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ZÁPIS 

výjezdního zasedání rozšířeného kolegia děkana FSE UJEP 

v Kocourově 

dne 14. 9. 2022, v 1500 – 1710 

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,  

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

 

Omluveni: Ing. Eliška Štádlerová  

 

Hosté: Ing. Jiří Uhman, MBA, Mgr. Karel Šemík, Ing. Libor Měsíček, Ph.D. 

 

 

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

• Děkan přivítal přítomné na rozšířeném výjezdním zasedání kolegia děkana 

v Kocourově. 

• Děkan seznámil přítomné s informacemi z kolegia rektora. 

o Rektor UJEP čerpá v září dovolenou z důvodu účasti v probíhající předvolební 

kampaně, ve které kandiduje na senátora za okres UL. Po dobu nepřítomnosti jej 

v plném rozsahu zastupuje prorektorka dr. Chvátalová. 

o Od 1. 7. 2022 platí nový Stipendijní řád UJEP. Ke stěžejním změnám v uvedeném 

návrhu patří: 

▪ zakotvení práva děkana přiznávat některá mimořádná stipendia i studentům 

jiných fakult UJEP, 

▪ nové nastavení podmínek pro přiznávání 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,  

▪ nové nastavení podmínek pro přiznávání mimořádných stipendií přiznávaných 

oborovou radou (návrh výše předkládá předseda oborové rady),  

▪ zakotvení možnosti pravidelné výplaty mimořádných stipendií, 

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

předchozí neúspěšná doktorská studia a stipendium na základě toho nepřiznat, 

nebo odejmout), 

▪ nové nastavení podmínek pro přiznávání ubytovacích stipendií (převzetí 

podmínek MŠMT, zakotvení 3 výplatních termínů a možnosti dodatečného 

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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přiznání stipendia, zrušení zvláštních podmínek pro zahraniční studenty na 

krátkodobých pobytech, zavedení bezhotovostní výplaty), 

▪ nastavení platnosti rozhodnutí o přiznání doktorského, ubytovacího a 

sociálního stipendia po celou dobu studia (při splnění nutných podmínek),   

▪ zakotvení možnosti odnětí nebo změny stipendia.      

▪ Všichni studenti prezenční formy studia, kteří mohou žádat o ubytovací 

stipendium, obdrželi e-mailem informaci o nových podmínkách pro jeho 

přiznání. Podávání žádostí o ubytovací stipendium bylo spuštěno dne 1. 9. 

2022.   

o Dr. Chvátalová informovala, že s účinností od 14. 7. 2022 byly upraveny přílohy a 

metodické materiály NAÚ týkající se žádostí o akreditaci studijního programu. Do 

konce roku bylo stanoveno přechodné období, kdy vysoké školy mohou akreditační 

žádosti předkládat na dosavadních formulářích. S ohledem na přípravu SP v rámci 

NPO je nutné na tuto změnu od počátku pamatovat.  

o Dr. Chvátalová připomněla, že do 21. 10. 2022 běží lhůta pro zaslání nominací 

studentů a absolventů na ocenění ze strany primátorů, starostů, ředitelů 

významných firem či společností (na alena.chvatalova@ujep.cz). Podmínky pro 

nominace jsou zveřejněny na univerzitním webu v odkazu Finanční podpora 

studentů.   

o Doc. Novák informoval o výzvě ke sběru kvalitních výsledků v rámci Modulu M1 

za rok 2022, kde UJEP bude předkládat celkem 16 výsledků (základ 6 a pro 

posílení vědních oblastí 5 a 6 je kvóta 10 nebiblio výsledků). 

o Dr. Zukerstein seznámil s návrhem Plánu genderové rovnosti, respektive výběrem z 

původního obsáhlého dokumentu. V rámci jednotlivých pilířů byly z každého 

vybrány 1–2 dílčí cíle. Následně budě sestaven akční plán a určeny kompetentní 

osoby k jeho průběžné implementaci.  

o Dr. Zukerstein informoval, že vedoucímu CI Ing. Vaibarovi dne 1. 10. 2022 končí 

smlouva na UJEP. Od 2. 10. 2022 bude jmenován novým vedoucím CI Ing. Pavel 

Poláček.  

o Prof. Doulík předložil kolegiu rektora aktualizaci materiálu Strategická opatření pro 

posílení internacionalizace na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 

2022. Je v ní zapracován aktuální vývoj a trendy v oblasti internacionalizace. 

o Prof. Doulík upozornil na dvě velké akce, které na UJEP proběhnou – dne 30. 9. 

2022 to bude Noc vědců a vědkyň a následně dne 6. 10. 2022 akce Kampus slaví. 

Všechny přítomné na uvedené akce pozval. 

o Ing. Nergl požádal děkany, s ohledem na vývoj ekonomické situace ve společnosti, 

o čerpání jen nezbytně nutných finančních zdrojů. Doplnil, že ve Fondu provozních 

prostředků má UJEP v současné době 262 mil. korun. Informoval, že částka za 

energie UJEP se od dubna 2022 navýšila z 25 mil. korun na aktuálních 225 mil. 

korun oproti loňskému roku. Upozornil, že je na rozhodnutí vlády ČR, jak dál 

postupovat, protože nejen u vysokých škol, ale i v dalším veřejném a soukromém 

sektoru je nárůst energií neufinancovatelný. Dodal, že v tepelném hospodářství se 

očekává navýšení o 25 %. 

o Ing. Nergl v té souvislosti připomněl situaci zaměstnanců pracujících na home 

office, kteří mohou na UJEP žádat finanční náhrady za energie, a nedoporučil 

hromadné zavádění HO na univerzitě. Dodal, že HO realizované v době koronaviru 

se významně projevily zejména do snížené spotřeby vody, u elektřiny a tepla ke 

snížení spotřeby nedošlo.  
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o Dr. Chvátalová připomněla dopis náměstkyně ministra školství prof. Wildové k 

přípravám vysokých škol na zajištění vzdělávací a tvůrčí činnosti v podmínkách 

rostoucích cen energií, a doplnila, že přechod na distanční výuku by byl možný 

pouze v nejzazší krizové situaci, za podmínek daných zákonem, tj. po vydání 

příslušného rozhodnutí MŠMT (viz Zákon č. 111/1998 Sb. §95c, §95d).   

o Dr. Chvátalová sdělila, že UJEP může v případě potřeby upravit harmonogram 

akademického roku a v něm nově stanovit období výuky. K vyhlášení 

celozávodního volna je obecně nutný souhlas odborů.  

• Fakultní informace 

o Dne 11. 8. 2022 jsme obdrželi oznámení o doplnění podkladů k žádosti o udělení 

akreditace SP Sociální práce. Stanovisko komise a zpravodaje bylo záporné a 

nedoporučilo akreditaci udělit. Z toho důvodu jsme požádali o přerušení řízení a 

v tuto chvíli garant programu zpracovává připomínky komise do spisu. Přerušení 

projednávání žádosti platí do 30. 11. 2022.  

o Ing. Libor Měsíček, Ph.D. zpracoval analýzu studijní neúspěšnosti. Prezentace 

výsledků analýzy proběhne v pondělí 26. 9. 2022 od 10:00 v modré aule MN VIKS. 

Děkan pozval přítomné na toto setkání, po samotné prezentaci se předpokládá 

diskuse nad výsledky analýzy. 

o Proběhlo vyhodnocení kvality výuky za LS 2021/2022. Děkan seznámil kolegium 

s výsledky šetření. 

o V pondělí 26. 9. 2022 proběhne od 13:00 slavnostní otevření nově vybudovaných 

prostor Studijního oddělení FSE UJEP. Děkan pozval všechny zájemce na tuto 

událost. 

o Probíhá úprava Organizačního řádu. V rámci změn budou provedeny úpravy, 

přičemž jedna z nich se týká Pedagogické rady. Ta začne plnit jinou roli, než byla 

popsána v příkazu děkana č. 5/2014, a proto bude tato směrnice zrušena. Výběrové 

kurzy nyní budou schvalovány ze strany garantů studijních programů. 

o V souvislosti s úmrtím prof. Jílkové je nutné nově řešit obsazení pozic garantů 

studijních programů. Vědecká rada fakulty formou per rollam projednala záměr 

děkana jmenovat garantem bakalářského studijního programu Ekonomika a 

management Ing. Jana Machače, Ph.D., garantem navazujícího studijního programu 

Ekonomika a management veřejného sektoru doc. Ing. Jana Slavíka, Ph.D. a 

garantem doktorského studijního programu Regulace a behaviorální studia doc. 

Silvestera van Kotena, Ph.D. 

 

Ing. Miroslav Kopáček, Ph.D. – proděkan pro studium 

• Od 1. 7. 2022 začal být účinný nový Stipendijní řád UJEP. Mění se významně 

podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia, změny nastaly i v přiznávání 

prospěchového stipendia. V následujících měsících dojde ke zrušení, případně úpravě 

Směrnice děkana č. 2/2016 Stipendia Fakulty sociálně ekonomické. 

• Od 1. 9. 2022 je platná a účinná Směrnice děkana č. 2/2022 Řád celoživotního 

vzdělávání FSE UJEP, která upravuje jak organizaci studia v akreditovaných studijních 

programech, tak i mimo akreditované studijní programy. 

• Je v přípravě Směrnice děkana č. 3/2022 Postup a pravidla pro uznávání zkoušek a 

zápočtů, která bude účinná od 3. 10. 2022. Rozeslána vedoucím kateder bude 
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v okamžiku, kdy začne být platná. Směrnice ve významné míře navazuje na předešlou 

směrnici o uznávání, přičemž zcela nově: 

o v prvním semestru studia bude možné požádat si o uznání všech kompletně dříve 

absolvovaných předmětů, a to bez ohledu na ročník a semestr,  

o je zavedeno automatické uznání předmětů při přechodu do řádného studia z CŽV a 

při změně formy studia na základě Směrnice děkana č. 1/2022 Odlišné podmínky 

pro přijetí ke studiu Bc. a NMgr. studijního programu, pokud se jedná o totožnou 

verzi studijního programu. 

• Je v přípravě Směrnice děkana č. 4/2022 Pravidla pro vedení a zpracování 

kvalifikačních prací, která bude platná od 3. 10. 2022 a účinná od 20. 2. 2023. Bude 

upraven obsah stávající směrnice, přičemž směrnice bude mít dvě přílohy, a to šablonu 

kvalifikační práce a citační manuál. Vše bude zasláno vedoucím kateder 

k připomínkování nejpozději v úterý 20. 9. 2022, přičemž do dalšího úterý 27. 9. 2022 

bude možné vznášet připomínky. 

• V červenci 2022 došlo ke změně metodických materiálů NAÚ a jednotlivých příloh. 

Do konce tohoto roku bylo stanoveno přechodné období, a tak je možné použít 

materiály předchozí. 

• Pokud se student nedostaví na zkoušku a neomluví se, tak je třeba do STAGu zadat, 

kromě toho, že se nedostavil, i hodnocení 4 (+ případně i počet bodů 0). Pokud se to 

neudělá, tak STAG umožní studentovi zapsat se v rámci vypsaných termínů na 4. pokus 

zkoušky, který je dle Studijního a zkušebního řádu UJEP nepřípustný. 

 

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

• Informace k programu Erasmus. 

o Od 1. 10. 2022 nelze pro výjezdy na Erasmus využít soukromé vozidlo, rektorát 

může určit dopravní prostředek (ten nejúspornější), proplaceny budou pouze 

předem schválené dny mobility, případné další z jiných prostředků. 

o Na podzim budou vyhlášena výběrová řízení pro studentské mobility, do konce 

roku na zaměstnanecké mobility (období 1. 3. 2023 – 30. 3. 2024). 

o Od 1.1.2023 lze vyjíždět pouze tam, kde máme smlouvu Erasmus without paper 

(pohlídá Mgr. Jitka Dvořáková). 

o V ZS bude na FSE 8 incoming Erasmových studentů, 2 studující z Ukrajiny. 

o Lékařská péče o Erasmové studenty zajištěna smluvně s EUC klinikou. 

• Informovala ohledně plánovaných akcích na UJEP. 

o Dne 30. 9. 2022 proběhne Noc vědců a vědkyň od 17:00 do 21:00 v prostorách 

CPTO, CEMTECH a Domu umění FUD. Další program bude probíhat na katedře 

biologie PřF od 10:00 do 17:00 a to konkrétně v prostorách skleníků. Tématem je 

pro letošní rok „Všemy smysly“, bližší program a informace k nahlédnutí zde. 

o Na základě úspěšného dostavění Kampusu UJEP proběhne dne 6. 10. 2022 od 

15:00 akce s názvem „Kampus slaví“. Program zde. 

• Na podzim bude finalizován Gender equality plan UJEP na základě výsledků 

výzkumného šetření, kterého jste se zúčastnili, o jeho finální podobě budete 

informováni. 

• Od října bude fungovat mobilní aplikace UJEPapp pro prohlížení a komunikaci, 

aplikace bude spárována se stagem. V měsíci září probíhá její testování, pokud máte 

https://www.nocvedcu.cz/program?filtr=eyJjaSI6WzcyXX0%3D
https://www.ujep.cz/cs/38025/kampus-slavi
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zájem se na něm podílet, kontaktujte prosím Ing. Kounovského 

(ondrej.kounovsky@ujep.cz). 

 

 

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

• Kampus – v říjnu začnou fungovat vjezdové závory, vjezd budou mít pouze 

zaměstnanci UJEP, prokazovat se budou zaměstnaneckou kartou nebo čipem, vyhodnotí 

se využití parkovacích míst. Poté se bude řešit, zda budou mít přístup i studenti. 

• Vědecká knihovna UJEP nabízí pro studenty prvních ročníků představení 

knihovnických a informačních služeb na UJEP. Lze využít možnost pozvat Jiřího 

Maška (jiri.masek@ujep.cz) do úvodních hodin o studiu (cca 15 min výstup). 

• UJEP plánuje nákup celouniverzitní licence MATLAB, SPSS (FSE má své licence, 

které by se „zaparkovaly“ – termín a podmínky provozu budou doplněny). 

• Na FSE je pro následující rok opět k dispozici sdílená licence Atlas.ti. V případě zájmu 

o využívání kontaktuje dr. Povolnou (lucie.povolna@ujep.cz). Ti, kdo si zajišťovali 

přístup vloni, znovu psát nemusí.  

• Pro kolegy, kteří vyučují na FZS proběhne v nové budově školení ovládání AV 

techniky, a to ve dvou termínech: 26. 9. 2022 od 10:00 a 27. 9. 2022 od 15:00 hodin. 

Sraz je ve foyer nové budovy v areálu nemocnice před aulou A1. Parkování v areálu 

nemocnice zdarma pro pracovníky univerzity stále není možné. 

• Vyjádřila záměr připravit úložiště pro sdílené, ale neveřejné materiály, které bude 

dostupné zaměstnancům FSE. Pro co nejjednodušší provoz využijeme G Suite. Prosím o 

zamyšlení se a návrhy, co by kolegové chtěli mít k dispozici. Zatím jde o následující: 

Oficiální loga FSE a UJEP, Oficiální prezentace FSE, Vnitřní dokumenty pro 

zaměstnance (návody, řády apod.), Fotografie (vybrané), Rozpracované dokumenty. 

• Moodle FSE byl doplněn o propojení se systémem STAG. Všichni AP byli postupně 

informováni o tom, jak mají postupovat. Veškeré informace k samotné změně jsou 

v Manuálu. Doporučuji prostudovat. Pokud budou nějaké nejasnosti, info bude 

v manuálu doplněno. S technickými a administrativními dotazy se obracejte na Mgr. 

Ing. Petra Nováka z FŽP (petr.novak@ujep.cz), v kopii uvádějte Ing. Tomáše Šperka 

(tomas.sperk@ujep.cz). Ohledně koncepčních záležitostí se neváhejte obrátit na dr. 

Povolnou (lucie.povolna@ujep.cz).  

• Vyjádřila zájem realizovat vzdělávací kurzy pro podporu pracovníků. 

o Zatím je v plánu školení na vkládání otázek do Moodlu 26. 9. 2022 od 9 hodin 

(předpokládá se, že účastníci problematiku vytváření otázek a testů v Moodlu 

klasickým způsobem znají). 

o Je v plánu školení na LinkedIn – jak se prezentovat, jak vyhledávat partnery pro 

spolupráci apod.  

o Další náměty jsou různé druhy zkoušení, popularizace vědy. Pokud máte zájem o 

školení v oblasti pedagogických dovedností, digitálních dovedností, nebo máte jiný 

námět, obraťte se na dr. Povolnou.   

 

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

• Informace z porady proděkanů pro vědu: 

mailto:jiri.masek@ujep.cz
https://drive.google.com/file/d/1tM-4UjVjWyBAvhBvxbYBwaHoDBxCBkdI/view?usp=sharing
mailto:petr.novak@ujep.cz
mailto:tomas.sperk@ujep.cz
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o 26. 10. 2022 bude vyhlášena Technologickou agenturou ČR výzva pro podávání 

projektů do programu SIGMA. Program integruje programy ETA a ZETA. Lhůta 

pro podávání bude zhruba měsíc. 

o Do konce října 2022 lze zasílat žádosti o změny studentských grantových projektů 

v rámci SGS. Po-té bude zasedat a posuzovat navržené změny Grantová komise na 

fakultní úrovni, následně Grantová rada na rektorátní úrovni. 

o Dne 21. 10. 2022 proběhne zasedání VR UJEP. 

o Na podzim 2022 bude probíhat sběr kvalitních výsledků pro hodnocení univerzity, 

resp. Fakulty. V měsíci říjnu 2022 se bude Mgr. Kamarýtová obracet na AP 

s dotazem ohledně definice kvalitního příspěvku vydaného za uplynulý rok. Doc. 

Slavík prosí ty, kterých se to bude týkat o spolupráci s Mgr. Kamarýtovou a 

nadefinování požadovaných bodů. 

• Vyjádřil záměr novelizovat Směrnici č. 1/2019 – Podpora vědecko-výzkumné činnosti 

na FSE UJEP ve znění Dodatku č. 2 a to od 1. 10. 2022. Směrnice bude doplněna, 

konkrétní změny zazní na následujícím KD. 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice FSE UJEP 

• Výměna oken a výměníkové stanice v letošním roce neproběhne. Navrhovaný investiční 

záměr nebyl dosud schválen MŠMT.  

• 31. 10. 2022 začíná inventarizace majetku na FSE UJEP. Proto prosí, aby všichni 

zaměstnanci měli veškerý majetek UJEP s QR kódy na svých pracovištích. 

• Kolegyně Ing. Lenka Dvořáčková jde na MD, v zástupu bude působit nová kolegyně 

Mgr. Michaela Sobotová. 

 

 

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

• Od 1. 9. 2022 na FSE nepracuje dr. Zábranská. 

• V rámci organizace katedry dojde ke změně umístění některých pracovníků. Dr. Jánská 

bude nově sedět v kanceláři č. 229, dojde i k dalším přesunům. Na webových stránkách 

FSE budou veškeré informace ohledně těchto změn aktualizovány.  

• Bude uspořádána informační schůzka pro 1. ročníky EMA, především pro studenty 

bakalářského studia. Uskuteční se dne 5. 10. 2022 od 16:00 a budou se prezentovat 

informace o oboru. Po-té od 17:00 proběhne veřejná přednáška se zaměstnancem ze 

společnosti Vodafone. 

 

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

veřejné správy 

• Informoval o připravovaném výjezdním zasedání KRRVS, které se uskuteční ve dnech 

26. 9. - 27. 9. 2022 v Žalhosticích.  

• Počty nových studentů pro první ročník oboru Regionální rozvoj a veřejná správa 

považujeme za adekvátní k předpokládaným hodnotám. Určité rezervy jsou viditelné v 

počtu uchazečů do magisterského studia, kterých je méně, než jsou plánované 

kapacity. Mezi vytvoření lepších podmínek pro magisterské studium bude patřit 

i koncentrace výuky do několika dnů a to zejména odpoledních hodin. Podmínky 



 

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

přijímacího řízení na obor Regionálního rozvoje, včetně přípravy nových formátů 

státnicových zkoušek pro studenty nově akreditovaného studijního programu budou na 

výjezdním zasedání katedry dále řešeny. 

Mgr. Lenka Petláková – vedoucí studijního oddělení 

• Dne 13. 9. 2022 proběhly poslední zápisy z 1. kola přijímacího řízení. Zapsáno 

bylo dalších 48 studentů. 

• Dne 10. 9. 2022 bylo ukončeno 2. kolo přijímacího řízení. Přihlásilo se a poplatek 

uhradilo 326 uchazečů. 

• Dne 26. 9. 2022 bude zasedat přijímací komise. Následující den, tedy 27. 9. 2022 

proběhne zápis studentů přijatých z 2. kola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Pavlína Šimečková 


