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ZÁPIS 

kolegia děkana FSE UJEP 

dne 15. 6. 2022, v 1000 – 0000 

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, 

Ing. Dagmar Kubišová, Mgr. Lenka Petláková, 

 

Omluveni: Ing. Eliška Štádlerová, doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D., Ing. Jiří Louda, Ph.D. 

 

 

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

• Děkan přivítal účastníky kolegia. Sdělil, že v červnu se nekonalo kolegium rektora, 

nicméně považuje za důležité se sejít před prázdninami a provést předběžné zhodnocení 

akademického roku. 

• Děkan sdělil, že proběhlo hodnocení kvality výuky za LS 2021/22. Výsledky se stále 

zpracovávají. K dispozici jsou již slovní komentáře, které děkan rozdal jednotlivým 

vedoucím kateder. Z obecných komentářů s vyšší četností vyplývá zejména poptávka po 

online formách výuky a zkoušení zejména v kombinované formě studia. 

• Došlo k vyhodnocení činnosti akademických pracovníků dle pravidel kariérního řádu. U 

některých pracovníků došlo podle výsledků k úpravě platových výměrů. 

• Informoval o plánovaném výjezdním zasedání rozšířeného kolegia děkana na Bukovinu. 

Cílem setkání bude probrat dlouhodobější směřování fakulty. Během setkání budou 

představeny faktory, které ovlivňují tvorbu rozpočtu fakulty, budou diskutovány otázky 

související s plánovanými úpravami kariérního řádu, hodnocení kvality výuky, studijní 

neúspěšností a další témata. 

o Po diskusi bude výjezdní zasedání rozšířeného KD v týdnu od 12. do 16. 9. 2022. 

o Prosí o zasílání návrhů objektů, ve kterých by se mohlo zasedání konat na základě 

obsazenosti objektu Bukovina v tomto termínu. 

• Děkan informoval o průběžném stavu přijímacího řízení. Ze společnosti SCIO jsme 

získali výsledky uchazečů. Ukázalo se, že na bakalářském prezenčním programu EMA 

vykonalo zkoušky SCIO pouze 140 uchazečů z 230 přihlášených. Maximální počet 

přijatých tedy může být nejvýše 140 uchazečů. Vzhledem k tomu, že se k zápisu 

nedostaví řada z přijatých uchazečů, lze očekávat nižší počty přijatých v tomto 

programu než je obvyklé. 

• Děkan sdělil, že budou vyplaceny odměny za první pololetí. Vedoucí kateder podle 

přidělené částky na katedru navrhnou rozdělení odměn mezi podřízené. Zohlednit by 

měli především jejich výukové zatížení v LS 2021/22. Paní tajemnice doplnila, že se 

odměny budou vyplácet ve výplatě za červenec 2022. 

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
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• Děkan informoval o úspěšné kolaudaci studijního oddělení. Díky tomu lze již oficiálně 

začít užívat tyto prostory. Slavnostní otevření je plánováno na středu 22. 6. 2022 od 

1300. 

• Děkan připomněl konání tenisového turnaje a následně fakultního večírku ve čtvrtek 

23. 6. 2022 na tenisových kurtech na Severní Terase. Pozval všechny zaměstnance a 

přátele fakulty na obě akce. 

 

Ing. Miroslav Kopáček – proděkan pro studium 

• Akademický senát 8. 6. 2022 projednal a schválil směrnici děkana, která stanovuje 

odlišné podmínky pro přijetí ke studiu Bc. a NMgr. studijního programu, přičemž na 

základě této směrnice je možné, při splnění stanovených podmínek, změnit formu 

studia. Zároveň byly i projednány a schváleny odlišné podmínky pro přijetí ke studiu 

pro uchazeče s dočasnou ochranou dle zákona č. 65/2022 Sb. 

• V úterý 21. 6. 2022 se v Severočeském divadle opery a baletu budou konat promoce 

fakulty, a to od 9:00 hod. navazujícího magisterského studia, od 11:30 hod. 

bakalářského prezenčního studia a od 14:30 hod. bakalářského kombinovaného studia. 

Proděkan poděkoval za rychlé personální zajištění promocí ze strany kateder. 

• V úterý 12. 7. 2022 budou na fakultě probíhat zápisy do 1. ročníků. Informace k 

přípravným kurzům zaslat Romaně Košvancové do středy 29. 6. 2022. 

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

stipendií jsou zveřejněny na webu univerzity v odkazu Finanční podpora studentů 

(https://www.ujep.cz/cs/financni-podpora). Případné návrhy lze zaslat do 7. 10. 2022 

proděkanovi pro studium. 

• Aktuálně se připravuje nová verze směrnice děkana, která upravuje postupy pro 

uznávání předmětů. 

 

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

• Kampus 

o V kampusu dochází k úpravám parkovacích ploch. Jakmile budou práce 

dokončeny, bude příjezd do kampusu uzavřen závorami. Zaměstnanci budou mít 

vjezd povolen. O dalších skupinách lidí s oprávněním pro vjezd se jedná na vedení 

univerzity. Jde např. o studenty s handicapem, studenty aktivní v orgánech 

univerzity. 

• Dětská skupina 

o Na základě vhodného dotačního programu MMR byly zahájeny přípravy k otevření 

tzv. dětské skupiny. Tu by měla pro UJEP provozovat YMCA (stejně jako v ul. 

Brněnská) v budově v ul. Klíšská. Bude možno zde umisťovat děti zaměstnanců a 

studentů. Provozovatel dlouhodobě spolupracuje s PF (preprimární vzdělávání). 

Kdyby šlo vše hladce, nejoptimističtější výhled je otevření skupiny v říjnu. 

• Letní školy 

o Na některých fakultách se konají letní školy, zmíněna byla letní škola na FUD, čítá 

mnoho témat, odkaz. FŽP nabízí příměstský tábor Expedice ZOO, odkaz. 

https://www.ujep.cz/cs/financni-podpora
https://fud.ujep.cz/uchazec/letni-skola/
https://www.fzp.ujep.cz/8670/primestsky-tabor-expedice-zoo
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o Děkan FSE UJEP se přidal s návrhem na Letní školu matematiky a fyziky, kterou 

pořádá Jednota českých matematiků a fyziků, více informací zde. 

• Výsledky výzkumů 

o Vedení UJEP nyní řeší zprávu z genderového auditu a návrh genderového plánu pro 

univerzitu. Výsledky by poté měly být dostupné zaměstnancům univerzity. 

o Zároveň proděkani projevili zájem o výsledky z průzkumu mobility, který probíhal 

v květnu. V souvislosti s tím byly vzneseny návrhy pro řešitele tohoto výzkumu, 

aby v dotaznících využívali nějaký motivační aparát, neboť v důsledku nemožnosti 

zjistit, jak dlouhý ještě dotazník bude, zřejmě mnoho lidí dotazník nedokončilo. 

Došla jim trpělivost, přestože chtěli být kolegiální a průzkumu se zúčastnit.  

• FZS 

o Fakulta zdravotnických studií by od zimního semestru měla být kompletně 

přestěhována do nové budovy, ve které bude probíhat i výuka. Proděkanka 

předpokládá, že ze strany FZS budeme informováni. Upozornila, aby vyučující 

počítali s tím, že v areálu nemocnice bude pravděpodobně problematické parkování 

osobních automobilů.  

• Plán realizace strategického záměru 

o Na univerzitě, ale i na FSE, bude na podzim probíhat příprava Plánu realizace 

strategického záměru (PRZS). Prosí o zapojení zaměstnanců v podobě zasílání 

námětů na aktivity pro zlepšení chodu a rozvoje fakulty. Náměty je možné 

průběžně zasílat přímo proděkance Povolné. PRSZ vychází ze Strategického 

záměru FSE, viz odkaz. 

• Školení 

o Na podzim 2022 budou plánována školení, která souvisí s rozvojem výuky v 

digitálním prostředí, ale také s rozvojem pedagogických dovedností AP. 

Proděkanka proto prosí o náměty, o jaká školení by byl zájem. Zatím je v úvaze 

např. školení související s tvorbou otázek pro zkoušení studentů, zautomatizované 

vkládání otázek do Moodle. Náměty je možné průběžně zasílat přímo proděkance 

Povolné. 

• Digitální akademie 

o Připomněla možnost zvyšovat své digitální dovednosti prostřednictvím digitální 

akademie. V první půlce roku byla oslovena velká část zaměstnanců, nicméně 

mnoho se jich do využívání akademie nezapojilo. Vzhledem k nadcházejícímu 

období by ráda kolegy opět oslovila s výzvou, akademie se účastnit. Veškeré 

pokyny budou v příloze. (viz příloha č. 1 tohoto dokumentu) 

• Novinky v Moodle FSE 

o Moodle byl propojen se STAGem a od zimního semestru nastane v jeho používání 

na naší fakultě několik změn.  

o Největší přidanou hodnotu pocítí studenti: 

▪ do Moodlu mohou přistupovat rovnou ze svého rozvrhu ve STAGu, mají tedy 

obě platformy v jednom, 

▪ studenti jsou do kurzu v Moodle automaticky zapsáni, odpadá vyhledávání 

mezi kurzy, zadávání hesel, 

▪ v kurzu v Moodle budou v každém AR zapsáni právě jen ti správní studenti – 

dle STAGu, resp. rozvrhových akcí, 

http://jcmf.ujep.cz/doku.php?id=ls:index
https://www.fse.ujep.cz/wp-content/uploads/2022/01/2021_SZ_FSE_UJEP_2021_VR_final.pdf
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▪ kurzy ve svém Moodle budou mít dostupné po celé studium. 

o Pro akademické pracovníky to bude znamenat několik drobných změn v práci s 

kurzy, které budou vyžadovat jejich pozornost, zejména v září. Podle 

individuálních požadavků bude možno nastavit téměř vše, co budou AP potřebovat. 

o Podpora BUDE. Budou vytvořena závazná pravidla a postupy pro práci s kurzy 

propojenými se STAGem (pro AP i pro studenty). Setkání, kde si ukážeme, v čem 

změny spočívají, budou probíhat v měsíci září, v několika termínech, ze kterých 

budou mít AP na výběr. 

o V novém semestru začneme kurzy využívat novým způsobem. 

o Pokud budou mít katedry do konce června svoje porady, proděkanka se jich ráda 

zúčastní a o této změně pohovoří a zodpoví dotazy. Během letních měsíců bude 

probíhat příprava všech podkladů. 

 

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

• Vyjádřila poděkování všem, kteří se podíleli na prezentaci FSE UJEP v Praze na 

Veletrhu vědy. Akce se velmi vydařila, úspěch byl zaznamenán nejen u veřejnosti a 

potenciálních studentů, ale nasbírali jsme také kontakty k dalším projektům a akcím 

(ČZU v Praze, UTB Zlín, Amos Vision - interaktivní panely; psychologický ústav 

AVČR). FSE UJEP byla v této souvislosti zmíněna v TV Seznam a dalších mediálních 

kanálech. 

• Dále byla domluvena účast a přítomnost behaviorální laboratoře na nadcházející 

události - VědaFest (pořádá Hl.m Praha, DDM Praha + ČVUT a VŠCHT) v Dejvicích 

• Noc vědců proběhne 30. 9. 2022, v budově CPTO na téma Všemi smysly. Aktuálně v 

jednání opět mindball a aktivity v mobilní laboratoři, přivítáme další návrhy na program 

z kateder. 

• Katedry budou osloveny kvůli popularizačním přednáškám pro SŠ, aktuální nabídka 

zde: https://www.fse.ujep.cz/cs/nabidka-popularizacnich-prednasek/ 

• FSE opět plánuje akci Jeden den vysokoškolákem, začneme plánovat na konci léta. 

• Požádala vedoucí oborových kateder o promyšlení jednoduchých propagačních 

předmětů, které by mohly reprezentovat konkrétní studijní obor a nést navržené motto, 

propojovat ho se studiem. 

 

Ing. Petr Hlaváček, Ph.D. – vedoucí katedry regionálního rozvoje a 

veřejné správy 

• Informoval o úspěšném průběhu přijímacích zkoušek na obor Regionální rozvoj a 

veřejná správa. Na základě dobrých výsledků v přijímacích testech se zvažuje rozšíření 

testů o další témata a také o otázky, zaměřené na testování logického uvažování.  

• V září se uskuteční výjezdní zasedání Katedry RRVS. 

 

 

 

 

 

https://www.fse.ujep.cz/cs/nabidka-popularizacnich-prednasek/
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Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice 

• V systému IMIS přibyl nový dokument informativní Příručka pro nové zaměstnance. 

• Informovala o připravované novele zákoníku práce, která by měla nabýt  

účinnosti 1. 1. 2023. 

• ZAMO plánuje uskutečnit pro pracovníky UJEP seminář k cestovním příkazům a celé 

agendě ZAMO. 

• Zmínila probíhající audit na projektu PřF ze strany Ministerstva financí, 

znovu upozornila na rozdíl mezi evidencí docházky a evidencí pracovní doby. 

• Připomněla a znovu požádala o čerpání dovolených všech zaměstnanců. 

• Připomněla, že je možné využívat služební vozy pro pracovní cesty. 

• Na UJEP je nový manažer společnosti RENOMIA Ing. Michal Tecl, se kterým je 

možné řešit a projednávat pojistné události. 

• Sdělila, že je na UJEP zaveden nový systém (KOPLA) pro pořádání konferencí a kurzů 

prostřednictvím e-shopu. Zájemci o připravovaný kurz či konferenci mohou poplatek 

uhradit online přes platební bránu. V případě zájmu o tuto službu se obracejte na paní 

tajemnici nebo Terezu Svobodovou a to více než týden před otevřením možnosti 

přihlašování účastníků. 

• Informovala o semináři k Veřejným zakázkám (nákupy přes DNS). V případě zájmu 

zašle prezentaci. 

• Informovala o plánovaném odchodu Ing. Lenky Dvořáčkové na MD a požádala 

o spolupráci při hledání náhrady. 

• Ve VŠ klubu je nově zřízen koutek pro matky a otce. Také zde vznikla Knihobudka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Pavlína Šimečková 
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DIGITÁLNÍ AKADEMIE 

Akademie je virtuální výukový prostor, v podstatě jako moodle. Je rozdělena do několika částí, 

orientujte se podle hlavního MENU.  

Část 1: Online kurzy 
• Jsou zde 4 základní kurzy včetně zpětné vazby pro vás. Každý kurz obsahuje set několika 

aktivit ve formě videí, článků, někdy i mikrokurzů. Splněné aktivity si můžete označovat. 

Mohou se objevit i mikrokurzy pro zařízení, které nepoužíváte, pro tyto případy je zde vždy 

možnost přeskočit. Poslední aktivitou kurzu bývá zpravidla nějaký úkol a test nabytých 

znalostí. 

• Část 1 je hlavní část pro FSE, která byla poskládána podle výsledků hodnocení digitálních 

dovedností na FSE. 

Část 2: Microlearning 
• Zde se nachází nespočet mikrokurzů, které je možné procházet dle libosti. Není zde možnost 

zpětné vazby. V této části je žádoucí využívat filtry v horní části stránky, protože kurzů je zde 

opravdu mnoho. Je to taková databanka, ze které byly vybrány jednotlivé aktivity do části 1.  

Část 3: Blog 
• Novinky a tipy, jak pracovat digi pozitivně. 

Část 4: Domů 
• Info od digiskills. 

Část 5: Vlastní účet 
• Důležité je menu, které se pod účtem skrývá po rozkliknutí! Najdete tu totiž své vlastní 

statistiky, kde máte přehled o svém postupu po činnostech v akademii.  

Pokyny 
• Přístupy do slibované digitální akademie jsou připravené. Do akademie se můžete 

zaregistrovat (striktně podle pokynů) a využívat ji. Pokud se do akademie nedostanete, je 

možné, že se přihlásilo již více pracovníků před vámi. V tom případě napište na 

lucie.povolna@ujep.cz, a na základě dohody bude stanoven časový plán dle preferencí 

jednotlivců. 

Jak do akademie 
1. Registrace probíhá zde: https://ujep.digiskills.cz/registrace. (Přihlašovací údaje je nutné si 

zapamatovat pro opětovné přihlašování.) 

2. Do samotné akademie vstupujte výhradně přes tento odkaz https://ujep.digiskills.cz/. (Je 

třeba vstupovat přes tuto adresu, aby systém akademie mohl takové přihlášení přiřadit k 

právům/licenci pro FSE UJEP.) 

3. V případě potíží s registrací kontaktujte proděkanku Povolnou.  

Časový plán 
• Je vhodné vytvořit si základní časový plán, např. si stanovit na 1 kurz 2-4 týdny. Je to 

především kvůli omezené kapacitě pro využívání akademie a je žádoucí, aby měli možnost se 

postupně akademie zúčastnit všichni pracovníci FSE UJEP. 

V případě, že narazíte na jakýkoliv problém, neváhejte kontaktovat proděkanku Povolnou, 

případně podporu na adrese podpora@digiskills.cz. 

mailto:lucie.povolna@ujep.cz
https://ujep.digiskills.cz/registrace
https://ujep.digiskills.cz/

