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ZÁPIS 

online kolegia děkana FSE UJEP 

dne 12. 5. 2021, v 12
00

 - 14
00 

 

Přítomni: doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc., Mgr. Ondřej Moc, Ph.D.,  

Ing. Michaela Jánská, Ph.D., PhDr. Hana Suchánková, Ph.D., 

Ing. Petr Hlaváček, Ph.D., Ing. Jiří Uhman, MBA, Ing. Dagmar Kubišová,  

Ing. Miroslav Kopáček, RNDr. Jana Šimsová, Ph.D.,  

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D., doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D., 

Bc. Lenka Petláková, Ing. Eliška Štádlerová, Ing. Lucie Povolná,  

Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D., Ing. Eva Fuchsová, Vladislava Vitáková 

Omluveni: Ing. Jiří Louda, Ph.D. 

 

Mgr. Ondřej Moc – děkan FSE UJEP  

 Zahájil poradu a přivítal mezi členy kolegia nové proděkany Ing. Miroslava Kopáčka 

(proděkan pro studium), Ing. Lucii Povolnou (proděkanka pro rozvoj a kvalitu) a Mgr. 

Jitku Laštovkovou, Ph.D.  (proděkanka pro vnější vztahy). Také přivítal nově zvolenou 

předsedkyni AS FSE UJEP Ing. Evu Fuchsovou. 

 Shrnul aktuálně platná opatření proti šíření viru SARS-CoV-2.  

o Obecné informace jsou k dispozici na webu FSE i UJEP. Tématu se věnují Příkazy 

rektora č. 1/2021, resp. č. 2/2021.  K testování studentů UJEP na přítomnost viru SARS-

CoV-2 a Příkaz rektora č. 1/2021 K testování zaměstnanců UJEP na přítomnost viru 

SARS-CoV-2. Uvedený příkaz je k dispozici po přihlášení v IMIS/Dokumenty a také na 

webových stránkách UJEP. 

o Počet osob v místnosti při zkoušce již není omezen počtem 10, ale je podmíněn 

minimálním rozestupem 1,5 metru mezi jednotlivými osobami. 

o Osobní přítomnost studentů na zkouškách a konzultacích (pokud nejsou individuální) je 

umožněna pouze studentům, kteří se prokáží:  

 negativními výsledky antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 

nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 (test nesmí být starší než 48 

hodin, v případě testu provedeného na UJEP 7 dní), nebo  

 potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb (SMS), že prodělali v 

posledních 90 dnech COVID-19, nebo  

 certifikátem MZ ČR, že byli proti COVID-19 očkováni. 

o Kontrola splnění těchto podmínek probíhá na vrátnici FSE UJEP (ulice Moskevská), či 

u sekretářky KSP (objekt VIKS).  

o Testování studentů zajišťuje UJEP ve Fialové aule MFC v Kampusu. 

o Na individuální konzultaci (1:1) nemá student povinnost prokázat se negativním testem. 

Pedagog si nicméně může vyžádat, aby se student negativním testem prokázal. 

V takovém případě musí být studenti na tuto podmínku předem upozorněni ze strany 

pedagoga. 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3870
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3741
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4651
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3873
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 Informoval, že byla zahájena registrace na očkování pro akademické pracovníky. MŠMT 

poskytlo kód, kterým se AP prokazují při registraci. Tento kód byl rozeslán akademickým 

pracovníkům fakulty. Zaměstnavatel dále potvrdí, že daný AP je zaměstnancem UJEP na 

předepsaném formuláři, kterým se AP prokáže v očkovacím centru. Ze strany MŠMT 

následně došlo k úpravě výkladu pojmu akademický pracovník. Dle tohoto výkladu je 

možné potvrzení vydat pracovníkům, kteří se podílejí na výuce. Výklad tohoto pojmu je 

v kompetenci děkanů fakult. Fakulta vydává toto potvrzení dle širšího možného výkladu 

pojmu AP. 

 Informoval o přípravě projektů do OP Spravedlivá transformace, blíže viz 

https://rskuk.cz/fond-pro-spravedlivou-transformaci. Fakulta je do přípravy projektů 

zapojena osobou doc. Koutského. Na kolegiu zazněla informace o vyhlášení výzvy na 

nábor zájemců o pozici externího hodnotitele strategických projektů v rámci přípravy 

Operačního programu Spravedlivá transformace a Plánu spravedlivé územní transformace 

(PSÚT). Termín pro podávání návrhů na externí hodnotitele již nicméně uplynul 

(23. 4. 2021), viz https://rskuk.cz/vyzva-pro-externi-hodnotitele. Informace z kolegia je 

tedy již neaktuální. 

 UJEP obdržela výsledek hodnocení dle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a 

hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací. Celkové hodnocení 

UJEP v modulech M1 až M5 je stupněm C (na stupnici A-D). Podrobnější informace o 

obsahu zprávy budou uvedeny doc. Slavíkem na příštím zasedání kolegia. 

 Vedení UJEP kolegiu předložilo návrhy pravidelných ročních zpráv: Výroční zprávy o 

činnosti UJEP za rok 2020, Výroční zprávy o hospodaření UJEP za rok 2020 a Dodatku 

Zprávy o vnitřním hodnocení kvality činností za rok 2021.  

 

Fakultní záležitosti:  

 AS FSE UJEP schválil Výroční zprávu o činnosti FSE UJEP za rok 2021 a Výroční zprávu 

o hospodaření FSE UJEP za rok 2021. 

 Informoval o postoji vedení fakulty ke konání promocí. Výchozí snahou je uskutečnění 

slavnostních promocí za předpokladu, že to umožní vládní opatření platná k termínu 

promocí. Stávající představa pracuje s termínem 22.-24. 6. 2021. Promoce by se konaly 

v rekonstruované aule VIKS (Modrá aula) za účasti omezeného počtu účastníků ze strany 

absolventů (zatím pracujeme s variantou 1 student + 2 jeho hosté). Ceremoniál bychom 

streamovali a zajistili promítání přenosu na dalším veřejně přístupném místě ve 

venkovních prostorách (předběžně Amfiteátr v Kampusu), kde by jej mohli sledovat 

ostatní účastníci. 

 Informoval o záměru vypsat výběrová řízení na obsazení pozic vedoucích kateder 

z důvodu končícího funkčního období stávajících vedoucích kateder ke dni 30. 6. 2021. 

Výběrové řízení bude vyhlášeno počátkem června a proběhne v polovině června, 

předběžný termín je středa 16. 6. 2021. Funkční období nově jmenovaných vedoucích 

kateder začne k 1. 7. 2021.  

 Společně s výběrovým řízením na pozici vedoucích kateder proběhne výběrové řízení na 

pozici vedoucí/ho studijního oddělení. K tomuto kroku je nutné přistoupit z důvodu 

otevření nového doktorského studijního programu, který probíhá v AJ. Na tento program 

byla přijata řada zahraničních studentů. Tím došlo ke změně pracovních nároků na 

vedoucí/ho studijního oddělení a je nutné je řešit prostřednictvím vypsání výběrového 

https://rskuk.cz/fond-pro-spravedlivou-transformaci
https://rskuk.cz/vyzva-pro-externi-hodnotitele
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řízení. Funkční období nově jmenované(ho) vedoucí(ho) studijního oddělení začne 

k 1. 7. 2021. 

 V období od 15. 7. do 15. 8. 2021 je plánována aktualizace platformy Moodle. Je možné, 

že v uvedeném období nebude možné platformu využívat. Podrobnější informace o 

změnách podá proděkanka pro rozvoj a kvalitu na příštím kolegiu. Informace o plánované 

odstávce bude na základě podnětu od dr. Šimsové s předstihem zaslána studentům na jejich 

studentské maily. 

 Informoval o záměru uskutečnit v rámci oslav 30 let trvání FSE UJEP slavnostní program, 

v jehož rámci by se fakulta prezentovala veřejnosti. Doc. Slavík popsal návrh uvažovaného 

programu, který sestává ze tří částí. První část proběhne v odpoledních hodinách a bude 

zaměřena na oslovení široké veřejnosti. Prezentace FSE přitom bude probíhat formou her a 

pro tyto účely plánujeme využít prostory parku přilehlého k budově FSE UJEP. Druhá část 

programu je určena pro odbornou veřejnost. V této části by měli být prezentováni 

absolventi FSE UJEP. Ve třetí, večerní, části programu bychom se přesunuli do Kampusu 

UJEP (Modrá nebo Červená aula), vystoupil by významný host z ČR se vztahem k FSE 

UJEP a významný host ze Saska a proběhly by přednášky o tématech, které s fakultou 

souvisejí. Poté plánujeme společenskou část večera. Doc. Slavík požádal všechny katedry 

o součinnost v této záležitosti. Vyzval katedry, aby se podílely na přípravě programu a 

cítily spoluzodpovědnost za důstojné uskutečnění akce.  Dodal, že další informace a 

termíny budou upřesněny. 

 

doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D. – proděkan pro vědu 

 Informoval o tom, že jsme obdrželi hodnocení univerzity v rámci metodiky 17+ Rady 

vlády, respektive hodnocení MEP. Stále probíhá diskuse s Radou vlády. Další a 

podrobnější informace o tom, jak hodnocení FSE UJEP v minulém roce a za minulá 

období dopadlo, budou sděleny v rámci příštího KD FSE. 

 Bylo sděleno, že se jedná o tom, do jaké míry bude univerzita jako celek podporovat a 

motivovat své pracovníky v rámci odměňování za publikační činnost. Bližší informace 

budou sděleny na dalším KD FSE. 

 

Ing. Miroslav Kopáček – proděkan pro studium 

 Navázal na informaci o testování studentů a zopakoval, že platí příkaz rektora č. 2/2021 K 

testování studentů UJEP na přítomnost viru SARS-CoV-2. Bylo řečeno, že studenti musí 

na vrátnici budovy FSE UJEP nahlásit, za jakým účelem přichází. Proděkan pro studium 

však prosí vyučující, aby na svých termínech kontrolovali, zda mají jejich studenti 

negativní test. Uvedl, že není vždy možné, aby vrátné zkontrolovaly všechny, například 

v případě, kdy přijdou větší skupinky studentů. Dále uvedl, že akceptovat se budou testy, 

které nejsou starší než 7 dní. U studentů dálkového studia je možné akceptovat potvrzení o 

negativním testu od zaměstnavatele studenta, pouze v případě, že zaměstnavatel využívá 

služeb certifikovaného odběrného místa. 

 Informoval o úpravě počtu členů Stipendijní komise. Nově bude řádnou členkou 

Stipendijní komise Bc. Lenka Petláková (jako zástupkyně studijního oddělení). Dále budou 
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jmenováni dva studenti. Stipendijní komise bude mít nově tři členy z řad zaměstnanců FSE 

a 4 zástupce z řad studentů FSE. 

 Informoval také o změnách v Pedagogické radě. Svou působnost v tomto orgánu ukončí dr. 

Šašek a doc. Houžvička. Nově jmenováni do členství v Pedagogické radě budou dr. 

Felixová a JUDr. Černý. 

 V rámci činnosti Pedagogické rady bylo zaregistrováno několik návrhů nových 

výběrových kurzů a úprav parametrů předmětů nových akreditací ke schválení. Ing. 

Kopáček žádá o zaslání dalších podkladů pro otevření výběrových kurzů do 31.5.2021. 

Pokud bude třeba zajistit akreditaci nového výběrového kurzu nebo jeho úpravu, bude 

nutné společně s podklady dodat i vyjádření garanta příslušného oboru potažmo programu, 

v jehož programu/oboru bude vyučován nejvíce. 

 Doc. Slavík namítl, že by schválení volitelných kurzů mělo proběhnout všemi garanty. 

 Ing. Uhman upozornil na nesoulad mezi možností studentů zapisovat si jako VK jakýkoliv 

kurz na univerzitě a požadavkem na schválení VK všemi garanty. Otázkou pak je, jaký je 

smysl schvalování všemi garanty právě u VK, když u ostatních kurzů (PK a PVK) toto 

není požadováno a studenti nejsou nikterak omezeni při zápisu do kurzů, které dopředu 

neschvaluje garant jejich oboru. Schvalovat má garant, který je svým zaměřením oprávněn 

posoudit odbornou náplň daného kurzu. Ostatní je, při současném nastavení studijního a 

ZK řádu, bezpředmětné nebo, v případě takto již schválených pokynů, chybné a navrhuje 

jejich změnu.  

 Ing. Kopáček po kontrole vnitřních předpisů informoval, že schválení výběrových kurzů 

všemi garanty programů/oborů, ve kterých se plánuje jejich výuka, je přímo zakotveno 

v Příkazu děkana č. 5/2014, který činnost Pedagogické rady FSE UJEP upravuje, a tak je 

tento postup nutný. Dále uvedl, že student sice dle Studijního a zkušebního řádu UJEP 

má právo zapsat si kterýkoliv předmět vyučovaný na UJEP či jiné vysoké škole, ale tyto 

předměty nejsou automaticky uznávány jako PVK a VK, jelikož jejich uznání musí provést 

děkan na základě žádosti. 

 Informoval o nepřítomnosti referentky na úseku studijním Ing. Lenky Dvořáčkové od 

12.5.2021 do 2.6.2021, přičemž je zajištěn zástup, a to v podobě Mgr. Evy Polesné. Došlo 

také k posunu předzápisů pro rozvrhy v zimním semestru. Pro poslední ročníky, tedy druhé 

ročníky navazujícího magisterského studia a třetí ročníky bakalářského studia, bude 

předzápis otevřen 19.7.2021, pro ostatní ročníky se předzápis otevře 16.8.2021. 

 Informoval o změně studijního a zkušebního řádu UJEP. Jménem paní prorektorky vyzývá 

k předkládání návrhů na úpravu a to do 18.5.2021. Všechny náměty, návrhy či nápady 

bude Ing. Kopáček tlumočit dr. Chvátalové. 

 

Ing. Lucie Povolná – proděkanka pro rozvoj a kvalitu 

 Zopakovala, že podá podrobnější informace o změnách v platformě Moodle na základě její 

naplánované aktualizace. 

 Bude dále informovat o zajištění potřebné techniky pro potřeby online výuky v zimním 

semestru. 
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Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D. – proděkanka pro vnější vztahy 

 Informovala o možnosti podat přihlášku do programu Erasmus+ v rámci zaměstnaneckých 

mobilit a to do 30.9.2021. V tuto chvíli stále platí programové podmínky pro rok 2020. 

Programové podmínky od roku 2021 nebyly zatím stanoveny.  

 Bylo zdůrazněno, že v případě výjezdu studentů na zahraniční praktickou stáž, musí mít 

podepsanou smlouvu od zahraničního zaměstnavatele ještě před samotným výjezdem. 

 V rámci oslav 30ti let trvání UJEP bylo sděleno, že jsou připraveny plakáty, rollupy, 

podcasty, video na youtube, na které je odkaz na webových stránkách UJEP, zde: 

https://www.ujep.cz/cs/slavime-30-let-ujep. 

 Sdělila, že se 24.9.2021 se uskuteční Noc vědců na téma „čas“. Za FSE bylo zasláno 

několik návrhů, finální úprava bude sdělena. 

 Vznikne nový účet na sociální síti Instagram s názvem „Erasmus UJEP“, který bude 

fungovat v nejbližší době. 

 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice FSE UJEP 

 Informovala o přípravě elektronického schvalování faktur na UJEP. Připomněla a 

zdůraznila, že každé faktuře musí vždy předcházet schválená objednávka v IMIS. 

 Informovala o nutnosti chodit na testování na přítomnost onemocnění Covid-19 ještě 14 

dní po získání druhé dávky očkování proti tomuto onemocnění. Požádala, aby zaměstnanci 

FSE UJEP informovali svého vedoucího pracovníka o skutečnosti, že jsou očkováni a 

k jakému datu byli očkováni. Vedoucí informaci předají Ing. Kubišové nebo Ing. Výborné 

(vera.vyborna@ujep.cz). Ta zanese informaci do systému IMIS, profilu zaměstnance. 

 Ing. Kopáček doplnil, že v případě testování ve veřejném odběrovém místě se, po 

nahlášení na ZAMO, tato informace zanese do systému VEMA, nikoliv do IMIS. 

 

doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. – vedoucí katedry sociální práce 

 Informoval o tom, že budou probíhat SZZ a vše pro jejich hladký průběh je připraveno. 

 

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

správy 

 Informoval o tom, že budou probíhat SZZ a vše pro jejich hladký průběh je připraveno. 

 

Ing. Eva Fuchsová – předsedkyně AS FSE 

 Informovala o řádném zasedání AS, které proběhlo minulou středu, příští je naplánováno 

na září 2021. Dále sdělila, že místopředsedkyně AS Bronislava Žemličková ukončí svou 

působnost v rámci AS. AS FSE bude hledat nového místopředsedu nebo místopředsedkyni. 
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PhDr. Hana Suchánková, Ph.D. – vedoucí katedry cizích jazyků 

 Upozornila, že není možné, aby vyučující vypisovali termíny zkoušení pro studenty v době 

jejich výuky. 

 

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

 V rámci zápisů by ráda informovala studenty společně s dr. Suchánkovou o tom, že budou 

probíhat přípravné kurzy. 

 

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

 Ing. Jánská vznesla dotaz, zda si mohou studenti nechat rozesílat hromadné maily 

s dotazníkem všem studentům od referentky pro studium. Ing. Povolná vyžádá oficiální 

stanovisko od prorektora pro rozvoj a kvalitu. 

 

Vladislava Vitáková – vedoucí studijního oddělení 

 Celkový počet zaplacených přihlášek k dnešnímu dni je 928, tento počet není konečný. 

V roce 2020 byl celkový počet přihlášek všech studentů 1 186. 

 Účastnit promocí by se mělo přibližně 400 studentů. Studijní oddělení žádá o podrobnější 

seznámení s průběhem promocí. 

 

doc. PhDr. et Mgr. Václav Houžvička, Ph.D. – vedoucí katedry práva a 

politologie 

 Informoval o stěhování katedry práva a politologie v souvislosti s přesunem a přestavbou 

studijního oddělení. 

 Ing. Kubišová doplnila informaci o tom, že je finalizována projektová dokumentace 

k přestavbě studijního oddělení. 

 

Různé 

 Dr. Moc poprosil přítomné o předběžné zasílání naplánovaných příspěvků, které na KD 

FSE zazní, pokud je to možné, na mail Pavlíny Šimečkové (pavlina.simeckova@ujep.cz) 

kvůli zjednodušení a zrychlení přípravy zápisů z KD 

 Ing. Štádlerová poprosila o to, aby o všech záležitostech týkajících se projektů, byla 

informována, aby bylo mimo jiné možné lépe reflektovat komunikaci vědy směrem 

k veřejnosti. 

 Ing. Kubišová sdělila, že promoce studentů FSE by měly probíhat v modré aule ve VIKS. 

 

Zapsala: Bc. Pavlína Šimečková 

https://www.fse.ujep.cz/cs/kmi-simsova-jana/
https://www.fse.ujep.cz/cs/kmi-simsova-jana/
https://www.fse.ujep.cz/cs/kmi-simsova-jana/
mailto:pavlina.simeckova@ujep.cz

