dětský domov,  

Ústí nad Labem - Střekov

• Domov pro seniory,  

Ústí nad Labem - Bukov

• Domov pro seniory,  

Ústí nad Labem - Dobětice

• Oblastní charita, Ústí nad Labem

• Člověk v tísni, o.p.s.

• Cesta do světa,  

pobočný spolek Slunečnice, z.s.

A mnoho dalších…

41FSE UJEP 2021 / PŘÍLOHOVÁ ČÁST 1 / 4



0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Zájem o studium v bakalářských studijních programech 

Počet přihlášek 

Počet přijetí 

Počet zápisů ke studiu 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Zájem o studium v navazujících magisterských studijních 
programech 

Počet přihlášek 

Počet přijetí 

Počet zápisů ke studiu 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Zájem o studium v doktorských studijních programech 

Počet přihlášek 

Počet přijetí 

Počet zápisů ke studiu 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Zájem o studium v bakalářských studijních programech 

Počet přihlášek 

Počet přijetí 

Počet zápisů ke studiu 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Zájem o studium v navazujících magisterských studijních 
programech 

Počet přihlášek 

Počet přijetí 

Počet zápisů ke studiu 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Zájem o studium v doktorských studijních programech 

Počet přihlášek 

Počet přijetí 

Počet zápisů ke studiu 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Zájem o studium v bakalářských studijních programech 

Počet přihlášek 

Počet přijetí 

Počet zápisů ke studiu 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Zájem o studium v navazujících magisterských studijních 
programech 

Počet přihlášek 

Počet přijetí 

Počet zápisů ke studiu 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Zájem o studium v doktorských studijních programech 

Počet přihlášek 

Počet přijetí 

Počet zápisů ke studiu 

42 FSE UJEP 2021 / PŘÍLOHOVÁ ČÁST 1 / 4



5.  ZÁJEM O STUDIUM 

Přijímací zkoušky

S  ohledem na mimořádná opatření vyhlášená na území České republiky z  důvodu 

ohrožení zdraví v  souvislosti s  prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako 

SARS CoV-2) rozhodl děkan Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně 

v Ústí nad Labem doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., že ke studiu do prvního roční-

ku všech bakalářských studijních programů a do prvního ročníku všech navazujících 

magisterských studijních programů akreditovaných na Fakultě sociálně ekonomické 

UJEP bude přijat uchazeč, který ve stanoveném termínu:

• odešle elektronickou e-přihlášku,

• uhradí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením,

• doloží úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, v případě zahraničních 

uchazečů doloží doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka – úroveň A2, a pro-

káže dosažení požadovaného stupně vzdělání na zahraniční střední škole.

Spolupráce se středními školami 

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

kulta se zúčastnila celouniverzitního Dne otevřených dveří. Současně pro své uchazeče 

připravila i zcela samostatný Den otevřených dveří v online formě. Při tomto formátu 

se představily jednotlivé studijní programy a uchazeči o studium měli také možnost 

položit své otázky přímo zástupcům jednotlivých programů a studijního oddělení.

V týdnu od 8. do 12. března 2021 pořádala fakulta akci s názvem Jeden týden vysoko-

školákem online. Během tohoto týdne nabídla uchazečům 8 přednášek z průřezových 

témat fakulty. Akce se zúčastnili jak studenti partnerských středních škol, tak studenti ze 

středních škol napříč Českou republikou.

Na uchazeče o studium i širokou veřejnost se fakulta zaměřila také v rámci Tema-

tických týdnů s FSE. Od dubna do června nabízela fakulta každých 14 dní jednu online 

přednášku. Celkem se uskutečnilo 5 těchto přednášek

.
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Víte, že...
... v roce 2021 se na FSE UJEP vystřídalo 
vedení fakulty? Po dvou funkčních obdobích 
skončil ve funkci děkana Jaroslav Koutský a na 
jeho místo nastoupil Ondřej Moc.

Spolu s novým děkanem nastoupili na pozice proděkanů kolegové 
v následujícím složení: Miroslav Kopáček z Katedry regionální rozvoje 
a veřejné správy jako proděkan pro studium, Jitka Laštovková z Katedry 
sociální práce jako proděkanka pro vnější vztahy, Lucie Povolná jako proděkanka 
pro rozvoj a kvalitu a Jan Slavík jako proděkan pro vědu z Katedry ekonomie 
a managementu.



6.  ZAMĚSTNANCI

Kariérní řád, motivační nástroje  
pro odměňování zaměstnanců 

FSE UJEP provádí hodnocení akademických pracovníků FSE UJEP prostřednictvím 

směrnice děkana 3/2020 Pravidla hodnocení pracovníků FSE UJEP. V rámci tohoto 

nástroje má každý akademický pracovník s pracovní smlouvou alespoň 50 % stanoven 

osobní kariérní plán na období 5 let. 

V tomto dokumentu jsou zohledněny personální potřeby fakulty ve sledovaném ča-

sovém výhledu a  dále pak popsán plánovaný kvalifikační růst pracovníka, plánované 

pracovní výsledky a formy podpory pracovníka ze strany fakulty ve sledovaném období. 

Při tvorbě kariérního plánu se přihlíží k objektivním vnějším a vnitřním omezením, 

která mohou ovlivnit pracovní výkon akademického pracovníka.

V roce 2021 byla dle čl. 6 Směrnice děkana č. 1/2019 o Podpoře vědecko-výzkumné 

činnosti na FSE UJEP vyhlášena Cena děkana o nejlepší vědecko-výzkumný počin roku, 

jejichž laureátkami se staly Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová, Ph.D. (kategorie “zaměst-

nanec FSE UJEP”) a Ing. Eliška Nacházelová (kategorie “student doktorského programu”).

  

Rozvoj pedagogických dovedností  
akademických pracovníků

Vzdělávací činnost fakulty byla v roce 2021 nadále silně ovlivněna pandemií korona-

viru a v LS se výuka velkou měrou odehrávala formou distanční výuky. Fakulta usku-

tečnila sérii seminářů věnovaných blended learning. 

Na podporu zvládání digitální techniky a nástrojů bylo provedeno hodnocení digi-

tálních dovedností pracovníků a doktorandů fakulty. Pracovníci se umístili lehce nad 

celkovým průměrem hodnocených firem a  institucí v ČR prostřednictvím standardi-

zovaného testu od externího dodavatele. V návaznosti na toto hodnocení byl uspořádán 

workshop Digitální snídaně s praktickými tipy pro rozvoj těchto dovedností a následně 

v lednu 2022 bude zprovozněna Digitální akademie, kterou budou moci pracovníci fa-

kulty využívat ke svému rozvoji po celý rok. Nadále probíhaly jazykové kurzy pro aka-

demické pracovníky. 
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Plán genderové rovnosti, problematika sexuálního 
a genderově podmíněného obtěžování

Fakulta v  roce 2021 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, 

který jasně vyžaduje rovné zacházení se všemi zaměstnanci. V  rámci uvedeného 

dokumentu se přímo zakazuje jakákoliv diskriminace. Dále dokument přímo stanovuje 

povinnost zaměstnavatele a jeho vedoucích zaměstnanců 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 2019 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.
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7.  INTERNACIONALIZACE

 Podpora studentů  
na zahraničních mobilitních programech

Fakulta zveřejňuje informace o  mobilitních programech nejen na svých webových 

stránkách, ale komunikuje informace směrem ke studentům i prostřednictvím soci-

álních sítí a nástrojů propagace, které má k dispozici. Studentům fakulta napomáhá 

s  administrativou spojenou s  výjezdem, s  informovaností ohledně cílové destinace 

a formou uznávání získaných kreditů z absolvovaných předmětů.

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

účastníky zahraničních programů. Studenti si tak vyměňují bezprostřední zkušenosti. 

Snahou fakulty je co možná nejvyšší počet vyjíždějících studentů, ideálně pak, aby kaž-

dý student během svého studia strávil alespoň semestr v 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. Součas-

ně fakulta i OVV REK pravidelně aktualizují informace o zaměstnaneckých mobili-

tách a zprostředkovávají zaměstnancům i nabídky pro mobility ze zahraničních part-

nerských univerzit.

FSE v roce 2021 pořádala kurzy cizích jazyků (AJ, NJ a další.) pro zájemce z řad aka-

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

zvýšení kvality publikační činnosti a podpora zahraniční mobility. Mezi akademickými 

pracovníky probíhá neustálá výměna zkušeností ze zahraničních pobytů.

 

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.
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Aktivity posilující internacionalizaci

Pracovníci fakulty byli i v roce 2021 zapojeni do projektu evropské spolupráce ve vě-

deckém a technickém výzkumu (Cost Action) s názvem LAND4FLOOD (Natural Flo-

od 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. 

V roce 2021 se fakulta dále věnovala následujícím činnostem:

• Aktivní propagace zahraničních programů s důrazem na program Erasmus+

• Organizace setkávání studentů, při kterém dochází k výměně zkušeností

• Motivační stipendium pro studenty

• Cizojazyčné kurzy

• Realizace cizojazyčného orientačního systému v budově fakulty

• Součástí www stránek fakulty je anglická verze webové prezentace
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▼  Erasmus day na UJEP proběhl 30. 9. v rámci oslav 30 let existence  
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
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Víte, že...
… v roce 2021 děkan fakulty poprvé udělil ceny 
za nejlepší vědecko-výzkumný počin roku?

V kategorii Akademický pracovník bylo ocenění uděleno  
Ing. Mgr. Haně Brůhové-Foltýnové, Ph.D., která na FSE vybudovala 
excelentní tým v oblasti udržitelné mobility, který zaznamenal četné 
úspěchy. V kategorii Student doktorského studijního programu byla oceněna 
Ing. Eliška Nacházelová za úspěšnou vědeckou činnost a velmi aktivní působení 
na Katedře ekonomiky a managementu.
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8.   VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ,  
UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ  
ČINNOST 

Klíčovým vědeckým projektem fakulty v roce 2021 byl i nadále projekt COST (Lan-

d4Flood), jehož řešitelkou je doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D. V roce 2021 také pokra-

čovalo řešení dvou standardních projektů GAČR, nově se pak fakulta stala řešitelem 3 

projektů TAČR.

 

Účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace 

Název grantu, výzkumného projektu, patentu 
nebo dalších tvůrčích aktivit Poskytovatel

Finanční 
podpora UJEP 
(v tis. Kč)

Celkový 
rozpočet 
projektu (v tis. 
Kč/EUR)

OC-2016-2 Natural Flood Retention on Private 
Land COST 0 645 EUR

D-CARE Developing, piloting and validating 
smart care models in Danube region for 
supporting social innovation, improving 
competences and entrepreneurship

Interreg CE 312 165 EUR

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

COST 0 27 000 EUR

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

Norské fondy 0 210

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

TAČR 462 6 770

Podpora alternativních řešení mobility 
v environmentálně citlivých oblastech TAČR 414 5 000

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

TAČR 261 10 963

Chytrý venkov: udržitelný rozvoj venkova 
s využitím Smart řešení TAČR 411 4 779

VODA VE MĚSTĚ: Modrá a zelená infrastruktura 
mezioborově TAČR 29 6 660

Strategické nástroje na podporu rozhodování 
municipalit v oblasti udržitelné mobility TAČR 108 4 743

Analýza přeshraniční konkurenceschopnosti 
krajů ČR TAČR 0 4 056

Obce mluví o vodě: Komunikace implementace 
opatření na hospodaření s dešťovou vodou ve 
městech

TAČR 236 6 800
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Název grantu, výzkumného projektu, patentu 
nebo dalších tvůrčích aktivit Poskytovatel

Finanční 
podpora UJEP 
(v tis. Kč)

Celkový 
rozpočet 
projektu (v tis. 
Kč/EUR)

Změny dopravního chování způsobené 
Covid-19 a jejich společenské dopady

TAČR 213 3 852

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

TAČR 136 2 344

PotravSOS: Zvýšením potravinové 
soběstačnosti k odolnosti společnosti vůči 
dopadům krize

TAČR 221 6 500

Brain circulation jako pilíř možné transformace 
strukturálně postiženého regionu

TAČR 124 3 800

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

GAČR 0 3 691

Náboženství v komunistickém režimu: Pohled 
teorie racionální volby

GAČR 0 1 867

Trvale udržitelná energetická politika v Evropě 
v roce 2021

MZV 0 350

Interdisciplinární bilaterální zimní a letní 
škola o energetických systémech v Rakousku 
a České republice 2021

MŠMT 0 297

REGBES – Škola doktorských studií – 
aplikovaná a behaviorální studia

MŠMT 0 10 642

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

MŠMT 109 32 092

IKM Communitas / IRO Communitas MPSV 143 10 735

Zapojení studentů do tvůrčí činnosti 

Nadaní studenti bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů pra-

covali jako pomocné vědecké síly nebo jako odborní členové řešitelských týmů vý-

zkumných projektů, včetně projektů podporovaných interními grantovými systémy 

fakulty či fakultních projektů typu GAČR, Interdisciplinární letní škola aj. 

I v roce 2021 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 

2021 byla v rámci SGS poskytnuta finanční podpora v celkové výši 1 715 tisíc Kč na níže 

uvedené projekty.

• Vyhodnocení vlivu urbánních intervencí cílených na zvýšení kvality života (fi-

nanční podpora 80 tisíc Kč)

• Venkovský cestovní ruch v  oblastech s  ochranou přírody: Následky, regulace 

a rozvoj (finanční podpora 75 tisíc Kč)
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• Společenské náklady hazardního hraní se zaměřením na kriminalitu (finanční 

podpora 85 tisíc Kč)

• Preferenční zacházení s projekty v aukcích obnovitelných zdrojů (finanční podpo-

ra 120 tisíc Kč)

• Analýza vývoje montánních regionů směrem k nízkouhlíkové ekonomice a di-

verzifikaci jejich ekonomické a energetické základny na příkladě Ústeckého kraje 

(finanční podpora 110 tisíc Kč)

• Výzkum užívání alkoholu v  České republice v  kontextu pandemie COVID-19: 

Behaviorální experiment mezi vysokoškolskými studenty v Ústeckém kraji (na 

UJEP) (finanční podpora 80 tisíc Kč)

• Behaviorální výzkum – vytvoření teamu a podpora publikačních aktivit studen-

tů (finanční podpora 90 tisíc Kč)

• Socioekonomické vnímání soukromých a  společenských přínosů přírodě blíz-

kých opatření ve městech (finanční podpora 75 tisíc Kč)

• Analýza motivace spotřebitele v  oblasti digitální ekonomiky a  změny spojené 

s pandemií viru COVID-19 (finanční podpora 80 tisíc Kč)

• Management konkrescentní skutečnosti jako příležitost pro integrovaný rozvoj 

venkovské obce (finanční podpora 90 tisíc Kč)

• Analýza nástrojů participačních metod práce s veřejností pomocí experimentál-

ních metod (finanční podpora 80 tisíc Kč)

• Nařízení o Fondu spravedlivé transformace: průběh jeho schvalování v institu-

cích EU, dopady na víceúrovňový model rozhodování a řízení fondu v podmín-

kách ČR a analýza strategie a výsledků dotčených aktérů (finanční podpora 75 tisíc 

Kč)

• Paradox soukromí – experimentální ověření ochoty chránit osobní data a sou-

kromí (finanční podpora 75 tisíc Kč)

• Nové zdroje rozpočtu EU v kontextu Covid-19 (finanční podpora 74 tisíc Kč)

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

voj malých obcí? (finanční podpora 88 tisíc Kč)

• Iniciativy proměn městského prostoru a inkluzivní regenerace měst na základě 

přírodě blízkých řešení (finanční podpora 80 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 62,4 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 80 tisíc Kč)

• Specifika realitního trhu v regionu Ústí nad Labem (finanční podpora 75,6 tisíc Kč)

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

podpora 75 tisíc Kč)
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 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 odmě-

nu, pokud vykazují mimořádnou vědeckou činnost (např. publikace v zahraničních im-

paktovaných 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 vzniklo Centrum pro spolupráci 

s firmami FSE UJEP. Mezi jeho úkoly patří rozšíření sítě partnerů a intenzivnější spolu-

práce v oblasti prakticky orientované výuky (např. participace studentů na byznysových 

úkolech v rámci výuky), kolaborativního výzkumu, nebo stáží studentů i akademiků. 

V minulosti podobné aktivity proběhly např. ve spolupráci se společnostmi O2, Node5, 

Chart Ferox, Valeo. Nově byla navázána spolupráce s firmou MSD, která umožní studentům 

spolupracovat na praktických inovativních zadáních v multioborových týmech pod dohle-

dem zkušených mentorů. Toto je doplněno angažovaností kolegů, kteří jsou kromě výuky 

činní např. v podnikatelské sféře nebo v expertních regionálních a národních grémiích. FSE 

UJEP byla a stále je personálně provázaná s Inovačním centrem Ústeckého kraje (ICUK), kde 

působí zaměstnanci fakulty a kde někteří studenti FSE získávali nebo získávají první pracovní 

zkušenosti. 

Studenti oborů Regionální rozvoj a veřejná správa a Sociální práce mají standardně praxe 

v rámci výuky. Pro studenty oboru Ekonomika a management se připravuje v rámci nové 

akreditace podobný přístup. K tomu bude sloužit primárně předmět Stáže a praxe. Nabídky 

stáží a praxí fakulta podporuje jednak kontinuálně zveřejňováním nabídek na svých webo-

vých stránkách, sociálních sítích i oznamovacích plochách v rámci fakulty, ale také pravi-

delným organizováním různých formátů kariérních dnů (letos např. formou speed datin-

gu ve spolupráci s ICUK). Další možnosti se objevují díky Poradenskému centru UJEP, které 

pokrývá i kariérní poradenství a zapojení univerzity do programu Erasmus+, kde studenti 

mohou vyjet na stáž do zahraničí. Spolupráce s xFlow.cz přináší studentům nabídky stáží od 

hodnotově orientovaných institucí a firem. Hosty do výuky nebo prakticky orientovanou vý-

uku v sobě zahrnují kurzy Ekonomika a management v praxi, Online marketing nebo Mar-

ketingové strategie, Podnikání v regionu, nebo Future and Innovation. V kurzu Mezinárodní 

obchodní operace se studenti mohou podívat přímo do jednotlivých společností (např. Adler, 

KS Kolbenschmidt, Glencore Agriculture, Kuehne and Nagel). Výuka je zde spojená s exkurzí 

a prezentací prací na zadání firem.
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Podpora podnikavosti a inovativního podnikání probíhá po dvou liniích: a) v rámci vzdě-

lávání, b) v  rámci spolupráce s  Inovačním centrem Ústeckého kraje. Primárním předmě-

tem, který slouží k podpoře podnikavosti a rozvoji podnikatelských kompetencí, je předmět 

Podnikání v regionu (resp. Základy podnikání), který navštěvují studenti oborů Ekonomika 

a management a Regionální rozvoj a veřejná správa na bakalářském stupni. Přednášky, které 

jsou otevřené i pro veřejnost, vedou podnikatelé/ky a manažeři/rky (např. Andrej Kiska, Petr 

Andrýsek, Margareta Křížová, Stanislav Gálik, Filip Molčan; nebo hosté v rámci Grow with 

Google). Na cvičeních se studenti posléze učí generovat podnikatelské nápady a sestavovat 

a ověřovat business modely. V rámci předmětu se studenti mohou zúčastnit několika soutěží 

(např. Social Impact Award, T-Mobile Rozjezdy apod.). FSE UJEP dále nabízí dva předměty, 

které podnikavost a  inovativnost posilují. Startup Business je kurzem v angličtině primár-

ně pro program Erasmus+, ale nabízí se napříč univerzitou. Má podpořit multidisciplinaritu, 

která je pro inovace důležitá. Future and Innovation je prakticky orientovaný kurz v anglič-

tině nabízený napříč univerzitou, kde se studenti seznamují s celou škálou inovačních metod 

a technik (Human Centred Design, Design Thinking, Design Sprint, Scrum, Agile atp.) a to na 

konkrétních případech a zadáních od firem, nebo v rámci účastí na hackathonech a inovač-

ních dnech. Aktuálně je vstupní bránou pro spolupráci s firmou MSD.

▼ Během pandemie mnoho přednášek našich partnerů proběhlo online.
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Etická komise FSE pro vědu a výzkum 

Etická komise funguje na FSE od dubna 2020, kdy byla ustanovena dle Směrnice dě-

kana 2/2020. Jejím posláním je dohled nad dodržováním etiky v rámci tvůrčí činnosti 

(výzkumu, publikační a ostatní tvůrčí činnosti). Od svého ustanovení působí ve slože-

ní předseda: Ing. Jan Macháč, Ph.D. a další členové: doc. RNDr. Marta Žambochová, 

Ph.D.; doc. PhDr. Peter Brnula, PhD.; doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D.; RNDr. Vác-

lav Novák, Ph.D.

V roce 2021 řešila etická komise tři podněty od tří různých předkladatelů týkajících 

se výzkumů realizovaných jak ve studentských pracích (bakalářská práce a disertační 

práce), tak tvůrčí činnosti realizované v rámci projektu TAČR. Ve všech třech případech 

neshledala etická komise na základě předložených podkladů, že by došlo/v budoucnu 

mělo docházet k porušení obecně platných morálních zásad týkajících se tvůrčí činnosti, 

popřípadě jiných ustanovení Etického kodexu UJEP nebo směrnice FSE UJEP. Ke dvěma 

podnětům bylo ale doporučeno realizovat opatření prevence, které slouží k předcházení 

případného zneužití dat při práci s citlivými daty, respektive při sdílení dat s dalšími 

spoluřešiteli a jinými pracovišti.

▼  Velká část výuky v průběhu roku 2021 probíhala online, zeptali jsme se studentů,  
co během sledování přednášek zvládají.
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... doc. Jaroslav Koutský převzal pamětní medaili  
od rektora univerzity při příležitosti 30. výročí založení 
naší univerzity?

Pod vedením doc. Koutského FSE nejen obhájila existenci stávajících 
studijních programů, ale získala také akreditace dvou nových doktorských 
studijních programů. Jeho neúnavná snaha o kvalifikační růst pracovníků 
zvýšila také kvalitu a množství vědecko-výzkumných výstupů a fakulta se tak stala 
úspěšným žadatelem v rámci národních grantových agentur. Doc. Koutský výrazným 
způsobem podpořil také zapojení fakulty do dění v Ústeckém kraji.

Víte, že...
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9.  ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY  
A HODNOCENÍ REALIZOVANÝCH  
ČINNOSTÍ

 
Hodnocení kvality vzdělávací činnosti

Hodnocení kvality výuky prostřednictvím studentů probíhá dvěma způsoby. Prvním 

je sběr dat k hodnocení kvality vzdělávací činnosti prostřednictvím hlasování studen-

tů v IS/STAG, kdy všechna hodnocení u jednotlivých předmětů jsou podrobena indivi-

duální analýze. Pokud se v připomínkách objevují paralely (pozitivní nebo negativní), 

je dána zpětná vazba přímo vyučujícímu předmětu i vedoucímu katedry. I přes mírný 

růst respondentů se v současnosti hodnocení kvality vzdělávací činnosti účastní při-

bližně čtvrtina studentů, nelze jej považovat za dostatečně reprezentativní.

Druhým způsobem sběru dat pro hodnocení kvality vzdělávací činnosti je fyzické 

dotazníkové šetření, za využití „klasických“ papírových dotazníků. Data pro tento typ 

šetření jsou získávána během výuky předem vybraných předmětů, ve kterých je vysoká 

účast studentů, čímž je dosaženo vyšší návratnosti dotazníků, tedy i vyšší relevance zís-

kaných dat. Šetření bylo na FSE UJEP prováděno pravidelně od roku 2014, vždy na konci 

zimního i  letního semestru. Vzhledem k plošně zavedené distanční výuce (na základě 

platných mimořádných opatření vlády v důsledku pandemie covid-19) toto šetření v AR 

2020/21 provedeno být nemohlo. Jakmile to bylo možné, tzn. v ZS 2021/22, opět došlo 

k realizaci tohoto typu šetření, vyhodnocení bude dispozici v roce 2022 a výsledky bu-

dou součástí zprávy za rok 2022.

FSE UJEP v roce 2021 průběžně prováděla monitoring studijní neúspěšnosti a stu-

dijních výsledků studentů fakulty, a to prostřednictvím dat z IS/STAG. Průběžný mo-

nitoring upozornil na předměty, které v jednotlivých studijních programech a oborech 

nebývají určitou, statisticky významnou, skupinou studentů absolvovány, a  to ani při 

druhém zapsání předmětu. Zpravidla jsou tyto předměty důvodem k  předčasnému 

ukončení studia. V návaznosti na tato zjištění byly otevřeny přípravné kurzy ještě před 

zahájením studia a výběrové předměty v průběhu studia, které by měly dopomoci od-

stranit nedostatky ve vstupních znalostech nutných pro úspěšné absolvování daných 

povinných předmětů. Tyto kurzy a předměty se týkají matematiky a cizích jazyků, do 

budoucna fakulta předběžně plánuje poskytovat možnost doplnění vstupních znalostí 

v oblasti účetnictví.

 

... doc. Jaroslav Koutský převzal pamětní medaili  
od rektora univerzity při příležitosti 30. výročí založení 
naší univerzity?

Pod vedením doc. Koutského FSE nejen obhájila existenci stávajících 
studijních programů, ale získala také akreditace dvou nových doktorských 
studijních programů. Jeho neúnavná snaha o kvalifikační růst pracovníků 
zvýšila také kvalitu a množství vědecko-výzkumných výstupů a fakulta se tak stala 
úspěšným žadatelem v rámci národních grantových agentur. Doc. Koutský výrazným 
způsobem podpořil také zapojení fakulty do dění v Ústeckém kraji.
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Vnitřní hodnocení kvality tvůrčí činnosti

Vnitřní hodnocení tvůrčí činnosti za rok 2021 se stejně jako v předešlých letech sou-

středí na: a) evaluaci projektů podpořených z  prostředků účelové podpory specific-

kého 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 pedagogické a tvůrčí činnosti pracovníků FSE UJEP dle Směrnice děkana č. 

1/2017 “Kariérní řád akademických pracovníků FSE UJEP”. 

V roce 2021 bylo Grantovou komisí FSE UJEP podpořeno celkem 21 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 činnosti 

v odborných periodikách kontinuálně roste (dle Metodiky 17+). 

Grantovou komisí FSE UJEP bylo v roce 2021 podáno k hodnocení celkem 9 závěreč-

ných zpráv k ukončeným SGS projektům (z let 2018-2020). V rámci těchto projektů bylo 

publikováno 6 výsledků typu Jsc, 6 výsledků typu D a 1 výsledek typu Jost. Hodnocení 

projektů SGS (nových i pokračujících) za rok 2021 dosud není ukončeno. 

Klíčovým vědeckým projektem fakulty v roce 2021 byl i nadále projekt COST (Land-

4Flood), jehož řešitelkou je doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D. V roce 2021 také pokračovalo 

řešení dvou standardních projektů GAČR, nově se pak fakulta stala řešitelem 3 projektů 

TAČR. K nově řešeným projektům patří i projekty v rámci přeshraniční spolupráce Čes-

ko-Sasko, projekty v rámci programu Interrreg CE, nebo Erasmus, či projekty v rámci 

rezortních programů (MŠMT). Všechny z  uvedených projektů přispívají k  rozvoji vě-

decko-výzkumné kapacity na fakultě a tím i k možnosti zajistit kvalitní výuku v rámci 

nabízených studijních programů. 

Evaluace publikačních výsledků pracovníků FSE UJEP byla podkladem pro udělení 

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

ko-výzkumné činnosti na FSE UJEP“ v roce 2021 (např. impaktovaný článek v českém a za-

hraničním časopise, impaktovaný článek v  zahraničním časopise, podání zahraničního 

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

of Science nebo Scopus apod.). Hlavním smyslem této směrnice je zkvalitnit a zintenzivnit 

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 stávajících 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 struk-

tura výsledků, hlavní důraz je nyní kladen na hodnotitelné výstupy, především publikování 

v zahraničních časopisech, které jsou vysoce indexované v databázích WoS a Scopus. 

Od roku 2014 kontinuálně roste množství článků publikovaných v  kategoriích Jimp, 

resp. Jsc. V roce 2021 bylo na FSE UJEP publikováno celkem 54 výsledků, mimo jiné v těchto 

kategoriích: 18 článků z kategorie Jimp, 11 článků v kategorii Jsc, současně bylo publikováno 

8 článků v kategorii Jost, 1 příspěvek ve sborníku, 2 knihy a 4 kapitoly v knize. 

Klíčovými indikátory jsou kvalita a kvantita uvedených publikací. V tomto smyslu 

došlo k nárůstu článků publikovaných v časopisech, které jsou indexovány v prvním de-

cilu, resp. prvním a druhém kvartilu v žebříčku časopisů dle vybraných oborů. 
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Mezi 5 nejvýznamnějších publikačních výstupů v roce 2021 patří především násle-

dující články:

• Zhou, K., Koutský, J., Hollander, J.B. (2021): Urban Shrinkage in China, the USA 

and the Czech Republic: A Comparative Multilevel Governance Perspective. 

International Journal of Urban and Regional Research.   

https://doi.org/10.1111/1468-2427.13030 [IF: 4.364]

• Krkoška Lorencová, E., Slavíková, L., Emmer, A., Vejchodská, E., Rybová, K., 

Vačkářová, D. (2021): Stakeholder engagement and institutional context features 

of the ecosystem-based approaches in urban adaptation planning in the Czech 

Republic. Urban forestry & urban greening, March 2021, s. 1-16  

https://doi.org/10.1016/j.ufug.2020.126955 [IF: 4.539]

• Slavíková, L., Hartmann, T., Thaler, T. (2021): Paradoxes of financial schemes 

for resilient flood recovery of households. Wiley interdisciplinary reviews WIREs. 

Water, 2021, roč. 8, č. 2, s. 1-9.  

https://doi.org/10.1002/wat2.1497 [IF: 6.139]

• van Koten, S. (2021): The forward premium in electricity markets: An experi-

mental study. Energy Economics, February 2021, s. 1-12.  

https://doi.org/10.1016/j.eneco.2020.105059 [IF: 7.042]

• Slavík, J., Dolejš, M., Rybová, K. (2021): Mixed-method approach incorporating 

Geographic information system (GIS) tools for optimizing collection costs and 

convenience of the biowaste separate collection. Waste Management, October 

2021, s. 177-186.  

https://doi.org/10.1016/j.wasman.2021.07.018 [IF: 7.145]

Hodnocení plnění kariérních řádů akademických pracovníků FSE UJEP probíhá 

kontinuálně, přičemž toto hodnocení se promítá do úpravy pracovních úvazků akade-

mických 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.

V rámci smluvního výzkumu byly realizovány studie týkající se hodnocení litteringu 

v ČR (zadavatel EKO-KOM, a.s.), nebo podílu tabákových výrobků na litteringu (zadava-

telem je konzorcium firem působících v tabákovém průmyslu).  

Nad rámec tohoto hodnocení je třeba zdůraznit zcela ojedinělý úspěch doc. Ing. Len-

ky Slavíkové, Ph.D., která získala Fulbrightovo stipendium na University of Massachu-

setts, USA (08/2021-6/2022). V  roce 2021 byla dle čl. 6 Směrnice č. 1/2019 o  Podpoře 

vědecko-výzkumné činnosti na FSE UJEP vyhlášena Cena děkana o nejlepší vědecko-

-výzkumný počin roku, jejichž laureátkami se staly Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová, 

Ph.D. (kategorie “zaměstnanec FSE UJEP”) a Ing. Eliška Nacházelová (kategorie “student 

doktorského programu”).
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Vnitřní hodnocení kvality souvisejících činností

Roční hodnocení výkonu akademických pracovníků za rok 2020 na FSE UJEP 

v roce 2021 neproběhlo dle směrnice děkana č. 2020/03, a to vzhledem k situaci s pan-

demií covid. Pracovníci byli hodnoceni svými přímými nadřízenými v rámci dílčích 

akademických činností. Pracovníci byli za své úspěchy ohodnoceni v rámci odměn. 

Za rok 2021 již proběhne standardní roční hodnocení dle uvedené směrnice. V rámci 

tohoto hodnocení se sleduje výkon akademických pracovníků v oblasti vzdělávací čin-

nosti v akademickém roce 2020/21, dále pak v tvůrčí, projektové a organizační oblasti 

za kalendářní rok 2021. 

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

kračovala i v roce 2021 výuka v kurzech cizích jazyků pro akademické pracovníky, které 

byly hrazeny z prostředků fakulty. 

Rok 2021 byl opět z významné části ovlivněn nutností distanční a hybridní výuky. 

Fakulta na začátku akademického roku 2021/2022 provedla průběžnou analýzu připra-

venosti na tento typ výuky. V návaznosti na zjištěná fakta byly dovybaveny učebny tech-

nickým vybavením potřebným k hybridní výuce. Fakulta dále uspořádala sérii školení 

pro akademické pracovníky v oblasti blended learning. 

V závěru roku 2021 bylo provedeno hodnocení digitálních dovedností pracovníků 

a doktorandů fakulty. Zúčastnilo se 78 osob. Pracovníci se umístili lehce nad celkovým 

průměrem hodnocených firem prostřednictvím standardizovaného testu fmy Know 

How Klub s.r.o. V návaznosti na toto hodnocení byl uspořádán workshop Digitální sní-

daně s praktickými tipy pro rozvoj těchto dovedností a následně v lednu 2022 byla zpro-

vozněna Digitální akademie, kterou budou moci pracovníci fakulty využívat ke svému 

rozvoji po celý rok.
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10.   NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ 
EXCELENCE

Klíčovým vědeckým počinem FSE UJEP byl i v roce 2021 projekt evropské spo-

lupráce 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 (TU Dortmund University, Německo). Tento mezi-

národní projekt sdružuje vědecké pracovníky z celé Evropy a jeho výsledkem 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 zásadním projektům na FSE UJEP projekt SMART City – 

SMART Region – SMART Community (https://smartcity.ujep.cz), jehož hlavním řešite-

lem je doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. Partnerem 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). I přes pande-

mii COVID-19 pokračují v rámci jednotlivých pracovních skupin práce na předaplikač-

ním vývoji i výsledcích, workshopy pro odbornou veřejnost a terénní šetření, která jsou 

základem pro formulaci aplikačních doporučení.

Mezi velmi významné projekty roku 2021 bezpochyby stále patří projekt D-CARE, 

celým názvem: „Developing, piloting and validating smart care models in Danube re-

gion for supporting social innovation, improving competences and entrepreneurship“, 

jehož řešitelem za FSE UJEP je Ing. Tomáš Siviček, PhD. Hlavním partnerem celého pro-

jektu je rumunská University of Medicine and Pharmacy „Iuliu Hateganu“ Cluj Napoca 

a celkem je zapojeno 19 organizací a institucí. Projekt se zabývá inovacemi v oblasti zdra-

votních a sociálních služeb. 

V  roce 2021 byl zahájen projekt z programu TAČR Éta 5. VS s názvem Obce mluví 

o vodě: Komunikace implementace opatření na hospodaření s dešťovou vodou ve městech, jehož 

hlavní řešitelkou je Ing. Lucie Povolná, Ph.D. Projekt se zaměřuje na potřeby samospráv 

ve věci komunikace opatření souvisejících s dešťovou vodou, která jsou realizovaná ve 

veřejném prostoru či budovách v majetku obce, vůči veřejnosti. V rámci dosavadních 

řešení obdobné problematiky narážíme na problémy v komunikaci s veřejností, což se 

odráží v tom, že veřejnost není dostatečně informována a ztotožněna s realizovanými 

opatřeními. Cílem projektu je nalezení, testování a systematizování inovativních nástro-

jů komunikace v rámci plánování a realizace opatření pro hospodaření s dešťovou vodou 

ve veřejném prostoru.

Ve stejném dotačním programu byl úspěšný také projekt s názvem PotravSOS: Zvý-

šením potravinové soběstačnosti k  odolnosti společnosti vůči dopadům krize, kde je hlavním 

řešitelem Ing. Jan Macháč, Ph.D. Cílem projektu je ověřit možnost zvýšení potravino-

vé soběstačnosti obyvatel postižených hospodářskou krizí nebo nynější pandemií CO-

VID-19 pomocí zřizování nových komunitních zahrad na městských pozemcích. Projekt 

se primárně zaměřuje na komunitní zahrady, které přispívají kromě úspor pro její členy 
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i k začleňování osob do komunity a tím do společnosti. Pro celé město pak mají přínos 

v rozvoji zelených ploch ve městě. V současnosti jsou komunitní zahrady v České repub-

lice zřizovány pouze tzv. zdola, kdy jejich zakladatelem je typicky motivovaný jedinec 

a komunita je tvořena podobně smýšlejícími jedinci. Výzkumy ukazují, že členové jsou 

z převážné většiny vysokoškolsky vzdělaní lidé bez potřeby ušetřit náklady za nákup 

potravin. Cílem projektu je ověřit potenciál přínosu zakládání komunitních zahrad sa-

motným městem, jak tomu bylo např. v Portugalsku nebo Španělsku po hospodářské 

krizi v roce 2008, tedy tzv. shora, kdy založení zahrad iniciuje město samotné a nabídne 

k tomu obyvatelům své často nevyužívané pozemky.

Dalším novým projektem získaným ve stejném dotačním programu je projekt s ná-

zvem Brain circulation jako pilíř možné transformace strukturálně postiženého regionu, kde je 

hlavní řešitelkou PhDr. Alice Reissová, Ph.D. Cílem projektu je identifikace generačních 

specifik a odlišností, která umožní následné nastavení takových podmínek, které jsou 

pro tyto generace přijatelné. Přínosem pro zaměstnavatele bude získání pracovní síly 

a přínosem pro Ústecký kraj, jako strukturálně postiženého regionu, bude stabilizace 

mladých a kvalifikovaných lidí.

Akademičtí pracovníci fakulty jsou členy následujících prestižních mezinárod-

ních organizací:

• International Academic Association on Planning, Law and Proper-

ty Rights (doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D., členka asociace)

• Working Group Gender- and Climate-just Cities and Urban Regions 

v rámci Academy for Territorial Development in the Leibniz Associ-

ation (doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D., členka pracovní skupiny)

• International Waste Working Group (doc. Ing. Jan Sla-

vík, Ph.D., člen vědecké výzkumné rady)

• INFA-ISFM, e.v. (Abfall- und Abwasserwirtschaft, Immissionsschutz sowie 

das Site- und Facility Management (doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D., člen rady)

• International Water Resources Association (Ing. Jan Macháč, Ph.D., člen rady)

• Working group on Land Policies Academy for Territorial Development in teh 

Leibnitz Association (doc. Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D., expert za ČR)

• Public Value Capture of Increasing Property Values (doc. Ing. et Ing. 

Eliška Vejchodská, Ph.D., členka management committee)

• European Research Group on Military and Society (ERGO-

MAS) (Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D., členka skupiny)

• International waste working group, Economics of was-

te (Ing. Michal Struk, Ph.D., člen pracovní skupiny)

• Network on European Communications and Transport Activities Re-

search (NECTAR) (Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltynová, Ph.D., Ing. 

Radomíra Jordová, členky mezinárodní sítě výzkumníků)

• International Society for Ecological Econo-

mics (PhDr. Jan Vávra, Ph.D., člen organizace)

• International Association for Landscape Ecolo-

gy (PhDr. Jan Vávra, Ph.D., člen organizace)

• Pan-European territories of commons (PhDr. Jan Vá-

vra, Ph.D., člen výzkumné sítě)
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• Our relationship with food during the Covid-19 pande-

mic (PhDr. Jan Vávra, Ph.D., člen výzkumné sítě)

• Journal of the History of Economic Thought (Ing. Ra-

dek Soběhart, Ph.D., člen redakční rady)

▶  Jedním z výstupů projektu 
LAND4FLOOD byla kniha 
Nature-Based Flood Risk 
Management on Private 
Land, která vyšla v prestižním 
nakladatelství Springer.
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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 re-

gionálního rozvoje, inovačních ekosystémů, konkurenceschopnosti, ekonomie, ekonomiky 

a veřejné správy i ekologické politiky, kterým se fakulta odborně a vědecky dlouhodobě 

věnuje.

Mezi tyto platformy (mimo jiné) patří Výzkumně-vzdělávací platforma ÚK koordino-

vaná HSR ÚK, Krajská rada pro konkurenceschopnost, která schvaluje např. RIS/ RIS3 stra-

tegie (Regionální inovační strategie a tzv. Strategie inteligentní specializace). Experti fakulty 

byli intenzivně zapojeni do pracovních skupin v průběhu přípravy strategie ITI (integrova-

ná teritoriální investice) Ústecko-chomutovské aglomerace. Díky ITI byl podpořen jeden 

z  nejvýznamnějších vědeckých projektů Smart City-Smart Region-Smart Community. 

V nedávném období se tito experti zapojili do tvorby Plánu spravedlivé územní transfor-

mace. 

Mezi nejvýznamnější koordinační orgány, ve kterých působí experti FSE, patří Regio-

nální stálá konference a  její pracovní skupiny, která projednává všechny klíčové rozvojové 

dokumenty, např. Strategii rozvoje ÚK do roku 2027. UJEP jako stakeholder a příjemce pod-

pory vede dialog i o programu Re:Startu (Strategie hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK 

a KVK), FSE má svého zástupce v expertním týmu MMR, který posuzuje návrhy opatření, 

akční plány a aktualizace strategie. 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 grémiích (např. pracovní sku-

piny Euroregionu Elbe/Labe). Jeden z garantů studijních programů, prof. Ing. Jiřina Jílková, 

CSc., je předsedkyní Pracovní komise pro hodnocení dopadů regulace (Komise RIA), který je 

poradním orgánem a jednou z devíti pracovních komisí Legislativní rady vlády.

Akademičtí pracovníci fakulty jsou součástí meziuniverzitních týmů tvůrčí spolupráce 

(projektová a publikační činnost v rámci projektů GAČR a TAČR), aplikovaného a smluv-

ního výzkumu. Současně jsou členy i  resortních poradních orgánů a  pracovních skupin 

(zejména MŽP, MPO, MZE). Nedílnou součástí vnějších vztahů fakulty je i spolupráce s apli-

kačním sektorem v rámci celé ČR, a to jak z řad zástupců státní a veřejné správy, tak soukro-

mého sektoru a nevládních organizací.

Řada studentů programu Sociální práce byla nadále zapojena do činnosti v sociálních 

organizacích. Součástí podpory studentům byly také možnosti supervizí od pracovníků ka-

tedry, kteří jsou k tomu oprávněni na základě příslušných certifikátů. Tato supervize byla 

poskytována bezplatně, studenti měli na výběr ze čtyř konkrétních osob. Nadále byl stu-

dentům distribuován Psychologický průvodce (zpracovaný ve spolupráci s UK Praha), kde 

byla vysvětlována základní pravidla jejich působení na pracovišti z hlediska duševní hygi-

eny. Studentům a studentkám byla také nabízena možnost emocionální podpory v krizo-

vé osobní situaci ze strany členů katedry s absolvovaným psychoterapeutickým výcvikem, 

resp. výcvikem v krizové intervenci. 
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Pracovníci katedry sociální práce nabízeli a vykonávali psychologickou pomoc (te-

lefonickou krizovou intervenci) - nejen pro studenty FSE UJEP. Katedra sociální práce 

dále zajišťovala koordinační činnosti pro neziskové organizace v případě vyhledávání 

pracovníků pro zastupování za chybějící personál.

▼  Během pandemie členové a studenti Katedry sociální práce byli zapojeni  
do činnosti v sociálních organizacích.
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PŘÍLOHA Č. 2
Výtah z Výroční zprávy 

o hospodaření FSE UJEP 
v roce 2021
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... pracovníci FSE se starají o experimentální zelenou 
střechu UJEP, která nám umožňuje měřit řadu vlivů 
zeleného souvrství na budovu i blízké okolí, a že byla 
vybudována v rámci projektu Smart City - Smart Region - 
Smart Community v roce 2020?

Před pár lety byly zelené střechy v České republice považovány za 
neobvyklý a jen zřídka se vyskytující prvek. Vlivem osvěty a jejich přínosu 
k adaptaci měst na změnu klimatu, zvyšování komfortu uvnitř budovy  
i estetické stránce se ale postupně stávají běžným opatřením, za kterým už  
není třeba se vypravovat jen do velkých měst. Každým rokem se jich buduje  
více a více. Své o tom ví především kolega Jan Macháč.

Víte, že...
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... pracovníci FSE se starají o experimentální zelenou 
střechu UJEP, která nám umožňuje měřit řadu vlivů 
zeleného souvrství na budovu i blízké okolí, a že byla 
vybudována v rámci projektu Smart City - Smart Region - 
Smart Community v roce 2020?

Před pár lety byly zelené střechy v České republice považovány za 
neobvyklý a jen zřídka se vyskytující prvek. Vlivem osvěty a jejich přínosu 
k adaptaci měst na změnu klimatu, zvyšování komfortu uvnitř budovy  
i estetické stránce se ale postupně stávají běžným opatřením, za kterým už  
není třeba se vypravovat jen do velkých měst. Každým rokem se jich buduje  
více a více. Své o tom ví především kolega Jan Macháč.

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

Skladba rozpočtu

Níže je uveden stručný přehled finančních prostředků čerpaných v roce 2021 na FSE 

UJEP. Celková dotace finanční prostředků z MŠMT na počátku roku činila 52 138 tis. Kč.

Skladba rozpočtuSkladba rozpočtu v tis. Kčv tis. Kč

Fixní část 34 390    

Výkonová část 6 155    

Stipendia doktorandů 4 320    

Institucionální prostředky na VŠ výzkum TA 15 SGS 1 714    

Institucionální prostředky na rozvoj výzkumné organizace TA 16 4 014    

Účetní odpisy 1 545    

Rozdělení mimořádného příspěvku z roku 2019 z FPP UJEP 74    

CelkemCelkem             52 138                52 138    
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Plán čerpání rozpočtu 2021 v tis. Kč

Provoz 6 318    

Limit MN bez OON 32 600    

Limit OON 800    

Zákonné soc. pojišť. a nákl. 12 420    

CelkemCelkem 52 138    52 138    

FSE sestavila vyrovnaný plán rozpočtu se zapojením mimořádného příspěvku z  FPP 

FSE ve výši 3 mil. Kč z roku 2020

V průběhu roku 2021 získala FSE další finanční  V průběhu roku 2021 získala FSE další finanční  
prostředky z MŠMT a UJEP prostředky z MŠMT a UJEP v tis. Kčv tis. Kč

Rozvojové programy (TA 08) 1 192    

Navýšení dotace (TA 16) 621    

Převod za výuku FSI (01) 122    

Převod za výuku FZS (01) 197    

Převod za výuku FF (01) 197    

Převod za výuku FŽP (01) 21    

Převod za výuku PřF (01) 131    

Změna rozpočtu – doktorská stipendia dle počtu studentů - 101    

Mezinárodní spolupráce AKTION (TA 02) 6    

Další získané a pokračující projekty, EHČ a sponzorské dary v tis. Kč

GA ČR (TA 21) 505    

TAČR (TA 22) 16 139    

Ostatní kapitoly stát. rozpočtu, MZV ČR, MPSV ČR (TA 35) 3 638    

Veřejné zahraniční zdroje, COST, RIPEC, D – Care, S@mpler (TA 36) 4 451    

OP VVV Regbe, Regbes (TA 37) 2 785    

Externí hlavní činnost (CŽV, tržby z přijímacího řízení) (TA 41) 101    

Sponzorské dary (TA 51) 73    
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Finanční prostředky ze sponzorských darů v celkové výši 73 036,70 Kč byly využity 

jako mimořádná stipendia za umístění v celostátní soutěži CzechEnviThesis, pořádanou 

FSE UJEP v roce 2021.

Provozní a mzdové náklady

Položky byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem, včetně plánovaného zapo-

jení FPP ve výši 3 mil. Kč. FSE vykázala záporný HV v hlavní vzdělávací činnosti (TA 

01) ve výši 3 588 191,72 Kč. HV výsledek byl dorovnán prostředky z FPP FSE.

V rámci z externí hlavní činnosti (TA 41), což zahrnuje CŽV, přípravné a  jazykové 

kurzy, tržby za přijímací řízení, vykázala FSE kladný HV v celkové výši 881 838,95 Kč. 

V roce 2021 byla změněna účetní evidence tržeb za přijímací řízení a místo na HČ 

byly tržby za přijímací řízení zařazeny do EHČ. Tím došlo k navýšení záporného hospo-

dářského výsledku FSE o tuto částku.

Vedení FSE navrhlo převést kladný hospodářský výsledek z EHČ ve výši 881 838,95 Kč 

do FPP FSE.

Fondy

Investiční prostředky (FRIM) v tis. Kč

Zůstatek FRIM FSE UJEP k 31. 12. 2021Zůstatek FRIM FSE UJEP k 31. 12. 2021 4 921,744 921,74

Čerpáno stavby:   

Vilka Kampus, projektová dokumentace + stavební dozor 279,90    

Vila Kampus, stavba (3 byty + sanace) 5 101,80    

Změna užívaní 1. NP Moskevská, projekt. dokumentace + dozor                                                                          175,60    

Změna užívání 1. NP, stavba (ukončeno bude v roce 2022) 94,20    

Rekonstrukce výměníkové stanice, projektová dokumentace 101,60    

Odvedené DPH 1 051,50    

Čerpáno stroje

Mobilní behaviorální laboratoř 306,80

Stipendijní fond v tis. Kč

Vyplacená stipendia 1 049,20    

Zůstatek na Stipendijním fondu FSE UJEP k 31. 12. 2021Zůstatek na Stipendijním fondu FSE UJEP k 31. 12. 2021 1 664,70    1 664,70    
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Fond odměn v tis. Kč

Čerpáno -

Zůstatek na Fondu odměn k 31. 12. 2021Zůstatek na Fondu odměn k 31. 12. 2021 1 832,891 832,89

Fond provozních prostředků Fond provozních prostředků v tis. Kč v tis. Kč 

Čerpáno 11 441,20    

Zůstatek na Fondu provozních prostředků k 31. 12. 2021Zůstatek na Fondu provozních prostředků k 31. 12. 2021 10 716,10    10 716,10    

Sociální fond v tis. Kč

Čerpáno             308,30

Zůstatek k 31. 12. 2021Zůstatek k 31. 12. 2021             698,40              698,40  

V roce 2021 byla ukončena rekonstrukce vily v Kampusu. Byly zde vytvořeny 3 nové 

bytové jednotky, společná kuchyňka a byla provedena částečná sanace suterénu budovy.

Na konci roku 2021 byla zahájena stavba související se změnou užívání prostor 1. NP 

v budově FSE v Moskevské ulici. Po dokončení v roce 2022 zde vzniknou nové prostory 

pro studijní oddělení.

Doplňková činnost

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti (smluvní výzkum, pronájmy, tržby z pro-

deje) za rok 2021 byl vytvořen celkem ve výši 1 201 669,16 Kč. Vedení FSE navrhlo pře-

vést HV z DČ do FPP FSE. 

Část HV bude v roce 2022 využita na dokončení smluvního výzkumu projektu Litte-

ring a projektu s Ústeckým krajem (přibližně 780 000 Kč).

FSE vykázala v rámci doplňkové činnosti smluvní výzkum v celkové výši tržeb 3 717 725 Kč.

Jednalo se o projekty:

• Littering a Littering tabákových výrobků, řešitel doc. Jan Slavík, Ph.D.

• Studie – 5G technologie, řešitel PhDr. Radek Soběhart, Ph.D.

• Hydrometeorologický ústav – řešitelka doc. Lenka Slavíková, Ph.D.

• Ústecký kraj – řešitel doc. Jaroslav Koutský. Ph.D.
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Závěr 

Hospodaření fakulty bylo v roce 2021 vyrovnané, nicméně stalo se tak díky zapojení 

prostředků z FPP. Toto zapojení prostředků z FPP bylo v souladu se schváleným roz-

počtem na rok 2021. V roce 2022 je nutné hledat vhodné úspory, aby došlo ke snížení 

záporného hospodářského výsledku v hlavní činnosti.

Získané projekty umožnily formou režijních nákladů částečné pokrytí mzdových 

a provozních nákladů FSE. Rezervy na FPP, FO a FRIM umožní zvládnutí finančního 

roku 2022.
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▼ Naše milé kolegyně, které na děkanátu podporují práci vedení fakulty.
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