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ZÁPIS 

online kolegia děkana FSE UJEP 

dne 11. 5. 2022, v 1400 – 1510 

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

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

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

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

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D., Ing. Lucie Povolná, Ph.D.,  

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D., Ing. Petr Hlaváček, 

 

Omluveni: Ing. Eliška Štádlerová, Ing. Dagmar Kubišová, Mgr. Lenka Petláková, 

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

 

 

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

• Informace z kolegia rektora 

o Ing. Nergl předložil návrh rozpočtu UJEP na rok 2022. Upozornil, že celkem 3 

fakulty (PF, FŽP, FUD) se v roce 2021 (k 31. 10.) dostaly pod 10 % přepočtených 

studií vůči roku 2017, a došlo tak ke krácení podílu příspěvku podle nastavených 

pravidel. Pro FSE je navržena částka 54 977 tis. Kč, což je přibližně o 2,5 mil. Kč 

více než v roce 2021. Z toho 36 342 tis. Kč z fixní části, 6 000 Tis. Kč z výkonové 

části. Ukazatel C-3915, V15-1860, V-16-5197. Individuální projednávání rozpočtů 

jednotlivých fakult s děkany a tajemníky proběhne dne 18. 5. 2022, o harmonogramu 

projednávání již byli tajemníci informováni. 

o Dr. Chvátalová informovala o současném trendu vývoje přihlášek. Celkově je 

prozatím evidován meziroční nárůst převedených přihlášek o 5 %, u programů, do 

nichž vstupují maturanti (bakalářské a dlouhé magisterské) o 2%. Studijní oddělení 

rektorátu eviduje pokračující nárůst zájmu uchazečů ze zahraničí. V případě 

uchazečů z Běloruska, Ruska a Ukrajiny činí prozatímní nárůst 52 %, z celkového 

počtu převedených přihlášek na ně připadá 5 %.   

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

starostů, ředitelů významných firem či společností a Biskupství litoměřického za 

akademický rok 2021/2022. Podmínky pro devatenáct takto vyhlášených stipendií 

jsou stejné, jako byly v loňském roce, a jsou zveřejněny na univerzitním webu v 

odkazu Finanční podpora studentů (viz https://www.ujep.cz/cs/financni-podpora). K 

tomuto bodu zazněla diskuse o možnostech stipendií pro studenty FSE UJEP se 

závěrem oslovit významné firmy v regionu v této věci. 

o Dr. Zukerstein informoval, že v rámci řešení projektu CRP dr. Kolenatého bude 

zaměstnancům UJEP rozeslán dotazník k tématu udržitelná mobilita, udržitelná 

doprava. Za FSE UJEP je do projektu zapojena dr. Brůhová-Foltýnová. Děkan 

požádal o spolupráci při vyplňování dotazníku. 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3870
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3741
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3873
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4651
https://www.ujep.cz/cs/financni-podpora
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o Prof. Doulík informoval, že v rámci výběrových řízení na studentské mobility bylo 

fakultami vybráno 81 studentů na studijní pobyty, což představuje cca 25% nárůst 

oproti roku 2021/22, a 34 studentů na praktické stáže, což představuje cca 48% 

nárůst. Za FSE UJEP bylo vyhověno všem zájemcům o výjezdy.  

• Fakultní informace 

o Do 30. dubna byla možnost podávat přihlášky ke studiu na bakalářské a navazující 

magisterské studijní programy. Celkem bylo podáno a zaplaceno 734 přihlášek 

(220/62 P/K bc. EM, 103/39 P/K bc. RRVS, 150/90 P/K bc. SP, 33 ing. EMVS, 37 

ing. RRVS). Děkan považuje tento počet přihlášek za nízký, proto ke dni 11.5.2022 

vyhlásil druhé kolo přijímacího řízení do všech bakalářských a navazujících 

magisterských programů v prezenční i kombinované formě studia. 

o V červnu se uskuteční tradiční FSE Tenis Cup. Po něm bude následovat fakultní 

večírek pro zaměstnance a přátele fakulty. Datum konání bude upřesněno. 

o Dochází k průběžnému ročnímu hodnocení kariérních plánů. Po projednání výsledků 

s vedoucími kateder budou v průběhu června osloveni pracovníci, aby přišli na 

děkanát převzít nové platové výměry reflektující dosažené výsledky za rok 2021. 

o Děkan připomněl úkol z minulého kolegia ohledně možnosti nabízet VK v rámci 

CŽV. Vedoucí kateder potvrdili tuto možnost s výjimkou kurzů, kde jsou využívány 

licence třetích stran (Manažerská hra, SAP) a s výjimkou kurzů, které učí Mgr. 

Rusňáková z KCJ FSE UJEP. 

 

Ing. Miroslav Kopáček – proděkan pro studium 

• Došlo k přestěhování referátu pro studium, referentka Ing. Lenka Dvořáčková má nově 

kancelář MO-113. 

• Byl zveřejněn harmonogram FSE UJEP pro akademický rok 2022/23. Po diskusi na 

minulém kolegiu bylo zkráceno zkouškové období v letním semestru, a to z 6 + 6 týdnů 

na 6 +4 týdny (od 22. 5. 2023 do 4. 7. 2023 a od 21. 8. 2023 do 16. 9. 2023). Na dotaz 

dr. Fuchsové bylo řečeno, že je možné dělat drobné změny, např. datum zápisu lze ještě 

změnit.  

• Připravují se speciální přijímací podmínky pro uchazeče o studium, kterým byla 

poskytnuta dočasná ochrana dle zákona č. 65/2022 Sb., tzn. uprchlíky z Ukrajiny. 

Všichni garanti bakalářských a navazujících magisterských studijních programů 

vyslovili s tímto záměrem souhlas. 

• V uplynulých týdnech došlo ke zvýšení citlivosti systému na kontrolu plagiátorství. 

V případě, že systém vykáže shodu, tak téměř vždy je nutné individuálně posoudit, zdali 

opravdu plagiátorství došlo, a to nejlépe porovnáním se zdrojovým dokumentem. 

• Požádal vedoucí kateder o vyjádření, jaký je minimální počet studentů na výběrových 

předmětech považují za efektivní pro výuku. K tématu proběhla diskuse. 
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Ing. Lucie Povolná, Ph.D. – proděkanka pro rozvoj a kvalitu 

• Dr. Povolná informovala o přestěhování do kanceláře č. 219, kde bude nyní nově 

působit. 

 

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

• Poděkovala za zprocesování Dnů vědy a umění, které se konaly v pátek 6. 5. 2022, 

především Dr. Soběhartovi a Ing. Zíkovi, kteří se ctí reprezentovali FSE. Celá akce byla 

hodnocena jako velký úspěch. 

 

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

• Vznesla dotaz, zda je možné finančně podpořit studenty, kteří se rozhodnou absolvovat 

Cambridge zkoušky z anglického jazyka tak, jak to bylo v minulosti. FSE UJEP dříve 

pro tyto potřeby uvolňovala 1 000Kč na studenta. 

o Proděkan pro studium se souhlasně vyjádřil. Tyto studenty bude možné finančně 

podpořit. 

 

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

polilogie 

• Po návštěvě Paisley s dr. Hlaváček konstatoval, že brexit způsobuje postupný odvrat 

VB od střední a východní Evropy, co se týče vycestování na zaměstnanecké mobility 

v rámci programu Erasmu+. Nadace Alana Turinga, která mimo jiné pomáhá 

přijíždějícím přes Erasmus+, je zcela orientována na anglicky mluvící země, jak bylo 

doc. Houžvičkovi řečeno. Lze očekávat, že po skončení smluv o spolupráci nebude 

navazovat další kooperace s univerzitami ve VB. 

 

Ing. Michaela Jánská, PhD. – vedoucí katedry ekonomie a managementu 

• Ve dnech 8. 9. a 9. 9. 2022 se uskuteční výjezdní zasedání katedry ekonomie a 

managementu v Kocourově u Litoměřic. 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Pavlína Šimečková 


