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ZÁPIS 

online kolegia děkana FSE UJEP 

dne 15. 9. 2021, v 1400 – 1645 

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

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

Ing. Dagmar Kubišová, Ing. Miroslav Kopáček, 

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D., Ing. Michal Struk, Ph.D. 

Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D., Ing. Eva Fuchsová, Mgr. Lenka Petláková 

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

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. 

Omluveni: Ing. Eliška Štádlerová, Ing. Lucie Povolná 

 

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

• Děkan přivítal přítomné, popřál všem úspěšný start do nového akademického roku. 

• Představil nového vedoucího KFU dr. Michala Struka a novou vedoucí studijního 

oddělení Mgr. Lenku Petlákovou a oběma popřál mu mnoho úspěchů v jejich činnosti. 

• Děkan sdělil relevantní informace z kolegia rektora, které se konalo dne 7. 9. 2021.  

o Doc. Balej připomněl oslavy založení UJEP dne 30. září 2021. Za fakultu bude 

oceněn pamětní medailí doc. Jaroslav Koutský. 

o Rektor doc. Balej informoval o probíhající přípravě operačního programu 

Spravedlivá transformace. Regionální stálá konference ÚK doporučila k podpoře 

v rámci OP ST dva projekty UJEP, tyto projekty tak byly zařazeny mezi strategické 

projekty OP. UJEP dále na dalších projektech participuje. Děkan požádal vedoucí 

kateder, aby jej informovali o všech budoucích jednáních, která povedou oni, či 

jejich podřízení v souvislosti s přípravou projektů v rámci OP ST. 

o Prorektor dr. Zukerstein předložil návrh Plánu realizace Strategického záměru UJEP 

na rok 2022. Po projednání v orgánech UJEP bude Plán předán na MŠMT.  

o Prorektorka dr. Chvátalová předložila dokument Studijní programy a obory 

habilitačního a jmenovacího řízení, ve kterém shrnula úspěšnost UJEP při 

schvalování žádostí o akreditace od novelizace VŠ zákona. Prorektorka zdůraznila, 

že všem studijním oborům akreditovaným MŠMT končí platnost akreditace za 3 

roky k datu 31.12.2024. Studentům, kteří do té doby nedostudují, musí být zajištěna 

možnost dostudovat ve stejném nebo obdobném programu na UJEP nebo jiné vysoké 

škole. 

o Dne 14. 6. 2021 proběhla volba nového předsednictva Správní rady UJEP, předsedou 

se stal pro další dvouleté období PaedDr. Libor Sehnal, 1. místopředsedou Mons. 

Mgr. Jan Baxant, 2. místopředsedou MUDr. Jiří Madar. 

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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o Dr. Chvátalová připomněla stanovisko NAÚ k využívání on-line výukových metod v 

prezenční a kombinované formě studia po skončení mimořádné pandemické situace 

(viz https://www.nauvs.cz/index.php/cs/aktualni-sdeleni). Tento materiál je klíčovým 

vodítkem pro VŠ, jak v AR 2021/2022 postupovat. Podle NAÚ je zásadní zajištění 

kvality a v něm má osobní přímé setkávání studenta s učitelem a mezi studenty 

navzájem nenahraditelný a dlouhodobě ověřený význam. Ke stanovisku NAÚ se 

svým usnesením připojuje i RpVH UJEP. Kompetence děkanů, garantů studijních 

programů a garantů studijních předmětů v rozhodování o zavedení distančních prvků 

do výuky byly nastaveny pro AR 2020/2021 ve směrnici rektora č. 1/2020 a i pro AR 

2021/2022 je žádoucí toto nastavení zachovat.  

o Dr. Zukerstein předal informace o udržení ocenění HR AWARD. Uvedl, že 

univerzita obhájila toto ocenění bez připomínek, pouze s doporučením. Toto 

prestižní ocenění univerzita získala na další tři roky, do července 2024. 

o Prof. Doulík představil podrobný program oslav 30 let UJEP, které proběhnou dne 

30. 9. 2021. Tento program je zveřejněn na https://www.ujep.cz/cs/slavime-30-let-

ujep. 

o Prof. Doulík informoval, že dne 24. 9. 2021 proběhne v prostorách CPTO a Za 

Válcovnou (PřF, FSI) akce Noc vědců (téma čas). Program je k dispozici pod 

odkazem https://www.nocvedcu.cz/organizace/univerzita-jana-evangelisty-purkyne-

v-usti-nad-labem. 

o Ing. Nergl sdělil, že dne 30. 9. 2021 nebudou vydávány obědy v menze UJEP v 

souvislosti s vytížeností pracovníků menzy pro přípravu rautu k oslavám UJEP.  

o Ing. Nergl informoval o přípravě zahájení provozu univerzitní kavárny „Kampuska“ 

a také dobudování společenského prostoru za menzou UJEP s kapacitou 44 míst k 

využití pro stravování při příležitosti významných jednání vedení univerzity a vedení 

fakult.  

• Fakultní záležitosti 

o Výuka v ZS 2021/22 začíná již 20. 9. 2021, tedy o týden dříve než je běžné. 

Vzhledem ke zvolené formě přijímacího řízení se k výuce přihlásilo významně více 

studentů než v letech 2018 a 2019, což působilo problémy při sestavování rozvrhů 

zejména pro první ročníky. Proběhla diskuse k řešení situace zejména v předmětu 

Mikroekonomie, kde se výuky účastní díky náběhu nové akreditace současně 

studenti prvního i druhého ročníku. Děkan poděkoval vedoucím kateder, že ve 

spolupráci s Ing. Dvořáčkovou dokázali obtížnou situaci v sestavování rozvrhů 

vyřešit.  

o Do konce října je nutné vyjasnit formu přijímacího řízení na jednotlivé obory. Na 

říjnové kolegium si vedoucí oborových kateder připraví návrhy na formu přijímacího 

řízení na jednotlivé garantované programy. Bude zřízen sdílený disk, na kterém lze 

uvádět návrhy k formě přijímacího řízení. 

o Děkan vyhlásí děkanské volno na pondělí 27.9.2021.  



Fakulta sociálně ekonomická 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem, tel.: +420 475284712 
 

o Děkan připomněl, že akademičtí pracovníci jsou povinni vypisovat termíny 

konzultací tak, aby studenti mohli využívat v součtu 3 hodiny konzultací týdně 

minimálně ve dvou různých dnech. Konzultace mohou probíhat i online, nicméně na 

vyžádání studenta o osobní (tj. prezenční) konzultaci je vyučující povinen této 

žádosti vyhovět. 

o Děkan upřesnil možnosti využívání distančních forem při prezenční výuce. Výjimka 

z NAÚ, která umožňovala používat distanční prvky výuky asynchronního charakteru 

namísto prezenční výuky, končí k 30. 9. 2021. Po této době platí povinnost konat 

prezenční formu výuky tak, že studenti mají možnost setkávání s vyučujícími a 

spolužáky, během které může probíhat jejich interakce. Upřesnil, že pro tento 

akademický rok lze z důvodu velkého množství zapsaných studentů nevyžadovat 

povinnou účast při cvičeních. Také lze studentům nabídnout (nikoliv však povinně 

nutit) možnost sledovat výuku, která je streamovaná, na dálku bez prezenční 

přítomnosti v učebně. Uvedl, že CI disponuje možností zajistit v jeden okamžik 

streamování 4 výukových akcí. Zájemci z řad vyučujících o tuto možnost se mohou 

obracet buď na proděkanku pro rozvoj dr. Povolnou, nebo přímo na vedoucího CI 

Ing. Vaibara. 

o Děkan připomněl oslavy 30. výročí a program těchto oslav (program akce všichni 

dostali emailem, resp. je k nalezení na www stránkách fakulty). Děkan připomněl, že 

všichni pracovníci jsou srdečně zváni k účasti na veškerých akcích konaných při této 

příležitosti. V souvislosti s večerní debatou o křižovatkách evropské integrace zmínil 

dopis, který se dotazoval na konání debaty politiků z omezeného množství stran 

v době těsně před volbami. Děkan zdůraznil, že večerní debata má výhradně odborný 

charakter a v žádném případě se nejedná o předvolební mítink politických stran. 

Děkan dále požádal o zaslání kontaktů na bývalé kolegy, které bychom měli pozvat 

na oslavy výročí založení fakulty, a to do pátku 17.9.2021. 

o Zasedání Vědecké rady FSE UJEP proběhne v pátek 24.9.2021. Mgr. Kamarýtová 

bude rozesílat podklady k zasedání. Případné záležitosti ke schválení ze strany VR 

FSE UJEP je nutné poslat Mgr. Kamarýtové nejpozději do pátku 17.9. 2021 do 

10.00. (schvalování komisí SZS atd.) 

o Děkan připomněl, že v roce 2017 vedoucí kateder připravili v součinnosti se svými 

podřízenými kariérní plány akademických pracovníků. Tento plán byl vytvořen na 

období 5 let, tj. ke kontrole naplnění kariérních plánů jednotlivých akademických 

pracovníků dojde v květnu 2022.  

o Na říjen je plánováno jednání pana rektora o možnostech propojení a spolupráce 

UJEP se ZOO v Ústí nad Labem nejen po odborné stránce, ale také s ohledem na 

plnění třetí role UJEP, případně podporu a pomoc ve smyslu stabilizace dlouhodobě 

nedobré situace v ZOO v Ústí nad Labem. Děkan požádal o sdělení případných 

nosných témat spolupráce do pátku 1.10.2021. 

o Děkan vysvětlil bližší podrobnosti k neúspěšné žádosti o akreditaci studijního 

programu Řízení v sociální práci. Pracovníci KSP nyní intenzivně připravují novou 

žádost a nastínil zamýšlené změny v nové žádosti. 
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Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. přednesl příspěvek Ing. Lucie Povolné, Ph.D., proděkanky pro 

rozvoj a IT, která se omluvila z účasti na KD z důvodů pracovní cesty: 

• Začátek výuky ve VIKSu 

o Pokud učitelé budou učit ve VIKSu a neměli možnost se zúčastnit schůzek k ukázce 

techniky, nechť včas kontaktují pana Lodera. Buď může přijít těsně před výukou a 

být nápomocen spustit zařízení nebo bude na telefonu v případě potíží (13. 9. všichni 

akademici dostali tuto informaci e-mailem). 

o Streamování zde už funguje, je potřeba se dopředu domluvit s p. Loderem na 

zajištění těchto funkcí. 

o Proděkanka žádá o jistou míru trpělivosti s technikou a časovými možnostmi 

technika během prvního týdne výuky, který je vždycky náročný. 

• Moodle 

o Během letních měsíců byl aktualizován LMS Moodle, proděkana žádá, aby jej 

všichni, kdo v něm mají kurzy, systém navštívili, než začne výuka. Jde o seznámení 

se s novým prostředím. Funkce jsou všechny zachovány, pouze se mohlo změnit 

jejich umístění. (10. srpna všichni akademici dostali tuto informaci e-mailem.) 

• ATLAS.ti 

o Akademici dostali e-mail (14. 9.) s žádostí vyjádřit se k potřebě sw ATLAS.ti. Ten 

bude opět zakoupen tak, jako vloni, již nyní je zájem velký. Proděkanka bude řešit 

následné využití licencí. Pokud jsou další kolegové, kteří mají o sw zájem, nechť se 

proděkance ozvou na e-mail.  

• Kurzy pro zvyšování kompetencí při tvorbě multimediálních učebních pomůcek 

o Během zimního semestru proběhne několik kurzů, kde se kolegové budou moci 

naučit nové dovednosti pro tvorbu multimediálních materiálů pro studenty. Nabídka 

bude zveřejněna do konce září. 

• Strategický záměr fakulty 

o Finalizujeme znění SZ FSE na období 2021+, bude předložen Vědecké radě FSE 24. 

9. 2021 k projednání. Proděkanka velice děkuje všem, kteří se jakkoliv do diskuse o 

jeho podobě zapojili.  

 

Ing. Miroslav Kopáček – proděkan pro studium 

• Mimořádná opatření k pandemické situaci – aktuálně platí toto: 

o MZDR 14601/2021-24/MIN/KAN – stanovuje povinnost studentům ubytovaným na 

kolejích postupovat testování, respektive prokazovat bezinfekčnost + platí 
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uplatňování pravidla OTN (očkování (ukončené), test (negativní), nemoc 

(prodělaná)) i při akademických obřadech s účastí nad 20 osob.  

o MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN – stanovuje povinnost ochrany dýchacích cest 

(minimálně respirátoru FF2, případně stejně nebo více účinné ochrany) v prostorách 

vysokých škol, přičemž výjimku mají (výběr relevantní pro FSE): 

▪ studenti při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; 

▪ akademičtí pracovníci při poskytování vzdělávání; 

▪ zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny 

osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry; 

▪ osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné 

činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti 

jiné osoby než spolupracovníka. 

Přehled aktuálních mimořádných opatření pro vysoké školy je dostupný zde: 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/mimoradna-opatreni-ministerstva-
zdravotnictvi-vztahujici-se 

 

• NAÚ vydalo 15. 7. 2021 stanovisko k využívání distančních prvků ve výuce v 

prezenční a kombinované formě studia v „postcovidivé době“, stanovisko je dostupné 

zde: https://www.nauvs.cz/index.php/cs/aktualni-sdeleni. V reakci vznikla směrnice 

rektora Pravidla pro rozhodování o využívání on-line výukových metod na UJEP, která 

začne být platná a účinná od 20. 9. 2021. On-line výukové metody lze využívat i nadále, 

avšak musí vždy probíhat v reálném čase, aby byla možná interakce vyučujícího se 

studenty. V rámci semestru je možná i kombinace klasické výuky a on-line metod, ale 

vždy je nutné, aby proběhla „výuka naživo“ v rozsahu hodin, které jsou uvedeny 

v akreditaci u daného předmětu. Odbavení výuky pouze formou předtočených videí není 

možné. 

• Od 20. 9. 2021 začíná platit směrnice děkana č. 1/2021 Provádění změn v IS STAG, 

která nahrazuje příkaz děkana č. 3/2020 Provádění změn v IS STAG. Obsahově se 

mnoho nezměnilo, došlo pouze k nutným formálním úpravám a zároveň převedení na 

směrnici, jelikož forma příkazu nebyla pro tento dokument vhodná. Vydání 

aktualizované směrnice Postup a pravidla pro uznávání zkoušek a zápočtů bylo 

odloženo. 

• Druhá část zkouškového období na přelomu srpna a září je plnohodnotným zkouškovým 

obdobím, a tak by mělo docházet k vypisování termínů zkoušek i v této části 

zkouškového období.  

• V první polovině listopadu by měla být připravena Vyhláška děkana o přijímacím řízení 

na bakalářské a navazující magisterské studium pro akademický rok 2022/23. Na 

říjnovém kolegiu děkana je nutné vyjasnit, jakým způsobem budou realizovány 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/mimoradna-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-vztahujici-se
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/mimoradna-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-vztahujici-se
https://www.nauvs.cz/index.php/cs/aktualni-sdeleni
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přijímací zkoušky. Předběžně se počítá s tím, že termín pro podávání přihlášek bude  

30. 4. 2021.  

• V 1. ročníku bakalářského prezenčního studia programu Ekonomika a management 

studuje student, který je sportovním reprezentantem ČR, a tak má dle platné legislativy 

nárok na individuální studijní plán, o který si požádal a byl mu schválen. 

 

doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D. 

Informace z kolegia prorektora pro vědu: 

• Ve dnech 21. – 23. 9. 2021 proběhne Studentská vědecká konference, v rámci které 

budou prezentovány SGS projekty studentů doktorského studia. V hodnotící komisy 

bude za FSE doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. Přihláška pro budoucí SGS projekty 

bude mít jiný formát než doposud. Bližší informace budou pro potencionální řešitele 

těchto projektů včas zveřejněny. 

• V listopadu 2021 bude vypsána soutěž TAČR ETA. 

• Noc vědců bude probíhat 24. 9. 2021. 

• FZS pořádá Mezinárodní vědeckou konferenci 3. – 4. 11. 2021. Informace budou 

upřesňovány samotnou fakultou, v případě zájmu sledujte informace zveřejňované FZS. 

Hodnocení fakult Mezinárodním evaluačním panelem (dále jen „MEP“): 

• MEP je orgán složený ze zahraničních profesorů, který hodnotí tvůrčí činnost 

Univerzity, respektive jednotlivých fakult. 

• Rada vlády se snaží, aby veškeré akreditace měly jednoznačně definovanou tvůrčí 

činnost a odbornost, která je založena na jedné straně v grantové a na druhé straně 

v publikační činnosti. 

• Jedno ze zásadních kritérií při hodnocení fakult je přenesení výsledků z tvůrčí činnosti 

do praxe, tzn. jakým způsobem spolupracujeme s aplikačním sektorem. Dalším je 

mobilita pracovníků. Zastoupení našich pracovníků v mezinárodních vědeckých radách 

a orgánech. 

• Na základě požadavků MEP a snahy o zvýšení prestiže vědecko-výzkumné činnosti 

byla aktualizována směrnice o podpoře vědy a výzkumu. Dílčí změny se týkají 

například výše a výpočtu odměn za publikační činnost. Dále byl zařazen bod týkající se 

ceny děkana o nejlepší vědecko-výzkumný počin roku, podpora spolupráce 

akademických pracovníků se studenty, podpora internacionalizace. Detailní informace 

lze nalézt přímo ve směrnici děkana č. 1/2019 ve znění dodatku č. 2. 

• Poprosil součinnost s Mgr. Barborou Kamarýtovou při získávání anotací 

nebibliometrických příspěvků od jejich autorů. 

• Více viz Příloha č. 1 Mezinárodní evaluační panel (MEP) na konci tohoto zápisu. 

https://www.fse.ujep.cz/wp-content/uploads/2021/09/SD_2019_01_Podpora-ve%CC%8Cdecko-vy%CC%81zkumne%CC%81-c%CC%8Cinnosti-na-FSE-UJEP.pdf
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Ing. Michaela Jánská, Ph.D. 

• Dotaz na časové omezení přístupu v systému STAG - v položkách Požadavky na 

rozvrh, kde se zadávají KH, porady, atd. V současnosti je přístup do 30. 9. 2021. Není 

tedy možné v případě potřeby změnit například KH v průběhu semestru. 

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

• Pozvala přítomné na Noc vědců, v rámci které bude využita behaviorální laboratoř FSE 

UJEP. 

• V rámci Erasmus budou podpořeny zaměstnanecké mobility. 

• Poprosila o maximální podporu studentů, kteří vyjíždějí na Erasmus. Studenti nově 

mohou vyjíždět už v 1. ročníku ve 2. semestru. 

Mgr. Eva Fuchsová, Ph.D. 

• Předsedkyně AS požádala o komplexní, jednotné a závazné celofakultní řešení uznávání 

předmětů pro studenty, vyjíždějící na studijní pobyt v rámci Erasmus+ 

• Pro dosažení konsenzu napříč obory bude děkanem FSE ustanovena pracovní skupina, 

která navrhne akceptovatelné řešení a pravomoci akademického 

koordinátora/koordinátorů v rámci fakulty 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice FSE UJEP 

• Byl vydán příkaz rektora k inventarizaci majetku na UJEP. Inventarizace probíhá  

od 13. 9. 2021, na FSE proběhne 8. – 15. 11. 2021. 

• Na univerzitě probíhají kontroly projektů, na FSE proběhly 2 kontroly. Na základě toho 

poprosila řešitele projektů, aby veškerá administrativa v rámci projektů byla vedena dle 

pravidel projektů, aby bylo zabráněno případným sankcím. 

• Na projektech vznikají neuznatelné náklady výší náhrady za dovolené, které hradí 

fakulta. 

• V případě potřeby je možné zažádat o nové vizitky pro akademiky u sekretářek 

příslušných kateder. 

• Ve dnech 16. a 17. 9. 2021 proběhne výjezdní zasedání pro všechny technicko-

hospodářské pracovníky. 

 

Mgr. Lenka Petláková – vedoucí studijního oddělení 

• Informovala o počtech studentů v rámci přijímacího řízení. Celkový počet zaplacených 

přihlášek je 1 490. Přijatých bylo 1000 studentů. 
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• Vzhledem k minulým létům došlo k nárůstu zapsaných uchazečů proti přijatým z cca 

50% na 75%. 

• Dne 20. 9. 2021 očekáváme další přijímací řízení letošních absolventů vysokých škol a 

maturantů, jde o 221 možných uchazečů. 

• Konečné počty budou známy ve čtvrtek 23. 9. 2021. 

• Poprosila o doplnění výsledků studia všech studentů do systému STAG do konce 

akademického roku, tedy do 26. 9. 2021, tzn. do pěti dnů od konce zkouškového 

období. Důvodem je kontrola výsledků studia, která bude probíhat 27. 9. 2021. 

• Informovala o tom, že bude každý měsíc sdílet aktuální počty studentů s vedoucími 

kateder a jejich zástupci. 

• Upozornila na platnost akreditací studijních programů B6202, B6208, B6731, N6202, 

N6208, N6731 a P6202 do 31.12.2024. Upozornila, že maximální doba studia není 

nadřazena konci akreditace.  

 

 

Zapsala: Bc. Pavlína Šimečková 

 

  



 

Příloha č. 1 Mezinárodní evaluační panel (MEP) 
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