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ZÁPIS 

online kolegia děkana FSE UJEP 

dne 16. 11. 2022, v 14
00 

– 15
40 

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

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

Michal Struk, 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, Ing. Jiří Louda, Ph.D. 

 

Omluveni: Ing. Eliška Štádlerová, doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D., Ing. Miroslav Kopáček, 

 Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D. 

 

 

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

 Děkan přivítal přítomné na listopadovém kolegiu děkana. Sdělil, že v říjnu ani listopadu 

neproběhlo kolegium rektora, proto bude kolegium děkana věnováno zejména fakultním 

záležitostem. 

 Ve středu 23. 11. 2022 se koná představování kandidáta na rektora UJEP,  

30. 11. 2022 bude svoláno řádné zasedání AS UJEP od 14:00, na kterém proběhne 

volba kandidáta na rektora UJEP. Jediným kandidátem je doc. Jaroslav Koutský. 

 V pondělí 14. 11. 2022 na UJEP proběhla návštěva hodnotící komise NAÚ. Komise se 

postupně sešla s vedením univerzity, se členy RpVH, s vedením jednotlivých fakult a 

dále pak s garanty vybraných studijních programů, zástupci akademických senátů a 

zástupci studentů daných studijních programů. Při této příležitosti děkan připomněl 

nutnost podat kontrolní zprávu k programu Aplikovaná ekonomie a správa k 30. 6. 

2023. 

 Děkan sdělil, že na NAÚ byla odeslána upravená žádost o akreditaci navazujícího 

magisterského studijního programu Sociální práce. Při té příležitosti poděkoval doc. 

Brnulovi a doc. Kuchařovi za podstatné úpravy textu žádosti, které významně přispěly 

ke zlepšení spisu.  

 Vědecká rada FSE UJEP schválila Plán realizace strategického záměru na rok 2023. 

Tento plán byl odeslán na rektorátní pracoviště a zveřejněn na webových stránkách 

fakulty. 

 V pondělí se uskutečnila akce Jeden den vysokoškolákem. Podle ohlasu byla akce 

natolik úspěšná, že je ze strany škol poptávka po jejím opakování. Děkan poděkoval 

všem organizátorům, zejména Mgr. Jitce Dvořákové, a přednášejícím.  

 Děkan připomněl pravidla pro konání výuky. Stále platí, že online výuku v prezenční 

formě studia je možné konat pouze ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech. 

Pokud se koná výuka online formou, musí být odkaz na tuto výuku uveden ve IS STAG. 

Děkan dále poznamenal, že požadavek na omezení online výuky však neznamená, že 

nelze streamovat výuku, která probíhá prezenčně za fyzické účasti vyučujícího a 

studujících. Streamování výuky lze naopak považovat za žádoucí a je podporováno. 

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 vyplacení pololetních odměn. Rozdělení odměn proběhne 

standardním způsobem. Vedoucím kateder bude sdělena částka k rozdělení pro členy 

katedry a do termínu 25. 11. 2022 odešlou návrh na rozdělení odměn pro pracovníky 

své katedry. Při stanovování výše odměny je vhodné zohlednit zejména výukové 

vytížení pracovníků. 

 Ve čtvrtek 15. 12. 2022 se v prostorách FSE UJEP uskuteční několik akcí. Od 15:00 

proběhne setkání akademické obce fakulty spojené se slavnostním předáním ceny 

děkana za vědeckou činnost pracovníkům fakulty. Poté se v prostorách VŠ klubu 

uskuteční od 17:00 vyprávění doc. Slavíkové a doc. Slavíka o jejich pobytu v USA. Po 

přednášce se v prostorách VŠ klubu bude konat tradiční vánoční večírek zaměstnanců 

fakulty. Děkan pozval přítomné na všechny tyto akce a požádal o sdílení pozvánky mezi 

ostatní zaměstnance. 

 V tomto týdnu proběhne na kladenské burze soutěž o energie na příští rok. Výsledky 

zatím nejsou k dispozici. Pro UJEP platí zastropované ceny, což předběžně znamená 

navýšení ceny o 1 – 1,5 milionu Kč oproti předchozímu roku. Za takové situace nebude 

nutné sahat k omezování výuky. Přesto děkan požádal o šetření s energií. 

 

 

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

 Celouniverzitní projekty: 

o Ve dnech 22. – 24. 3. 2023 proběhne v rámci projektu Q GRANT soustředění pro 

studenty doktorských programů. V případě zájmu se mohou zúčastnit i AP. Byl 

představen i připravovaný program akce. Jeden den bude věnován formálním 

požadavkům na studenty. Ve čtvrtek 23. 3. 2023 budou probíhat workshopy a 

semináře. Jedním z potvrzených seminářů je Didaktika pro doktorandy, který 

povede prof. Škoda a prof. Doulík z PF UJEP. Pozvání na toto soustředění přijal 

prof. Jiří Jaromír Klemeš, významná osobnost české vědy. Pan profesor souhlasil 

s odbornou přednáškou pro všechny zúčastněné, po-té se se studenty a dalšími 

zájemci podělí v rámci workshopu o zkušenosti editora a bude se věnovat 

publikační činnosti. Tento výstup bude zároveň součástí semináře Academic 

Writing, který je pravidelně připravovaný ve spolupráci s doc. Tröglem z FŽP 

UJEP. O dalších detailech bude doc. Slavík informovat, poprosil přítomné, aby tuto 

informaci šířili mezi své kolegy.  

o V rámci projektu Doktorská infrastruktura (OP JAK) má univerzita k dispozici 

zhruba 40 mil. Kč. Tyto prostředky se budou rozdělovat na jednotlivé fakulty podle 

klíče počtu studentů v doktorských programech a to tři roky zpětně. Tyto 

prostředky by měly být primárně využity na rozvoj infrastruktury spojené 

s doktorskými studijními programy. 

o V rámci výzvy OP JAK připravuje doc. Trögl z FŽP celouniverzitní projekt 

Antropocén. Odbornou úroveň přípravy za FSE UJEP garantuje dr. Macháče a dr. 

Špaček. Deadline pro podávání projektů do této výzvy je 16. 1. 2023. 

 Připomněl, že projekty pro TA ČR do programu Sigma mohou AP podávat do  

14. 12. 2022, v tuto chvíli evidujeme 10 podaných projektů do této výzvy. 

 Vyjádřil záměr spolupracovat v rámci programů Přeshraniční spolupráce Česko-Sasko 

s Fachhochschule Dresden a to na základě kontaktování prof. Knospe, děkankou 

Fakulty aplikovaných sociálních věd tamější vysoké školy. V případě uspořádání 
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společného worshopu pro výměnu zkušeností, výzkumných témat, nalezení synergií a 

možností spolupráce bychom se této výzvy mohli účastnit. 

 CV FSE postupně jedná se všemi AP, v tuto chvíli se budou obracet na kolegy 

z KRRVS a KPP. 

 

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

body přednesl v zastoupení dr. Moc 

 K 30. 11. 2022 dojde ke zrušení směrnice děkana č. 2/2016 Stipendia Fakulty sociálně 

ekonomické. Ukázalo se, že vzhledem aktuálnímu Stipendijní řádu UJEP (účinnost 

od 1. 7. 2022) je tato směrnice nepotřebná. 

 Dne 7. 11. 2022 zasedala Stipendijní komise FSE UJEP, která projednávala i 

prospěchová stipendia. Bylo odsouhlaseno vyplacení mimořádných stipendií v celkové 

výši 130 tis. Kč. Tuto částku si rozdělí celkem 17 studentů a studentek, studující 

s nejlepším studijním průměrem obdrží 30 tis. Kč.  

 

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

 HAP a Roční hodnocení 

o Dne 30. 11. 2022 proběhnou online školení k systému HAP. Tento systém by měl 

být v budoucnu využíván pro roční hodnocení AP. Cílem bude seznámit všechny 

zúčastněné se systémem, tedy jak pracuje, co obnáší vyplňování a jaké výsledky 

přináší. 

 12:00 - školení pro vedoucí pracovníky FSE UJEP 

 14:00 - školení pro akademické pracovníky FSE UJEP. 

o Na školení bude v průběhu prosince navazovat pilotní sběr dat. 

o Pro vedoucí kateder je školení povinné. Pokud se AP školení nezúčastní, budou 

muset být v rámci katedry proškoleni. V obou školeních bude představen systém, 

ale školení pro vedoucí bude bohatší o ukázky funkcí právě pro vedoucí.  

o Na školení bude v průběhu navazovat pilotní sběr dat pro hodnocení, které je 

důležité pro naše individuální nastavení systému. Je potřeba podpořit tento sběr u 

všech AP, každý náš AP je klíčový a všechny výsledky vstupují do procesu 

standardizace.  

o Informace budou všem přicházet dle potřeby, věnujte jim náležitou pozornost.  

o Hodnocení za rok 2022 bude dle dohody probíhat naším „starým“ způsobem (excell 

tabulky).  

 Google disk 

o Jsou připraveny společné disky pro jednotlivé stupně řízení FSE. Přístup k datům 

v nich obsažený bude dán striktně definicí dané skupiny.  

o Je to způsob, jak sdílet dokumenty, aniž bychom je museli neustále posílat e-maily, 

ne vše je vhodné mít na webových stránkách. Je to ryze pracovní nástroj, který 

umožní efektivnější práci.  

o Je ale důležité, aby se v práci s těmito disky kolegové seznámili. Pokud si tedy 

někdo není jistý, měl by se zúčastnit školení, které proběhne do konce roku, viz 

další bod. 

 Školení a digitální akademie 
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o Do konce roku proběhnou min. tři školení. Jsou zaměřena jak na pedagogickou, tak 

na administrativní činnost (efektivita práce) a na prezentační dovednosti. Termíny 

se v tuto chvíli domlouvají, budete o nich informováni.  

 Testy jako kontrola znalostí studentů (struktura testů, typy otázek, cíle 

testování apod.), proběhne 8. 12. ve 12 hodin. 

 Google disk – efektivní práce s GD, resp. soubory a složkami, s ohledem na 

sdílení dokumentů v rámci organizace 

 Vizuální storytelling – jak si připravit prezentaci dat poutavě, moderně a 

srozumitelně 

 Moodle 

o Děkuji všem za to, jak se poprali s novým systémem práce v Moodle. Až na drobné 

výjimky vše proběhlo v pořádku. Apeluji na to, že je potřeba dodržovat pravidla, 

která jsou obsažena v Manuálu, který mají všichni k dispozici. 

 Nová místnost 

o Místnost po studijním oddělení (č. 103) je nyní upravena jako seminární místnost a 

bude zavedena do STAGu. Její provoz se bude podobat provozu nynější badatelny 

– možno ji využívat jako konzultační místnost, prostor pro schůzky, pro malé 

skupiny studentů, nebo projektová setkání apod.  

o Míst u stolů je 8, je zde 5 židlí navíc volně stojících.  

 Organizační řád 

o Dnes byl v AS FSE projednáván Aktualizovaný Organizační řád FSE UJEP. 

Změny v tomto přepracovaném dokumentu spočívají v následujícím: 

 Úprava úvodních částí dokumentu. 

 Zpřesnění náplní práce jednotlivých oddělení a vedoucích pracovníků. 

 Doplněna působnost garantů studijního programu (čl. 17) 

 Doplněn Akademický koordinátor studijního programu (čl. 18) 

 Doplněno nové VC Rivalis, které bylo projednáváno dnes na AS 

 Zohledňuje nové rozložení úkolů v rámci Centra výzkumu 

 Definuje nové úkoly Pedagogické rady (čl. 2021) 

 Doplněny programové rady bakalářských a magisterských oborů (čl. 22) 

 Referát pro vědu a výzkum se změnil na referát pro vědu a doktorské studium, 

s tím se pojí i skutečnost, že Mgr. Bára Kamarýtová přebírá agendu 

doktorských studií. 

 

 

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

uvedené body přednesla v zastoupení dr. Povolná 

 Propagace a komunikace fakulty 

o Na začátku příštího roku se bude UJEP prezentovat na vzdělávacím veletrhu 

Gaudeamus 2023 (24. – 26. 1. 2023) – dr. Laštovková prosí o tipy na studenty, 

kteří by mohli fakultu reprezentovat, Mgr. Jitka Dvořáková pošle vedoucím kateder 

e-mail s touto žádostí. 

o Den otevřených dveří se bude konat 9. 2. 2023. Je plánována inovace DoD, 

návrhy budou zaslány e-mailem, dr. Laštovková předem prosí o součinnost 

v přípravách na tuto akci. 

 Dne 14. 11. 2022 proběhla přednášková akce Jeden den vysokoškolákem 
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o Celkem bylo zrealizováno 12 přednášek během dne, a to ve 4 blocích. Zúčastnilo se 

přes 120 žáků z celkem 5 SŠ. Po přednáškách následovala prohlídka Kampusu 

UJEP. 

o Na základě vysoké poptávky ze strany škol jsou v tuto chvíli přidány další dva 

termíny – 21. 11. a 25. 11. 2022. 

o Poděkovala všem, kteří na této akci participovali, případně budou participovat 

v budoucnu. 

o Pokud by měl kdokoli z vašich kateder zájem rozšířit nabízená témata 

popularizačních přednášek a nabídnout středoškolákům něco ze své odbornosti, 

kontaktujte prosím Mgr. Jitku Dvořákovou. 

 Účastnili jsme se Týdne s AV ČR s programem Cesta za poznáním sebe sama aneb 

návštěva behaviorálních laboratoří. Zúčastnilo se 110 žáků ze SŠ, velký dík patří  

dr. Radku Soběhartovi. 

 V rámci spolupráce se SŠ bude FSE participovat na Veletrhu fiktivních firem, který 

bude probíhat 19. 1. 2023 v prostorách rektorátu UJEP. 

 Erasmus+ 

o Na ZS 2022/23 byli k 7. 11. 2022 vysláni 4 studující FSE na studijní pobyt a 1 na 

praktickou stáž, na letní semestr předpokládáme 8 studijních pobytů a 1 praktickou 

stáž. 

o Zaměstnanci zařazeni do plánu výjezdů na výukové pobyty a školení v rámci 

projektu Výzvy 2021 musí do 31. 12. 2022 odevzdat na OVV potvrzené programy 

o mobilitě, jinak budou z plánu vyřazeni. Zaměstnanci byli na tento termín 

upozorněni e-mailem dne 24. 10. 

o Zaměstnanec, který nedá Ing. Krylové do termínu žádnou informaci ke svému 

výjezdu, bude z rozpisu automaticky vyřazen. 

o Prosíme současně o pečlivé čtení pokynů, které obdržíte od Ing. Terezy Krylové k 

jednotlivým výjezdům. Prosíme, řiďte se jimi a používejte pouze aktuální 

formuláře. 

o Pokud plánujete vyjet na začátku roku 2023, je nutné obstarat si veškerou 

dokumentaci do konce roku + zajistit u Mgr. J. Dvořákové uzavřenou 

meziinstitucionální smlouvu (IIA) se zahraniční vysokou školou prostřednictvím 

platformy Erasmus Without Paper (EWP). 

o Výběrová řízení na zaměstnanecké mobility realizované v období 1. 3. 2023 – 

30. 6. 2024 proběhnou na jednotlivých fakultách do konce roku 2022. Všichni 

zaměstnanci budou do konce listopadu vyzváni k přihlášení se do výběrového 

řízení. 

 Ostatní 

o UJEPapp – aplikace pro mobilní telefony je již funkční a postupně získává další 

funkce. 

o Chystá se šetření absolventů Eurograduate 2022, dotazníky budou rozesílány 

elektronicky na základě poskytnutých dat.   

o Studentská unie je připravena uspořádat XIV. reprezentační ples UJEP, a to 

v termínu 4. 3. 2023. Tématem bude podmořský svět, cena vstupenky byla 

předběžně stanovena na částku 400 Kč.  

o Podpora UJEP ze strany krajského úřadu ÚK pro rok 2023 zřejmě opět nebude 

realizována. 
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o 25. 11. 2022 v 10.00 se v prostoru náměstíčka mezi Vědeckou knihovnou UJEP a 

MFC uskuteční slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Součástí bude také již 

tradiční charitativní akce pořádaná Studentskou unií, tzv. Stromeček splněných 

přání. 

 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice FSE UJEP 

 Informovala o otevření FZS. V nových prostorách budovy proběhla porada tajemníků. 

Děkan FZS doc. Havel zhodnotil kladný přínos umístění budovy fakulty v areálu 

Masarykovy nemocnice. V současné době má FZS přes 1000 studentů a 94 vyučujících 

lékařů a sester. Po domluvě je možné zprostředkovat exkurzi těchto nových prostor. 

V případě zájmu se obracejte na Ing. Kubišovou. 

 Ing. Černá sdělila na poradě tajemníků, že každá fakulta bude mít svou personalistku. 

Dále žádá, aby se požadavky na vyspání VŘ zadávaly včas. Také prosí o kontrolu výše 

úvazku při vstupování AP do projektů. Je nutné, aby měl daný zaměstnanec v rámci 

svého stávajícího úvazku prostor pro nastavení nového úvazku. ZAMO bude mít své 

webové stránky zamo.ujep.cz. 

 Tajemnice FSE sdělila, že je možné na obrazovkách umístěných na chodbách FSE  

zobrazovat libovolný obsah, pokud byste chtěli něco směrem ke studentům 

komunikovat prostřednictvím těchto obrazovek, požadované materiály, média apod. 

zasílejte Mgr. Jitce Dvořákové nebo Ing. Elišce Štádlerové. 

 Poděkovala všem za průběh letošních inventur, především členkám dílčích 

inventarizačních komisí (sekretářkám). 

 Připomněla, že je nutné vyčerpat dovolené do konce roku. 

 

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 2022 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. 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Pavlína Šimečková 

 


