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ZÁPIS 

online kolegia děkana FSE UJEP 

dne 13. 4. 2022, v 1400 – 1600 

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

PhDr. Hana Suchánková, Ph.D., Ing. Dagmar Kubišová,  

Ing. Miroslav Kopáček, Ing. Michal Struk, Ph.D.,  

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

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

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D., Ing. Lucie Povolná, Ph.D., Mgr. Lenka Petláková 

Mgr. Karel Šemík 

Omluveni: Ing. Eliška Štádlerová, doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D., 

Ing. Petr Hlaváček, Ph.D., Ing. Michaela Jánská, Ph.D. 

 

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

• Informace z kolegia rektora 

o Rektor seznámil s dosavadními aktivitami souvisejícími s válečným konfliktem na 

Ukrajině. 

▪ UJEP ukončila smluvní spolupráci s celkem šesti ruskými a jednou běloruskou 

vysokou školou (jedná se o všechny aktivní smlouvy s těmito zeměmi). Rada 

Evropské univerzitní asociace (dále jen „EUA“) přijala v reakci na prohlášení 

Ruské unie rektorů stran podpory ruské invaze na Ukrajinu, které podepsalo 12 z 

16 ruských členů EUA, rozhodnutí, že by jim mělo být pozastaveno členství v 

EUA, dokud nebudou opět jednat v souladu s evropskými hodnotami. 

▪ Pomoc ukrajinským studentům ze strany UJEP je v oblastech volné kapacitní 

možnosti pro ubytování (Koleje UJEP), finančních prostředků, které je možno 

uvolnit z rozpočtu univerzity (1 mil. korun), kapacitní možnosti pro přijetí do 

jakékoli formy studia, třeba i formou stáže (220 studentů). 

▪ Rektor oslovil prostřednictvím www UJEP studenty a zaměstnance UJEP a 

vyzval je k snášenlivosti a chápání situace všech, kteří se stávají obětmi 

válečného konfliktu. 

o Dr. Chvátalová informovala o krocích spojených s přijímáním ukrajinských studentů 

vzhledem k Zákonu č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s 

ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace 

(Lex Ukrajina), vysokých škol se v něm týká § 8 Zvláštní pravidla pro vysoké školy. 

o Mgr. Kasaničová informovala, že na hlavní stránce www UJEP je vytvořen 

banner/aktualita „UJEP nabízí pomoc Ukrajině“, který informuje o možných 

formách pomoci, které UJEP poskytla/poskytuje uprchlíkům z Ukrajiny.  

o Ing. Nergl informoval o aktuálním stavu obsazenosti kolejí UJEP ukrajinskými 

uprchlíky. Sdělil, že je zde nyní ubytováno přibližně 70 osob. Kapacity pro současné 

i potenciální ukrajinské studenty přijíždějící na krátkodobé studijní pobyty jsou na 

kolejích rezervovány v dostatečném množství. 

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 Doc. Novák seznámil s přehledem podpořených nových a pokračujících projektů 

SGS v roce 2022, jak byly schváleny Grantovou radou UJEP a rektorem, doc. 

Balejem. 

o Dr. Chvátalová informovala o odeslání návrhu projektu v rámci Výzvy k předkládání 

návrhů projektů v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 

2022–2024 za UJEP na MŠMT. V rámci specifického cíle A3 bude připravováno 8 

profesních studijních programů. Za FSE byly podány dva návrhy na navazující 

magisterské profesně orientované programy Řízení v kulturních a kreativních 

odvětvích (garant doc. Koutský), Ekonomika a management (garantka prof. Jílková). 

Vzhledem k nestanovenému limitu na počet podávaných SP v rámci specifického 

cíle A3 proběhne mezi podanými projekty soutěž. Výsledky budou známy v průběhu 

května a června, samotný projekt by měl být řešen od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024 s 

následnou pětiletou udržitelností. 

o Dr. Chvátalová informovala o registraci nového Stipendijního řádu na MŠMT. Řád 

byl zaregistrován k 17. 2. 2022 a nabude účinnosti 1. 7. 2022.   

o Dr. Chvátalová sdělila, že byla ustanovena nová Etická komise UJEP. Její funkční 

období je tříleté.  

o Doc. Novák informoval o vítězi výběrového řízení na překladatelské služby na 

UJEP, kde doporučení výběrové komise je pro společnost PRESTO překladatelské 

centrum s. r. o. Cena za překlad 1 NS je 228 Kč a cena za korekci textu za 1 NS je 78 

Kč. Ceny jsou bez DPH. Kontaktní informace budou předány na všechny součásti po 

podpisu smlouvy. 

o Doc. Novák informoval, že SVK 2022 se bude konat ve dnech 3. až 5. května 2022 

(granty SGS, granty IGA). 

o Ing. Nergl sdělil, že byl dne 1. 4. 2022 zveřejněn rozpočet veřejných vysokých škol. 

Pro UJEP došlo v ukazateli A k navýšení o 14,016 mil. korun, v ukazateli K o 1,619 

mil. korun, v ukazateli P k poklesu o 286 tis. korun. Celkově se jedná o nárůst o 

15,35 mil. korun, který bude rozdělen na součásti podle pravidel schválených v roce 

2021 v AS UJEP. Předpokládané termíny projednávání a schvalování návrhu 

rozpočtu UJEP pro rok 2022: 3. 5. (kolegium rektora), 10. 5. (individuální jednání s 

fakultami), 25. 5. (AS UJEP). 

o Mgr. Kasaničová sdělila, že tradiční finanční podpora Krajského úřadu Ústeckého 

kraje na projekty univerzity vyplývající ze smlouvy o spolupráci nebude v roce 2022 

realizována. 

o Mgr. Kasaničová sdělila, že dne 6. 5. 2022 proběhne v kampusu akce Univerzitní 

festival, která bude sloučením dvou akcí – Dne (festival) vědy a umění a 

Studentského Majáles. Akci zajišťuje OMaP ve spolupráci se Studentskou unií 

UJEP. 

• Fakultní informace 

o Fakulta obdržela vyjádření NAÚ a zprávu zpravodaje k žádosti o akreditaci 

navazujícího magisterského studijního programu Sociální práce. Obě vyjádření byla 

bohužel záporná a nedoporučila akreditaci udělit. Z toho důvodu bylo řízení 

přerušeno a nyní se žádost o akreditaci upravuje tak, aby vyhověla vzneseným 

připomínkám. Řízení je přerušeno do 30. 6. 2022. Není tedy jisté, zda vůbec budeme 

moci otevřít přijímací řízení na tento program pro akademický rok 2022/2023. 
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o Během únorového kolegia děkana zazněla informace, že fakulta v roce 2021 

hospodařila s deficitem 3,5 milionu Kč v hlavní činnosti. Děkan upřesnil, že již při 

přípravě rozpočtu na rok 2021 se počítalo, že fakulta bude mít v roce 2021 výdaje o 3 

miliony Kč vyšší než příjmy a bude nutné tento rozdíl dorovnat z Fondu provozních 

prostředků. Hospodaření fakulty v roce 2021 proběhlo podle plánovaného rozpočtu. 

o Harmonogram akademického roku byl upraven tak, že výuka v zimním semestru 

nyní bude začínat pravidelně prvním pondělím v říjnu. Zimní semestr bude mít 13 

týdnů, zkouškové období ZS má 6 týdnů. Výuka v zimním semestru AR 22/23 začne 

3. 10. 2022 a skončí 7. 1. 2022, zkouškové období ZS začne 9. 1. 2023 a skončí 

18. 2. 2023. 

o Děkan poděkoval vedoucím kateder za dodání vyplněných formulářů k Hodnocení 

akademických pracovníků za rok 2021. Podle dosažených výsledků  

budou k 1. 7. 2022 upraveny platové výměry. 

o Děkan rozdal vedoucím kateder materiály s výsledky šetření Hodnocení kvality 

výuky za ZS 2021/22. Oproti předchozím rokům se organizace šetření ujala Ing. 

Lucie Kopáčková. Došlo ke změně některých otázek. Stupnice hodnocení je stále 

stejná 1 (nejhorší hodnocení) – 7 (nejlepší hodnocení). Z výsledků vyplývá, že 

s výjimkou 4 kolegů jsou všichni pedagogové hodnoceni známkou vyšší než 6, což je 

výborná vizitka toho, jak studenti hodnotí kvalitu výuky. 

o Děkan přiblížil záměr nabízet výběrové kurzy přístupné veřejnosti v rámci CŽV. 

Požádal vedoucí kateder, aby do příštího kolegia zjistili u kolegů na katedře, zda by 

byli schopni přivítat na svých VK i případné účastníky CŽV. 

o Dr. Macháč připravil zprávu o činnosti Etické komise FSE UJEP. Zpráva bude 

zveřejněna na www stránkách FSE UJEP po příštím zasedání AS FSE UJEP, na 

kterém chce předseda Etické komise FSE UJEP o tvorbě zprávy a záměru vyvěšení 

také informovat. 

o Děkan připomněl, že osobou pověřenou problematikou GDPR na fakultě je 

tajemnice Ing. Dagmar Kubišová. Všechny náměty, dotazy, resp. žádosti ve spojitosti 

s tímto tématem je vhodné řešit s paní tajemnicí.   

o Děkan připomněl poptávku po nabídce zájmových kurzů CŽV, resp. volnočasových 

vzdělávacích akcích pro žáky a studenty ZŠ a SŠ, které by UJEP nabízela v rámci 

projektu RUR. Byla diskutována možnost těchto kurzů. Výsledkem diskuse bylo 

podání návrhů na jednu volnočasovou aktivitu pro studenty SŠ (garant dr. Šimsová), 

a jeden zájmový kurz CŽV (garant Ing. Uhman).  

 

Ing. Miroslav Kopáček – proděkan pro studium 

• Připravuje se fakultní harmonogram pro akademický rok 2022/2023. Na sekretariáty 

kateder a studijní oddělení byla rozeslána pracovní verze harmonogramu ke kontrole 

a doplnění, a to s termínem do 22. 4. 2022. Harmonogram bude zveřejněn na webu 

fakulty do konce dubna. 

• V rámci bakalářského programu Ekonomika a management a navazujícího 

magisterského programu Ekonomika a management veřejného sektoru došlo ke změně 

podpisu na zadání VŠKP, nově ho bude společně s děkanem podepisovat garant 
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studijního programu. Zbylé oborové katedry (KSP a KRRVS) se rozhodly ponechat 

stávající nastavení, kdy zadání VŠKP podepisuje děkan a vedoucí katedry. Na úrovni 

celé fakulty došlo ke změně v rámci zadání VŠKP, kde kromě podpisu vedoucího práce 

a studenta bude nově i podpis garanta studijního programu. Nastavení podpisů je plně 

v kompetenci fakulty, resp. oborových kateder. 

• V březnu byly vedoucím kateder zaslány slovní komentáře studentů k hodnocení kvality 

výuky za zimní semestr, které proběhlo prostřednictvím systému STAG. Většina 

připomínek byla pozitivních, přičemž 5 ze 7 ze kateder mělo de facto připomínky 

studentů k výuce pouze pozitivní. 

• Bc. Petrem Křížem, který je aktuálně delegátem UJEP ve Studentské komoře Rady 

vysokých škol, byl upozorněn na článek/problém, který se týká problematiky 

studentských stáží v rámci některých vysokoškolských studií. Článek je dostupný na: 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/praxe-staz-vysoka-skola-

student.A220209_111124_domaci_knn 

• 21. 3. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v 

souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské 

federace (Lex Ukrajina). Vysokých škol se v něm týká § 8 o zvláštních pravidlech pro 

vysoké školy. V současné době platí, že uchazeče z Ukrajiny mohou fakulty přijímat na 

základě aktuálně vyhlášených podmínek přijímacího řízení, ale fakulty také mohou pro 

přijetí ukrajinských uchazečů, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 

65/2022 Sb., vyhlásit samostatně zcela odlišné podmínky pro přijetí, přičemž tyto 

podmínky mohou být stanoveny buď pro jednotlivce, nebo pro celou skupinu uchazečů. 

Odlišné podmínky se přitom mohou týkat jak termínu, tak i způsobu, formy, rámcového 

obsahu či vyhodnocování přijímací zkoušky. Uchazečům s dočasnou ochranou bude dle 

příkazu rektora č. 2/2022 odpuštěn poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ke 

studiu a poplatku za úkony spojené s posouzením absolvovaného zahraničního vzdělání 

pro účely přijímacího řízení. Bezplatné testy uchazečům s dočasnou ochranou umožňuje 

společnost SCIO. 

 

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

• Starý web FSE bude k 30. 4. 2022 vypnut. Prosím o ujištění se, že zaměstnanci fakulty 

z těchto stránek již nic nepotřebují. 

• Stále je otevřena soutěž na úpravu vybraných ploch kampusu, která byla vyhlášena 15. 

2. 2022 rektorem UJEP a Komisí pro kampus. Tato soutěž je cílena jak na studenty, tak 

na zaměstnance UJEP, jednotlivce i týmy. První tři nejúspěšnější návrhy budou 

oceněny. 

• K připomínkám a doplněním je připravena 2. verze Dodatku Zprávy o vnitřním 

hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UJEP v období 

2018-2019 za rok 2021. Připomínky se mají zasílat do 15. 4. 2022 na adresu 

prorektor.rozvoj@ujep.cz. Zprávu najdete v IMIS (po přihlášení)/ Vyhledávání 

dokumentu/Typ: Zápisy a materiály z Rady pro vnitřní hodnocení). 

 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/praxe-staz-vysoka-skola-student.A220209_111124_domaci_knn
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/praxe-staz-vysoka-skola-student.A220209_111124_domaci_knn
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Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D. – proděkanka pro vnější vztahy 

• Poděkovala přítomným za participaci při přípravě Gender Equality Plan (GEP) na UJEP 

a auditu, který s ním byl spojen 

• Dne 6. 5. 2022 se budou konat Dny vědy a umění v jiném formátu, určeny budou 

studentům ZŠ a SŠ v prostorách v kampusu UJEP. Připomněla přítomném, aby zvážily, 

jakým způsobem by bylo možné se prezentovat za jednotlivé katedry. V odpoledních 

hodinách je plánovaný Univerzitní majáles. 

 

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

• Za FSE evidujeme 5 podaných návrhů projektů do soutěží GA ČR 

• Byly vyhlášeny rámcové termíny pro podávání projektů do veřejných soutěží a výzev 

TA ČR. Doc. Slavík vyzývá, aby se AP s případnými dotazy ohledně podávání projektů 

neváhali obrátit na oddělení pro vědu FSE. 

• Na SVK 2022 (projekty SGS a IGA) bude FSE reprezentovat v rámci hodnotící komise 

dr. Jánská 

 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice FSE UJEP 

• Investiční akce „Změna užívání prostor 1.NP v budově FSE“ (nové studijní oddělení) 

byla ukončena. Nyní se čeká na vydání kolaudačního rozhodnutí.  

• Poděkovala vedoucím pracovníkům za proškolení podřízených v rámci BOZP a PO. Ti, 

kteří tak dosud neučinili, žádá o urychlenou nápravu.  

• Informovala o nově připravované směrnici o cestovních náhradách. 

• Požádala, aby vyúčtování DPP byla zadávána do systému IMIS ke konci měsíce.  

 

Mgr. Lenka Petláková – vedoucí studijního oddělení 

• Do 30. 4. probíhá v rámci přijímacího řízení podávání elektronických přihlášek. 

• Ke dni 13. 4. 2022 eviduje studijní oddělení 548 přihlášek ke studiu, z tohoto počtu je 

341 zaplacených. 

• Nejmenší počty uchazečů se hlásí na navazující obory EMA a RRVS. 

• Vznesla dotaz jak prezentovat studentům bakalářského studia konec příjímacího řízení 

dne 30. 4. 2022 tak, abychom podpořili jejich nástup na navazující magisterské studium 

na FSE UJEP? 

o K dotazu se přidala i předsedkyně AS FSE UJEP a zástupkyně vedoucí katedry 

ekonomie a managementu dr. Fuchsová. 

o Po diskusi bylo stanoveno, že tuto informaci dodají studentům vedoucí kateder, 

případně garanti oboru prostřednictvím emailové komunikace. 

o Vedoucí studijního oddělení k tomuto prosí o doplnění informace, že se toto netýká 

studentů, kteří si zažádali o odklad studia. 
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• Studijní oddělení plánuje rozšíření úředních hodin na 3 dny v týdnu a to na období dvou 

měsíců od otevření nového studijního oddělení. 

• Promoce se po Covidové pandemii budou v letošním roce konat opět v Severočeském 

divadle v Ústí nad Labem. 

 

Mgr. Karel Šemík – zástupce vedoucího katedry práva a politologie 

• V souvislosti s válkou na Ukrajině upozornil na historickou souvislost pojmenování 

ulice sídla fakulty, kdy ulice Moskevská byla takto pojmenována po válce již v r. 1945, 

podobně jako jiné ulice po městech vítězných mocností, město Ústí nad Labem v 

souvislosti s aktuálním konfliktem změnu názvu ulice nepřijalo, jak plyne i z veřejně 

dostupných zdrojů. 

 

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

• Dotaz na možnosti přechodu z prezenčního na kombinované studium. 

o Proděkan pro studium odpovídá, že zákon takový přestup nezná a tedy neumožňuje. 

o Vedoucí studijního oddělení doplňuje, že jde o přestup do nové formy studia a 

vyžaduje přihlášení do studia v rámci přijímacího řízení. Přijímací řízení není 

vypsané během celého akademického roku, proto tento přestup není možné 

zadministrovat v systému STAG. 

• Je možné vyplatit mimořádné stipendium studentům, kteří pomáhají jako dobrovolníci 

pro pomoc Ukrajině? Studentům se zároveň tato pomoc uznává jako praxe v rámci 

studia. 

o Děkan i proděkan pro studium se shodují, že je v tomto případě možné vyplatit 

mimořádné stipendium za výjimečné činy, které vrhají dobré světlo na FSE UJEP. 

• Požádal o aktualizaci Směrnice děkana č. 4/2017 – Pravidla pro vedení a zpracování 

kvalifikačních prací na FSE UJEP ve znění Dodatku č. 1. 

o Proděkan pro studium vyjádřil souhlasné stanovisko, aktualizace směrnice bude 

probíhat po domluvě s vedením FSE UJEP. 

o Dr. Šimsová prosí také o aktualizaci šablony pro tvorbu kvalifikačních prací pro 

studenty FSE UJEP. 

 

PhDr. Hana Suchánková, Ph.D. – vedoucí katedry jazyků 

• Zeptala se, zda je nutné při plánování letního semestru omezit vypisování VK a 

uzavírání DPP a dbát tak na vysokou míru šetřivosti. 

o Děkan připomněl, že není znám rozpočet a odpověděl, že není proto na tuto otázku 

možné v tuto chvíli odpovědět. 

• Vyjádřila prosbu, zda by bylo možné soustředěně působit na studenty tak, aby chodili 

na zkoušky patřičně oblečeni. 



Fakulta sociálně ekonomická 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

 

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

o Dr. Fuchsová navrhuje vytvořit kodex. 

o Dr. Šimsová navrhuje, aby novým studentům dali vhled do studií na VŠ studenti 

působící v AS 

o Mgr. Šemík: K diskusi o úrovni oblékání studentů na zkoušky a státní zkoušky se 

připojil k návrhu působit v tomto směru na studenty a studentky s tím, že s ohledem 

na zkušenost s obnovením činnosti disciplinární komise doporučil zejména 

neformální působení a informování studentů (např. ze strany studijního oddělení při 

vstupu do studia, v souvislosti se státními zkouškami atd.) a případně i dále obecnou 

a jednoduchou směrnici děkana (např. velmi obecně formulovanou povinnost 

vyžadující vhodné oblečení v rámci plnění studijních povinností, a společenské 

oblečení pro zkoušky a státní zkoušky, včetně obhajob závěrečných prací, s 

přiměřeně formulovaným oprávněním nepřipustit účast studentů při zásadním 

nesplnění takové povinnosti, v souladu s vnitřními předpisy). 

 

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

• Prosí, zda by bylo možné, aby studentům kombinovaného studia nevznikaly 5 hodinové 

pauzy mezi výukou. 

o Proděkan pro studium poprosil o informaci, kterého ročníku se toto konkrétně týká. 

Dr. Šimsová odpověděla, že jde o 1. ročníky oboru RRVS a EMA. Proděkan pro 

studium přislíbil, že se na tento problém zaměří. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Pavlína Šimečková 


