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ZÁPIS 

online kolegia děkana FSE UJEP 

dne 9. 6. 2021, v 1200 - 1400  

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

PhDr. Hana Suchánková, Ph.D., Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.,  

Ing. Jiří Uhman, MBA, Ing. Dagmar Kubišová,  

Ing. Miroslav Kopáček, doc. RNDr. Marta Žambochová, Ph.D.,  

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D., 

Ing. Eliška Štádlerová, Ing. Lucie Povolná,  

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

Omluveni: Ing. Jiří Louda, Ph.D., doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D., Ing. Michaela Jánská, Ph.D. 

 RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. 

 

Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. – děkan FSE UJEP  

Informace z kolegia rektora dne 1. 6. 2021 

• Dr. Chvátalová seznámila s návrhy změn Studijního a zkušebního řádu pro studium v 

bakalářských a magisterských studijních programech UJEP. Jediná změna pro FSE 

UJEP spočívá v zavedení kontroly, že student provedl elektronický zápis předmětů na 

každý semestr. Změna je účinná od začátku akademického roku, tj. od 20. 9. 2021. 

• Doc. Balej seznámil děkany s aktualizací příkazu rektora č. 1/2021 K testování 

zaměstnanců na přítomnost viru SARS-CoV-2, aktualizací příkazu rektora č. 2/2021 K 

testování studentů UJEP na přítomnost viru SARS-CoV-2. Od aktualizace dokumentů 

již byla vydána další nařízení vlády, resp. ministerstva zdravotnictví. Došlo ke 

sjednocení různých nařízení a nyní jsou platná tato opatření:  

o Na všech místech, kde je pro vstup nutné očkování, testování nebo potvrzení o 

prodělané nemoci, budou platit totožné podmínky. Platí následující: 

▪ testování probíhá povinně v 7 denní frekvenci, 

▪ nebo PRC nebo antigenní test ne starší než 72 hodin,  

▪ nebo doklad o očkování nejdříve však 22. den po aplikaci první dávky,  

▪ nebo potvrzení o prodělaném onemocnění do 180 dnů. 

o V Ústeckém kraji nemusí mít studenti nasazený respirátor ve třídě při výuce po 

dobu, kdy jsou usazeni v lavici a pedagog během vyučování. Odpadá 

povinnost nosit roušku v zaměstnání při pracovní činnosti vykonávané na 

jednom místě ve chvíli, kdy tam nejsou přítomny jiné osoby než 

spolupracovníci. 

o Dále je umožněna výjimka pro žáky, studenty i pedagogy po dobu zkoušky ve 

škole, pokud udržují rozestup 2 metry. 

o Je umožněno konání akademických obřadů za podmínky, že maximální počet 

přítomných osob nepřesáhne 50 % kapacity míst k sezení, celkový počet 

přítomných osob není vyšší než 1000 osob ve vnitřních prostorech a osoby 

jsou usazeny ob sedadlo (s výjimkou členů společné domácnosti).  

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
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3873
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• Doc. Balej upozornil na příkaz kvestora č. 1/2021 Přeúčtování neuznatelných nákladů v 

projektech realizujících se na UJEP.  

• Doc. Balej sdělil, že dne 25. 5. 2021 byla podepsána Smlouva o zajištění nadstandardních 

zdravotních služeb pro studenty UJEP sdružené pod Vysokoškolským sportovním centrem 

UJEP prostřednictvím EUC Kliniky Ústí nad Labem s. r. o. 

• Dr. Chvátalová sdělila, že byly vyhlášeny podmínky pro stipendia primátorů, starostů, 

ředitelů významných firem či společností. Podmínky pro takto vyhlášená stipendia jsou 

zveřejněny na univerzitním webu v odkazu Finanční podpora studentů (viz 

https://www.ujep.cz/cs/financni-podpora). 

• Doc. Novák informoval o jednáních pracovní skupiny k rozdělení motivační složky 

DKRVO 2021. Existují dva návrhy, jak rozdělit motivační složku DKRVO pro rok 2021 - 

pro UJEP cca 12 milionů Kč. K návrhu se vyjádřil každý z děkanů. Vzhledem 

k nerozhodnému výsledku debaty je naplánováno další jednání děkanů s rektorem. 

• Doc. Novák informoval o personální změně na oddělení vědy UJEP. Ing. Lutková odešla 

na mateřskou dovolenou zatím do 31. 12. 2021. Administrativní a koordinační činnosti 

dočasně přebírá IGA. Centrum transferu technologií a znalostí UJEP řeší prorektor doc. 

Novák přímo.  

• Prof. Doulík informoval, že byl stanoven termín oficiálních oslav 30 let od založení 

univerzity, a to 30. 9. 2021. Součástí oslav bude slavnostní předávání pamětních medailí v 

Červené aule MFC UJEP a taktéž prohlídka CPTO. Hlavní část programu bude tvořit 

vědecko-popularizační festival konaný v Kampusu UJEP. Koordinátorem akce předávání 

pamětních medailí jsou Mgr. Kasaničová (pozvánky, organizace) a Ing. Kounovský 

(doprovodný program). V souvislosti s předáním pamětních medailí pracovníkům 

univerzity požádal, aby mu každá z fakult do 30. 6. 2021 elektronicky zaslala návrh jedné 

osoby (včetně anotace a profilové fotografie) k ocenění za přínos fakultě/univerzitě. 

Celkově bude předáno 10 pamětních medailí, 8 za fakulty a 2 za rektorát.  

• Ing. Nergl požádal (v souvislosti s vládním prodloužením ochranné lhůty po onemocnění 

covid-19 z 90 dnů na 180) o spolupráci ve věci předání jmen zaměstnanců, jichž se dané 

prodloužení ochranné lhůty týká, a jmen zaměstnanců, kteří jsou již očkováni byť i jen 

jednou očkovací dávkou. 

• Ing. Nergl doplnil, že od 1. 6. 2021 mají občané ČR nárok na dva PCR testy a čtyři 

antigenní testy měsíčně a to bezplatně.   

• MgA. Krupa informoval, že Studentská komora Rady vysokých škol uděluje každý lichý 

rok u příležitosti Mezinárodního dne studentstva, 17. listopadu, Cenu Jana Opletala. Statut 

Ceny Jana Opletala je přílohou zápisu. Dr. Moc požádal o případné zaslání návrhů na člena 

komise z řad studentů, ale také na studenta, který by splňoval podmínky udělení Ceny do 

18. 6. 2021. 

 

Fakultní záležitosti:  

• Dr. Moc informoval o úspěšně ukončeném habilitačním řízení dvou pracovnic fakulty. 

Ke dni 1. 6. 2021 byla docentkou jmenována Marta Žambochová z katedry 

matematiky a statistiky a Eliška Vejchodská z katedry ekonomie a managementu.  

https://www.ujep.cz/cs/financni-podpora
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• Dr. Moc dále uvedl, že fakulta posílila i mezi akademickými pracovníky s titulem 

Ph.D. Dne 27. 5. 2021 úspěšně obhájila dizertační práci Lucie Povolná z katedry 

ekonomie a managementu. 

• Dr. Moc informoval o konání tenisového turnaje dne 24. 6. 2021. Turnaj se bude konat 

od 10.00 na kurtech na Severní Terase. Po turnaji proběhne na stejném místě od 16.00 

hodin tradiční a neformální setkání pracovníků a přátel fakulty.  

• Dr. Moc informoval o zahájení soudního sporu s jedním ze studentů doktorského 

studia FSE UJEP. Podstatou sporu je napadení záměru děkana fakulty ukončit 

vyplácení doktorského stipendia tomuto studentovi z důvodu překročení standardní 

doby studia. Spor se vede o definici pojmu standardní doba studia. Děkan fakulty 

k tomuto kroku přistoupil z důvodu, že MŠMT přestalo těmto studentům vyplácet 

dotaci na stipendium a doktorské stipendium muselo být vypláceno ze stipendijního 

fondu FSE UJEP. Díky tomu došlo k značnému vyčerpání finančních prostředků ve 

stipendijním fondu a muselo být například přerušeno vyplácení odměn pomvědům, 

což nepříznivě omezuje vědecký výkon fakulty. 

• Dr. Moc oznámil záměr vyplatit pololetní odměny pracovníkům fakulty. Vedoucím 

kateder bude do 18.6.2021 sdělena částka k rozdělení mezi jednotlivé pracovníky 

katedry. Vedoucí částku rozdělí mezi jednotlivé členy katedry zejména s přihlédnutím 

k výukovému zatížení jednotlivých pracovníků a informaci o přidělených částkách 

zašlou na email paní tajemnici do 25.6.2021. 

• Dr. Moc připomněl datum 11.6. jako deadline pro posílání přihlášek do výběrového 

řízení na pozice vedoucích kateder a termín17.6. pro konání samotného výběrového 

řízení. Program (harmonogram) výběrového řízení bude včas upřesněn podle počtu 

podaných přihlášek 
 

Ing. Miroslav Kopáček – proděkan pro studium 

• Byly vyhlášeny podmínky pro stipendia primátorů a starostů, přičemž podmínky 

vyhlášených stipendií jsou zveřejněny na webu univerzity v odkazu Finanční podpora 

studentů (https://www.ujep.cz/cs/financni-podpora). Případné návrhy zaslat do 10. 10. 

2021 proděkanovi pro studium. 

• Příkaz rektora k testování studentů –> proběhly dvě aktualizace k 24. 5. 2021 a 1. 6. 

2021, přičemž veškeré informace a lhůty k testům, očkování a prodělání onemocnění 

byly poslány hromadným e-mailem všem akademikům. 

• Od 8. 6. 2021 neplatí povinnost mít zakryté dýchací cesty pro zkoušeného a 

zkoušejícího při zkoušce na vysoké škole, pokud osoby v místnosti od sebe udržují 

vzdálenost alespoň 2 metry. Dále v Ústeckém kraji tato povinnost neplatí i pro 

akademické pracovníky při poskytování vzdělávání, tzn. výuce. 

• S účinností od 1. 7. 2021 se ruší povinné testování zaměstnanců a studentů. 

• Změny v nastavení parametrů systému STAG uskutečněné v průběhu května 2021: 

o Odklady pro zveřejnění VŠKP –> od roku 2019 bylo u VŠKP zadáno ze strany 

studentů celkem 92 odkladů zveřejnění, a to bez rozhodnutí děkana –> 

porušení vysokoškolského zákona –> na základě konzultace s CI a vedoucími 

oborových kateder došlo k vymazání všech odkladů a dále byla studentům 

https://www.ujep.cz/cs/financni-podpora
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možnost zadání odkladu odebrána, nově odklad může u VŠKP zadat pouze 

sekretářka nebo studijní referentka. 

o Vypisování termínů zápočtů a zkoušek –> došlo „ke změkčení“ nastavení, a 

tak termíny může vypisovat jakýkoliv vyučující předmětu, který v daném 

akademickém roce figuruje jako jeho vyučující. Bylo zrušeno to, že termíny 

mohl vypisovat pouze vyučující, který zároveň byl členem katedry, která 

předmět zajišťuje. 

• Odevzdávání kvalifikačních prací pro obhajoby v srpnu 2021 –> pravidla stejná jako 

pro obhajoby v květnu 2021 –> do termínu v harmonogramu (21. 7. 2021) 

elektronické odevzdání a fyzické odevzdání v termín obhajoby. 

• Budou celkem 3 termíny promocí, a to v úterý 22. 6. 2021 od 9:00 hod. (bakalářské 

kombinované studium) a 11:30 hod. (bakalářské prezenční studium) a pak ve středu 

23. 6. 2021 od 9:00 hod. (navazující magisterské studium). Vedoucí kateder byli 

požádáni o součinnost se studijním oddělením ohledně zabezpečení vědecké rady pro 

promoce. 
 

Ing. Lucie Povolná – proděkanka pro rozvoj a kvalitu 

• Streamování přednášek 

o Aula VIKS – pokračuje instalace technologie, která bude umožňovat 

streamování přednášek.  

o UJEP – CI má techniku na streamování k dispozici. Dostupná je buď při 

využití aul v MFC. V jiných prostorách na základě předběžné domluvy s CI.  

• Dotazníky rozesílané na studentské e-maily 

o Rozesílání na všechny studenty vyžaduje rozvahu a posílá se jen to úplně 

nejnutnější. Hromadný e-mail s dotazníky vždy musí schválit vedoucí katedry 

a to pouze v případě konkrétních kvótních výběrů.  

• Moodle 

o Informace pro akademické pracovníky i pro studenty ohledně aktualizace 

Moodle půjdou hromadným e-mailem ve druhé půlce června.  

• Matlab 

o 16. 6. ve 13:00 bude probíhat přednáška o SW Matlab. Info o semináři: 

https://www.humusoft.cz/ujep2021/  

• Taylor & Francis 

o Vědecká knihovna UJEP poskytuje v období června a července bezplatný 

přístup do Taylor & Francis – Social Science & Humanities Library a Science 

& Technology Library. Odkaz na podrobné informace: 

https://knihovna.ujep.cz/cs/taylor-francis. V letošním roce se bude na 

univerzitě projednávat portfolio EIZ na období 2023+, je tedy vhodné si 

přístup vyzkoušet. (Univerzita vydává 4,5 – 5 mil. Kč ročně na zajištění 

přístupu do EIZ.) 

• HR Excellence 

https://www.humusoft.cz/ujep2021/
https://knihovna.ujep.cz/cs/taylor-francis
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o Na podzim by UJEP měla obdržet hodnotící zprávu s verdiktem, zda bude 

nadále držitelem certifikátu HR Excellence in Research Award.  

 

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

• Proběhne diskuse o systematizaci podmínek splnění kurzů pro vyjízdějící studenty v 

rámci programu Erasmus+ v návaznosti na moznosti plynoucí z akreditace. 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice FSE UJEP 

• Sdělila informace z porady tajemníků: 

o V září 2021 proběhne slavnostní kolaudace DUÚL (objekt bývalé Menzy 

UJEP za kolejemi na Klíši). 

o Ing. Černá informovala o připravovaném novém vzoru DPP/DPČ. 

o UJEP připravuje plán genderové rovnosti. 

• Od 14. 6. se provoz FSE z hlediska technicko-hospodářských pracovníků vrací do 

běžného provozu. Home office může být udělen na základě rozhodnutí vedoucího 

pracovníka. 
 

Vladislava Vitáková – vedoucí studijního oddělení 

• Promoce proběhnou ve dnech 22. – 23. 6. 2021. 

• K dnešnímu dni bylo zaznamenáno 1 405 podaných přihlášek ke studiu, z toho je  

1 174 zaplacených 
 

Termíny a úkoly: 

• 18. 6. 2021 Případné zaslání (na email děkana) návrhů na osobu k ocenění Cena Jana 

Opletala na člena komise z řad studentů a také na studenta, který by splňoval 

podmínky ocenění – viz přiložený statut ceny. 

• 18. 6. 2021 Nominace významné osoby na ocenění pamětní medailí během oslav 30 

let od založení UJEP (na email děkana). 

• 11. 6. 2021 Deadline pro podání přihlášek do výběrového řízení na pozice vedoucích 

kateder (Bc. Pavlíně Šimečkové v listinné podobě či emailem). 

• 10. 10. 2021 Zaslat případné návrhy na ocenění v rámci stipendia primátorů a starostů 

na email proděkana pro studium). 

 

 

 

Zapsala: Bc. Pavlína Šimečková 



  Příloha č. 1 
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Statut Ceny Jana Opletala 

Článek 1 

Cena Jana Opletala 

Studentská komora Rady vysokých škol (dále jen SK RVŠ) uděluje každý lichý rok u 

příležitosti Mezinárodního dne studentstva, 17. listopadu, Cenu Jana Opletala (dále jen 

Cena). 

Cena se uděluje osobnosti nebo skupině osobností za:  

1. výjimečný přínos v rozvoji akademické obce, 

2. hájení akademických práv a svobod, 

3. posílení studentských práv a svobod, 

4. významné přispění v boji proti bezpráví, za rovné zacházení a příležitosti nebo proti 

jakékoliv diskriminaci v tomto období. 

Článek 2 

Podávání návrhů 

Návrhy na udělení Ceny mohou předkládat:  

1. členové SK RVŠ, 

2. akademické senáty vysokých škol a fakult, nebo jejich studentské části a orgány 

soukromých vysokých škol plnící funkci obdobnou funkci akademického senátu, 

3. rektor vysoké školy nebo děkan fakulty, 

4. skupina alespoň 5 studentů vysoké školy, 

5. právnické osoby zřízené k výkonu činnosti v oblasti podpory rozvoje vysokého 

školství, akademické samosprávy nebo k obhajobě práv studentů. 

Výzvu k předkládání návrhů na udělení Ceny vyhlašuje předseda SK RVŠ nejméně 2 

měsíce před udělením Ceny. Výzva se bezodkladně zveřejňuje na webových stránkách SK 

RVŠ a zasílá se zejména členům Rady vysokých škol, akademickým senátům, jejich 

studentským komorám a rektorům a děkanům vysokých škol. Současně je stanoven termín 

pro předložení návrhů, a to tak aby sběr probíhal nejméně 1 měsíc. 

Návrhy se předkládají Výboru Ceny (dále jen Výbor), prostřednictvím tajemníka SK RVŠ 

nebo jiné osoby pověřené předsedou SK RVŠ. 

Návrh na udělení Ceny musí obsahovat:  

1. jméno navržené osoby, případně název navržené skupiny, 

2. stručné zdůvodnění, proč by navržené osobě či skupině měla být Cena udělena, 

3. souhlas navržené osoby s nominací a kontakt na navrženou osobu, 

4. podpis navrhovatele.



Příloha č.    

 

 

Je-li podán návrh na udělení Ceny skupině osobností, je nezbytnou součástí návrhu rovněž 

seznam členů dané skupiny. 

Návrhy na udělení Ceny s uvedením, kdo návrh předložil, se zveřejňují bez zbytečného 

odkladu po ukončení sběru na webových stránkách SK RVŠ. Vícečetné návrhy se zveřejňují 

jako jeden návrh s uvedením všech navrhovatelů a zdůvodnění. 

Článek 3 

Výbor Ceny 

Zřizuje se Výbor, v jehož čele je Předseda Výboru. 

Předsedu Výboru jmenuje předseda SK RVŠ po schválení schůzí SK RVŠ. Zpravidla se jedná 

o předchozího laureáta Ceny. 

Další členy Výboru jmenuje předseda SK RVŠ dle následujícího klíče:  

1. po jednom zástupci z řad studentů ze dvou vysokých škol, jejichž zástupci jsou členy SK 

RVŠ. Vysoké školy jsou vybrány losem, který provádí Předseda Výboru na jednání 

schůze SK RVŠ. Schůze SK RVŠ může tuto pravomoc delegovat na jednání 

Předsednictva, 

2. dvě významné osobnosti zastupující vysokoškolské prostředí, které jsou zvoleny schůzí 

SK RVŠ, 

3. dvě významné osobnosti zastupující občanskou společnost, které jsou zvoleny schůzí SK 

RVŠ, 

4. dva členové SK RVŠ zvolení tajnou volbou schůzí SK RVŠ. 

Funkce člena Výboru je neslučitelná s funkcí předsedy SK RVŠ, tajemníka a osoby pověřené 

správou návrhů. Členům zvoleným schůzí SK RVŠ lze zvolit i náhradníky. Totéž platí 

přiměřeně na Předsedu Výboru. 

Jméno člena Výboru dle čl. 3, odst. 3 písm. a) musí akademický senát vysoké školy oznámit 

osobě pověřené pro komunikaci s Výborem minimálně v den předcházející schůzi Výboru, v 

opačném případě je místo neobsazené. Akademický senát vysoké školy může též stejným 

způsobem určit náhradníka. 

Schůzi Výboru svolává a vede Předseda Výboru. 

Členy Výboru nemohou být více než čtyři současní či bývalí členové probíhajícího stálého 

zasedání RVŠ. 

Funkce člena Výboru je neslučitelná s funkcí předsedy SK RVŠ, tajemníka a osoby pověřené 

správou návrhů. Jestliže člen Výboru souhlasí se svým navržením na udělení Ceny, jeho 

členství ve Výboru zaniká. Na neobsazené místo jmenuje předseda SK RVŠ náhradníka nebo 

nového člena na základě volby schůzí SK RVŠ či na základě oznámení akademického senátu 

vysoké školy podle čl. 3 odst. 3 písm. a) a odst. 4. 



Příloha č.    

 

 

Výbor je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. 

Členství ve Výboru je čestnou funkcí a udělením Ceny zaniká. 

Členství ve Výboru dále zaniká úmrtím, ukončením studia u členů dle čl. 3 odst. 3 písm. a) a 

zánikem členství v SK RVŠ u členů dle čl. 3 odst. 3 písm. d). 

Článek 4 

Udělení Ceny 

Cena je udělena, pokud na schůzi Výboru:  

1. V prvním kole tajného hlasování získá některý z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů 

všech členů Výboru. Jestliže žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech členů 

Výboru nezíská, následuje kolo druhé, do kterého postupují dva kandidáti, kteří obdrželi 

nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje los. 

2. Ve druhém kole tajného hlasování získá kandidát nadpoloviční většinu hlasů přítomných 

členů Výboru Ceny. Jestliže žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů přítomných 

členů Výboru Ceny nezíská, následuje kolo třetí, do kterého postupují oba kandidáti ze 

druhého kola. 

3. V třetím kole tajného hlasování získá Cenu kandidát, který získal nejvyšší počet 

přítomných členů Výboru. Při rovnosti hlasů rozhodne Předseda Výboru. 

Informace o udělení Ceny se zveřejňuje na webových stránkách SK RVŠ. 

Administrativu spojenou se schůzí Výboru, udělením Ceny a její propagací zajišťuje tajemník 

SK RVŠ nebo jiná osoba pověřená předsedou SK RVŠ. 

  

Článek 5 

Tento Statut je vnitřním předpisem Studentské komory Rady vysokých škol. 

Tento Statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení SK RVŠ 16. 10. 2020 a zároveň se ruší 

Statut ze dne 7. 3. 2015. 


