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ZÁPIS 

online kolegia děkana FSE UJEP 

dne 10. 11. 2021, v 1400 – 1540 

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., Ing. Lucie Povolná 

Omluveni: Ing. Eliška Štádlerová 

 

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

• Dr. Chvátalová předložila návrh nového Stipendijního řádu UJEP s vyznačením změn 

oproti stávajícímu řádu. Návrh nového Stipendijního řádu UJEP bude předložen ke 

schválení v AS UJEP dne 24. 11. 2021.  Ke stěžejním změnám v uvedeném návrhu 

patří:     

o možnost, aby děkan přiznal mimořádné stipendium i studentům jiných fakult UJEP, 

o úprava podmínek pro přiznání prospěchových stipendií (zavedení přiznávání z moci 

úřední, zavedení jednorázové výplaty, snížení požadovaného počtu kreditů na 55 za 

rok, vytvoření druhého pásma pro přiznání stipendia s požadovaným průměrem až 

do 1,5),   

o nové nastavení podmínek pro přiznávání mimořádných stipendií přiznávaných 

oborovou radou (návrh výše předkládá předseda oborové rady), zakotvení možnosti 

pravidelné výplaty mimořádných stipendií, 

o úprava podmínek pro přiznávání doktorských stipendií (děkan může započítat i 

předchozí neúspěšná doktorská studia a stipendium na základě toho nepřiznat, nebo 

odejmout)   

• Kvestor předložil přehled čerpání rozpočtu za období 1-9/2021.Kromě jiného 

konstatoval, že FSE nečerpá z TA 16 a apeloval na včasné čerpání rozpočtu, aby se 

předešlo přehlcenosti ekonomického oddělení v závěru roku. 

o Paní tajemnice Ing. Kubišová poznamenala, že z rozpočtu TA16 čerpáme 

průběžně. 

• Dr. Zukerstein předložil materiály představené v rámci semináře MZV dne 11. 10. 

2021: Protivlivový manuál pro sektor vysokých škol vydaný Odborem bezpečnostní 

politiky CTHH Ministerstva vnitra ČR (doporučení na institucionální úrovni i pro 

jednotlivce) a Příručku Technické pomoci a nehmotného přenosu technologii od 

Finančního analytického úřadu (týká se studia, školení, výzkumných projektů, 

publikací i konferencí). Dodal, že vysoké školy by měly být v tomto ohledu obezřetné, 

aby nedocházelo k pochybení a k následným právním krokům vůči instituci nebo 

fyzickým osobám. Relevantní úřady nabízejí pro problematické situace konzultace. 

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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• Ing. Nergl informoval, že v Menze CPTO dochází k častému porušování hygienických 

opatření souvisejících s ochranou proti covid-19 ze strany studentů i zaměstnanců a 

vyzval k dodržování těchto opatření. 

Fakultní Informace 

• Děkan popsal postup při řešení stávající epidemické situace. Výchozím bodem je 

učinit taková opatření, aby bylo možné zachovat prezenční výuku. Opatření, která 

vyžaduje KHS jsou následující: pozitivně testovaní studenti nahlásí, že byli pozitivně 

testováni vedoucí studijního oddělení. Studijní oddělení vyhodnotí, které osoby přišly 

s touto pozitivně testovanou osobou do rizikového kontaktu a pošlou seznam těchto 

osob na KHS. Docházka ve třídách bude zjišťována tak, aby bylo možné dohledat 

rizikové kontakty pozitivně testovaných osob. Za tím účelem budou pro každou 

učebnu vytvořeny speciální docházkové listy se schématem rozmístění lavic v učebně 

a studenti budou svá jména, resp. studentská čísla zapisovat do prostoru 

v docházkovém listu, který označuje jejich místo při výuce. Docházka se takto bude 

zapisovat při přednáškách i cvičeních. Docházkové listy budou připraveny 

v jednotlivých učebnách, vyučující tedy nebudou muset tyto dokumenty vytvářet. Po 

konci vyučovací hodiny odnese vyučující docházkové listy na vrátnici, kde budou 

shromažďovány k dalšímu využití. Studenti, kteří byli vyhodnoceni tak, že byli 

vystaveni rizikovému kontaktu, budou kontaktováni emailem, ve kterém jim bude 

sděleno, že byli vystaveni rizikovému kontaktu. Pokud jsou očkováni, či od prodělání 

nemoci covid-19 neuběhlo více než 180 dnů, nemusí konat – kontakt dle vyjádření 

KHS není rizikový. Pokud alespoň jednu z obou podmínek nesplňují, bude jim 

doporučena karanténa. Současně bude seznam rizikových kontaktů předán na KHS, 

která následně provede trasování a osobám s rizikovým kontaktem karanténu nařídí. 

Stejné opatření platí i pro zaměstnance. Zaměstnanci nahlašují pozitivní test tajemnici 

FSE Ing. Kubišové. 

• Děkan popsal nová pravidla pro uznávání výsledků studia při zahraničních studijních 

mobilitách. Na jednotlivých studijních programech bude toto rozhodování v gesci 

jediné osoby – akademického koordinátora. Přehled akademických koordinátorů pro 

jednotlivé studijní programy má k dispozici fakultní koordinátor, kterým je Mgr. Jitka 

Dvořáková. Působnost akademického koordinátora je dána směrnicí rektora č. 1/2019 

K organizaci mezinárodních mobilit. 

• Dne 8. 12. 2021 proběhne Shromáždění akademické obce FSE UJEP. Při té příležitosti 

budou uděleny ceny děkana za nejlepší vědecko-výzkumný počin roku pro 

zaměstnance FSE UJEP a studenty doktorských studijních programů. Pro udělení ceny 

jsou rozhodující následující kritéria: šíření dobrého jména fakulty, internacionalizace 

vědy a výzkumu, progres ve vědecko-výzkumné činnosti v posledních 3 letech, 

množství a kvalita publikačních výstupů v uplynulém roce, množství a kvalita 

vědeckých projektů.  

• Ve středu 15. 12. 2021 se bude konat tradiční fakultní večírek.  Místo konání bude 

upřesněno. 

• Ve středu 8. 12. 2021 proběhnou ve VŠ klubu tradiční Vánoční trhy.  
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• Ve čtvrtek 9.12.2021 v době 9.00 – 13.00 proběhne (před)vánoční volejbalový turnaj. 

Podmínky pro přihlášku jsou uvedeny na webu FSE, přihlášky se podávají na adresu 

ondrej.moc@ujep.cz. 

• Případní zájemci o Mikulášskou besídku mohou psát na ondrej.moc@ujep.cz do 

středy 17. 11. 2021. 

• V prosinci budou vyplaceny pololetní odměny. Návrhy na odměny pošlou vedoucí 

kateder do pondělí 22.11. 2021. Podklady k odměnám dostanou vedoucí kateder do 

pondělí 15.11.2021. 

 

Ing. Miroslav Kopáček – proděkan pro studium 

• Na webových stránkách fakulty byly zveřejněny pokyny k onemocnění covid-19, a to 

co dělat v případě pozitivního PCR testu na covid-19, dále jaký je postup po rizikovém 

kontaktu s osobou pozitivně testovanou PCR testem a jaká jsou aktuálně platná 

opatření pro fungování vysokých škol. Kontaktní osobou na fakultě pro hlášení 

pozitivních případů je studijní oddělení – ohlašovat mohou studenti i vyučující. 

• Je připravena hrubá verze podmínek přijetí ke studiu pro Bc. a NMgr. studijní 

programy. Vedoucí oborových kateder budou osloveni pro kontrolu a případné 

doplnění podmínek pro přijetí za jimi uskutečňované studijní programy. 

• Připomněl, že návrhy nových výběrových kurzů ke schválení Pedagogické radě FSE 

UJEP je třeba mu se souhlasnými stanovisky garantů přeposlat nejpozději do pátku 19. 

11. 2021. 

 

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

• Proběhlo vyhodnocení cen rektora UJEP, bližší informace budou sděleny až po 

zveřejnění oficiálního zápisu z předávání. Na FSE UJEP se těšíme na letošní první 

vyhlášení ceny děkana. 

• Výzva TAČR ETA, jejíž vyhlášení bylo očekáváno v listopadu 2021 bylo zrušeno, 

budeme proto čekat na nové výzvy v příštím roce. Termíny pro podání projektů 

GAČR se blíží, očekávaný termín je duben 2022. 

• Pan proděkan bude spolupracovat společně s Mgr. Barborou Kamarýtovou a Mgr. 

Jitkou Dvořákovou na tom, jak prezentovat příběhy z FSE UJEP na adrese 

pribeh.ujep.cz. 

 

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

• Dne 3. 2. 2022 se uskuteční den otevřených dveří FSE UJEP, organizace bude v režii 

fakulty. Mgr. Jitka Dvořáková osloví vedoucí kateder kvůli vytvoření pracovní 

skupiny, která DOD na fakultě připraví. 

mailto:ondrej.moc@ujep.cz
mailto:ondrej.moc@ujep.cz
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• V letním semestru bude vyjíždět v rámci programu Erasmus+ 5 studentů na studijní 

pobyt, 3 na pracovní stáž 

• UJEP uzavřela smlouvu se ZOO Ústí nad Labem, primárně se týká PedF, FUD, FŽP a 

PřF, pokud máme zájem o spolupráci, do 21.11. je nutné nahlásit kontaktní osobu 

• Propagační publikace budou pro další roky na univerzitní úrovni vždy s vyměnitelnou 

fakultní vsadkou  

• Dne 26. 11. 2021 se uskuteční rozsvícení vánočního stromu jako každoročně 

v kampusu UJEP. 

Ing. Lucie Povolná, Ph.D. – proděkanka pro rozvoj a IT 

• EIZ - proběhl výběr EIZ pro UJEP. Díky za již dříve zaslané tipy na rozšíření 

portfolia. Do konečného seznamu přibyly 4 nové zdroje: 

o JSTOR Business & Economics Collection 

o Taylor & Francis Social Science & Humanities Library 

o Taylor & Francis Business, Management & Social Economics 

o MEDLINE Complete 

Kompletní seznam naleznete v příloze. 

• Rádi bychom podpořili pracovníky fakulty v oblasti digitálních dovedností. Do konce 

roku by mělo proběhnout hodnocení digitálních dovedností našich pracovníků. Bude 

to zajišťovat firma mimo UJEP, se kterou v tuto chvíli jednáme. Půjde o test, kterým 

projdou všichni zaměstnanci. Zpětnou vazbu dostanou všichni a v budoucnu na ni 

navážeme další vzdělávání. Jedná se o dovednosti spojené s organizací času, informací 

a využívání technologií, které máme na dosah tak, aby nám lépe pomáhaly práci 

zvládat. Informace dostanou všichni. Prosím o motivaci zaměstnanců k účasti. 

 

PhDr. Hana Suchánková, Ph.D. 

• poděkovala vedení FSE UJEP za ocenění organizace přípravných kurzů a za 

trvalou snahu nezahrnovat akademiky administrativou a zlepšovat pracovní 

podmínky.  

 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice FSE UJEP 

• Ve dnech 8. - 10. 11. 2021 probíhají na FSE UJEP inventury. Dne 11. 11. 2021 

proběhne externí audit inventur. 

• Podařilo se dokončit rekonstrukci bytů ve Vilce FSE v Kampusu UJEP, v suterénu 

stále probíhají dokončovací práce společenské místnosti, na jejíž dokončení se těšíme. 

https://www.fse.ujep.cz/cs/kcj-suchankova-hana/
https://www.fse.ujep.cz/cs/kcj-suchankova-hana/
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• Započala rekonstrukce studijního oddělení v přízemí budovy FSE UJEP v Moskevské 

ulici, plánované ukončení prací je 20. 1. 2022. 

• Proběhl průzkum zájmu o dovoz obědů z menzy CPTO. Ing. Kubišová velice 

poděkovala všem, kteří se výzkumu zúčastnili. Prozatím není možné zajistit dovoz 

jídel na naši součást, nicméně záležitost je ještě v jednání. 

 

Mgr. Lenka Petláková – vedoucí studijního oddělení 

• Dohody o poskytování servisních opatření studentovi se specifickými potřebami, které 

předalo studijnímu oddělení Univerzitní centrum podpory UJEP, byly zadány do 

systému STAG a jsou připraveny k nahlédnutí vyučujícím těchto studentů. Student má 

povinnost, nejpozději sedm dní před zkouškovým obdobím, kontaktovat vyučujícího, 

pokud žádá plnění servisních opatření. 

• Do prosince 2021, bude dle správního řádu, probíhat proces ukončování studia pro 

nesplnění podmínek studia. Mgr. Petláková připraví tabulku s počty ukončení studia 

za jednotlivé měsíce, kterou bude sdílet s vedoucími kateder studijních programů. 

 

Ing. Petr Hlaváček, Ph.D. 

• Pozval na veřejnou přednášku s názvem PROSTOR/Y s podtitulem - Proč je dobré se 

bavit o různých prostorech, co nám nabízí a znemožňují? Přednáška s diskusí se 

uskuteční dne 25. 11. 2021 od 13:30 ve VŠ klubu v budově FSE UJEP. Pozvání přijal 

RNDr. Robert Osman, Ph.D. (MUNI, Brno) a Mgr. Vladan Hruška, Ph.D. (člen 

platformy Forpolis).  

 

Ing. Jíří Louda, Ph.D. 

• Je připravován další ročník Zimní a letní školy o energetických systémech v ČR a 

Rakousku. Jedná se mimosemestrální kurs (v angličtině) pro 10 českých a 10 

rakouských studentů (přihlásit se mohou studenti z jakýchkoliv univerzit) na téma 

energetiky v interdisciplinárních souvislostech. Na začátku února probíhá týdenní 

výuka v Praze, v červnu ve Vídni. Součástí jsou přednášky, exkurze atd. Kurz je 

hrazen z projektu AKTION. Studenti FSE se kurzu účastní jen velmi málo, což je 

škoda J. Louda se proto v prosinci obrátí na kolegy s žádostí o pomoc při „verbování“ 

studentů. 

• Dne 22.10.2021 organizujeme spolu ČVUT a TU Vídeň odborný mezinárodní 

diskusní seminář na téma „Opportunities and Challenges for Energy Transformation in 

Central Europe“. Diskusní seminář otevře Georg Zehetner – vyslanec a zástupce 

velvyslankyně Rakouska v ČR. Dále vystoupí např. Jaroslav Míl, který dříve působil 

mj. jako vládní zmocněnec pro jadernou energetiku, generální ředitel ČEZ nebo 

prezident Svazu průmyslu a dopravy, Reinhard Haas a Amela Ajanovic – profesoři 

Technické univerzity ve Vídni, Jaroslav Knápek – profesor FEL ČVUT nebo Tomáš 
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Chmelík – vedoucí oddělní e-mobility v rámci ČEZ, Eliška Vejchodská – odbornice 

na alternativní způsoby dopravy z UJEP, Wolfgang Streicher – prorektor Univerzity 

Innsbruck nebo Nikolaus Koltsaklis ze Západomakedonské univerzity zabývající 

energetickými trhy. 

 

Termíny a úkoly: 

• Přihlášky (před)vánoční volejbalový turnaj zasílejte na ondrej.moc@ujep.cz do úterý 

7.12.2021. 

• Zájemci o Mikulášskou besídku mohou psát na ondrej.moc@ujep.cz do 17.11.2021. 

• Podklady k odměnám dostanou vedoucí kateder do pondělí 15.11.2021. 

• Návrhy na odměny pošlou vedoucí kateder paní tajemnici do pondělí 22.11. 2021 

 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Pavlína Šimečková 

 

  

mailto:ondrej.moc@ujep.cz
mailto:ondrej.moc@ujep.cz


 

Příloha č. 1 Návrh zdroje – dr. Povolná 

Název zdroje 
Odebíráme 

ve 2022 
Odkaz na popis zdroje a web vydavatele 

databáze 
Vaše poznámka ke 

zdroji? 

Academic Search Complete ano https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#a    

Art & Architecture Source ano https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#a    

Central and Eastern European Academic Source (CEEAS) ano https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#c  NÁVRH NA VYŘAZENÍ 

CINAHL Plus with FullText ano https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#c  NÁVRH NA VYŘAZENÍ 

IOPscience ano https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#i    

Knovel ano https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#k  NÁVRH NA VYŘAZENÍ 

Gale Literary Sources ano https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#g  NÁVRH NA VYŘAZENÍ 

Oxford Journals Online HSS Collection ano https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#o    

ProQuest Central ano https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#p    

SAGE HSS Package ano https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#s    

ScienceDirect Freedom Collection ano https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#s    

Scopus ano https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#s    

SpringerLink journals (Lecture Notes in Mathematics, 
Computer Science Library e-books) ano https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#s    

Web of Science ano https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#w    

Wiley Online Library journals - Full ano https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#w    

JSTOR Arts & Sciences I ano https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#j    

JSTOR Arts & Sciences II ano https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#j    

JSTOR Arts & Sciences III ano https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#j    

JSTOR Arts & Sciences IV ano https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#j    

Cambridge Journals Online - FULL Collection ano https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#c    

InCites - Benchmarking & Analytics ano https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#i    

InCites MyOrganization ano https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#i    

      

Nové zdroje     

JSTOR Business & Economics Collection ne https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#j  

NÁVRH NA NOVÝ 
ZDROJ 

Taylor & Francis Social Science & Humanities Library ne https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#t  

NÁVRH NA NOVÝ 
ZDROJ 

Taylor & Francis Business, Management & Economics ne https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#t  

NÁVRH NA NOVÝ 
ZDROJ 

MEDLINE Complete (EBSCOhost) ne https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#m  

NÁVRH NA NOVÝ 
ZDROJ 

      

     

eBook Academic Collection (EBSCO) ne https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#e    

JSTOR Arts & Sciences V ne https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#j    

JSTOR Arts & Sciences VII ne https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#j    

JSTOR Arts & Sciences XI ne https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#j    

JSTOR Arts & Sciences XIII ne https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#j    

BMJ Journals ne https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#b    

Bookport ne https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#b    

Medline (Ovid) ne https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#m  

FZS: bychom 
potřebovali Medline 
Ovid/Complete. 

Oxford Journals Online Full Collection ne https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#o    

SPORTDiscus with Full Text ne https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#s    

Statista Campus License ne https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#s    
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Cambridge Journals Online - HSS Collection ne https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#c  

UJEP má verzi FULL 
tzn. HSS i STM, takže 
není potřeba (FF) 

De Gruyter Complete Package ne https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#d    

EconLit with Full Text ne https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#e    

JSTOR Business IV ne https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#j    

OECD iLibrary ne https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#o    

American Chemical Society Journals ne https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#a    

American Mathematical Society Journals ne https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#a   

Cambridge Journals Online - HSS Collection ne https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#c 
Je k dispzici FULL 
CAMBRDIDGE (PřF) 

Cambridge Journals Online - STM Collection ne https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#c 
Je k dispzici FULL 
CAMBRDIDGE (PřF) 

Central and Eastern European Online Library ne https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#c   

Emerald Managements eJournals ne https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#e   

Emerald Operations, Logistics & Quality eJournal 
Collection ne https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#e   

Emerald Premier ne https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#e   

IEEE/IET Electronic Library (IEL) ne https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#i   

JSTOR Mathematics & Statistics ne https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#j   

MathSciNet ne https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#m    

Nature ne https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#n    

Reaxys (Beilstein, Gmelin & Patent Chemistry 
Databases) ne https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#r    

RSC Gold ne https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#r   

SAE eJournal Collection ne https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#s   

Science ne https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#s   

SciFinderN ne https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#s   

GeoRef ne https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#g    

GeoScienceWorld ne https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#g    

Taylor & Francis - Mathematics and Statistics ne https://www.czechelib.cz/cs/8-e-zdroje#t    

American Institute of Physics – Complete ne     

Oxford Journals Online Life Sciences Collection  ne     
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