
ZÁPIS 

kolegia děkana FSE UJEP 

dne 14. 12. 2022, v 1200 – 1330 

Přítomni: doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc., Mgr. Ondřej Moc, 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. Dagmar Kubišová, Mgr. Lenka Petláková,  

 Ing. Miroslav Kopáček, Ph.D., Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D. 

 

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

 PhDr. Hana Suchánková, Ph.D., Ing. Petr Hlaváček, Ph.D., 

 Ing. Jiří Louda, Ph.D. 

 

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

• Děkan fakulty přivítal členy kolegia.  

• Děkan seznámil členy kolegia s informacemi z kolegia rektora ze dne 6. 12. 2022: 

○ Dr. Chvátalová informovala, že byl zveřejněn výstup ze SIMS, který bude podkladem 

pro rozpis rozpočtu VŠ v roce 2023. Z dat vyplývá, že na UJEP k 31. 10. 2022 studovalo 

cca 8 500 studentů, obdobně jako v posledních dvou letech. Počet přepočtených studentů 

v kategorii SP1 se podruhé za sebou meziročně snížil, ale stále zůstal nad referenční 

hodnotou z roku 2017. FSE UJEP mělo k 31. 10. 2022 podle předběžného výpočtu 

507,5 studentů, což znamená rozdíl 57,5 oproti minimu fixu z roku 2017. 

○ Dr. Chvátalová informovala o změnách v akreditačním řízení platných od 1. 1. 2023. 

Upozornila na vybrané podmínky, které se týkají personálního zabezpečení studijních 

programů: 

▪ U jádra personálního zabezpečení studijního programu lze pracovní smlouvy na dobu 

určitou akceptovat pouze výjimečně a v odůvodněných případech. K typu a délce 

trvání pracovně-právních vztahů vyučujících se přihlíží při stanovování doby 

platnosti akreditace. 

▪ Pro všechny typy a profily studijních programů platí, že garant studijního programu 

musí mít zkušenosti s vedením kvalifikačních prací v daném typu studijního 

programu, jaký má garantovat. 

▪ Za účelem možnosti posoudit celkové časové vytížení a kapacitní možnosti garantů 

ZT a PZ předmětů se nově uvádí všechny další studijní předměty na téže vysoké 

škole, do jejichž výuky je nebo v případě úspěšné akreditace bude tento vyučující 

zapojen jako garant, přednášející nebo cvičící.  

○ Ve čtvrtek 8. 12. 2022 se konalo slavnostní předání Cen rektora za rok 2022 a 

stipendistů za akademický rok 2021/2022. Cenou rektora UJEP za špičkové a excelentní 

výsledky v oblasti humanitních a společenských věd byla oceněna dr. Brůhová-

Foltýnová z FSE UJEP.  

○ Doc. Balej informoval o metodickém pokynu kvestora č. 1/2022 Energeticky úsporný 

provoz Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. Uvedené dokumenty jsou k dispozici v 

IMIS – Dokumenty. 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3870
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3873
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4651
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3741


○ Prof. Doulík informoval, že SU UJEP je připravena uspořádat XIV. reprezentační ples 

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

předběžně stanovena na 450 Kč. 

○ Prof. Doulík informoval o dalších akcích univerzity – Den otevřených dveří proběhne 

dne 9. 2. 2023 a Sportovní den rektora pak dne 12. 4. 2023. 

○ Prof. Doulík sdělil, že výběrová řízení na studentské mobility v LS 2022/23 probíhala na 

jednotlivých fakultách na přelomu října a listopadu 2022. V rámci výběrových řízení na 

studentské mobility v LS 2022/23 bylo fakultami k 28. 11. 2022 vybráno: 

▪ 44 studentů na studijní pobyty (FF 5, FSE 8, FSI 3, FUD 11, FZS 6, FŽP 2, PF 3,  

PřF 6), 

▪ 15 studentů na praktické stáže (FF 1, FSE 1, FSI 1, FUD 6, FZS 2, FŽP 1, PF 2,  

PřF 1). 

○ Ing. Nergl stručně informoval k předpokládanému rozpočtu vysokých škol v roce 2023, 

jeho skladbě a pravidlům. Na UJEP očekává nárůst rozpočtu o 24 mil. korun, přičemž 

však nárůst energií bude činit cca 40 mil. korun. Ing. Nergl informoval, že pro UJEP 

byli vysoutěženi dodavatelé energetických komodit. 

○ Ing. Nergl upozornil, že bude nutné navýšit cenu jídla v menze. Po započtení vyšších 

energií a zvýšených mzdových nákladů vychází kalkulace na jedno jídlo nad 100 Kč. 

Dodal, že kolektivní smlouva UJEP umožňuje zatížit i zaměstnance částečně přímými 

náklady na jedno jídlo. V tomto smyslu bude jednat s předsedkyní VOS UJEP. U 

studentů je situace jiná, tam se bude cena jednoho jídla pohybovat mezi 170–180 Kč. 

Požádal děkany o propagaci stravování v menze na fakultách, zejména ze strany 

studentů. 

○ Prof. Škoda pozval přítomné na tradiční Rybovu Českou mši vánoční, která odezní dne 

20. 12. 2022 od 11:00 h na schodech před děkanátem PF. 

• Fakultní informace: 

○ Děkan poděkoval za dodání podkladů k vyplacení pololetních odměn. 

○ Děkan apeloval na včasné vypsání zkoušek v systému STAG a v dostatečném množství 

termínů. Připomněl nutnost hlášení odpadlé výuky vedoucímu katedry a její nahrazení.  

○ Děkan sdělil, že navzdory zvýšeným cenám za energie nebude docházet k omezování 

výuky ani k omezování kontrol studia v zimním období. Vedoucí kateder byli požádáni, 

aby zjistili počet zájemců o otevření budovy v Moskevské ulici o sobotách během 

zkouškového období a tuto informaci doručili děkanovi do středy 21. 12. 2022. Během 

diskuse k tématu využívání učeben v průběhu zkouškového období děkan potvrdil, že 

neplatí přednostní právo vyučujícího využívat učebnu ve stejné době, ve které probíhala 

jeho výuka v semestru. Při rezervaci učeben pro kontroly studia ve zkouškovém období 

lze tedy využívat učebny bez ohledu na rozvrh v semestru.  

○ Při předpokládaných a zastropovaných cenách a stejné spotřebě jako v roce 2022 bude 

nárůst účtu za energie pro FSE UJEP ve výši cca 1,5 milionu Kč. Děkan proto apeloval 

na dodržování úsporného režimu zmíněného v metodickém pokynu kvestora. Zdůraznil, 

že základní principy energeticky úsporného chování zaměstnanců jsou závazné pro 

všechny zaměstnance Univerzity. Mezi hlavní pilíře úsporných opatření patří: 

▪ 1. VYPÍNÁNÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ: Všichni zaměstnanci ke konci své 

pracovní doby vypínají jimi užívané elektrospotřebiče (počítače, monitory), pokud 

jejich provoz mimo pracovní dobu není bezpodmínečně nutný a pokud je jejich 

vypnutí technicky možné. Stand-by režim stále generuje značnou spotřebu energie.  



▪ 2. OMEZOVÁNÍ PROVOZU ELEKTROSPOTŘEBIČŮ: Všichni zaměstnanci 

omezují provoz elektrospotřebičů, jejichž provoz není bezpodmínečně nutný k úpravě 

mikroklimatu pracoviště nebo k výkonu pracovních povinností (radia, lampy atd.). 

Nepoužívané elektrospotřebiče vypínají a vypojují ze zásuvek, pokud je to technicky 

možné.  

▪ 3. NÁKUP ELEKTROSPOTŘEBIČŮ: Všichni zaměstnanci zohledňují při výběru a 

nákupu nových elektrospotřebičů kritérium jejich energetické náročnosti a 

upřednostňují úspornější elektrospotřebiče.  

▪ 4. OSVIT PRACOVIŠTĚ: Všichni zaměstnanci k osvitu svého pracoviště maximálně 

využívají denního světla a zhasínají po sobě. 3  

▪ 5. VODA: Všichni zaměstnanci se chovají hospodárně při využívání tekoucí vody a 

na případné úkapy (kapající kohoutek, protékající záchod) upozorňují správce 

objektu. Při ohřevu vody v rychlovarných konvicích zaměstnanci ohřívají pouze 

takové množství vody, které skutečně využijí.  

▪ 6. VĚTRÁNÍ: Všichni zaměstnanci si během topné sezóny větrají pouze krátce, 

intenzivně a účelně.  

▪ 7. VYTÁPĚNÍ: Všichni zaměstnanci respektují autonomní regulaci otopných 

systémů svého pracoviště a nemanipulují s termostatickými hlavicemi topných těles. 

Termostatické hlavice jsou na všech topných tělesech nastaveny maximálně na 

stupeň 3. Při požadavku na zvýšení teploty kontaktují správce budovy.  

▪ 8. KLIMATIZACE: Všichni zaměstnanci si zapínají klimatizaci pouze v nezbytných 

případech, nejnižší povolená teplota v klimatizovaných prostorách je 23,5 °C dle 

nařízení vlády č. 361/2007 Sb.  

▪ 9. VÝTAHY: Zaměstnanci, kterým to jejich zdravotní a fyzický stav umožňuje, 

upřednostňují ke zdolávání podlaží univerzitních budov schodiště. 

• Děkan připomněl pozvánku na akce konané ve čtvrtek 15. 12. 2022: od 15.00 Shromáždění 

akademické obce spojené s předáním cen děkana za tvůrčí činnost, od 17.00 vyprávění o 

cestě do USA (manželé Slavíkovi), od 18.00 fakultní večírek. 

 

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

• Fakulta získala od MŠMT příspěvek z fondu F na podporu studentů ukrajinských studentů 

studujících v České republice (krátkodobé mobility a diplomové mobility po 24. 2. 2022), 

který bude kompenzovat výdaje fakultního stipendijního fondu. 

• Fakulta bude mít povinnost v roce 2023 předložit celkem 3 kontrolní zprávy, a to: 

○ Sociální politika a sociální práce (Bc.) - zápis Rady NAÚ ze dne 25. 6. 2020 „Rada 

NAÚ doporučuje věnovat pozornost rozvoji studijních opor pro kombinovanou formu 

studia tak, aby mohly studentům plnohodnotně nahradit účast na přímé výuce 

(včetně zahrnutí cvičení a kontrolních otázek do všech studijních opor). Rada NAÚ 

požaduje předložit v rámci kontrolní zprávy ucelenou sadu studijních opor 

pro kombinovanou formu studia. Rada NAÚ požaduje předložení uvedené kontrolní 

zprávy k 30. červnu 2023.“ 

○ Regionální rozvoj a veřejná správa (Bc.) - zápis Rady NAÚ ze dne 29. 8. 2019 „Rada 

NAÚ dále požaduje předložit kontrolní zprávu o personálním zabezpečení studijního 

programu, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti akademických pracovníků 

a o zapojení vyučujících ve studijním programu do řešení externích vědeckých 



a výzkumných projektů (v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ 

požaduje předložení uvedené kontrolní zprávy k 31. prosinci 2023.“ 

○ Regionální rozvoj a veřejná správa (NMgr.) - zápis Rady NAÚ ze dne 29. 8. 2019 

„Rada NAÚ požaduje předložit kontrolní zprávu o personálním zabezpečení studijního 

programu, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti akademických pracovníků 

a o zapojení vyučujících ve studijním programu do řešení externích vědeckých 

a výzkumných projektů (v rozsahu příloh B-IIa a C-I žádosti o akreditaci). Rada NAÚ 

požaduje předložení uvedené kontrolní zprávy k 31. prosinci 2023.“ 

 

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

správy 

• KRRVS informuje, že Severočeská pobočka České geografické společnosti ocenila 

kvalifikační práce absolventů UJEP v oboru geografie a jí příbuzných oborech a v kategorii 

„diplomové práce“ byla v tomto roce oceněna práce studentky magisterského programu 

Regionální rozvoj a veřejná správa Ing. Adély Vajlichové na téma Rozvoj ostravského 

aglomerovaného prostoru. Práce byla zpracována pod vedením RNDr. Václava Nováka, 

Ph.D. 

 

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

• Vzdělávací semináře 

○ Z následujících 3 seminářů, které již proběhly, byl pořízen záznam: Vizuální 

storytelling, Příprava testů pro kontrolu studia a Google Disk (sdílení). Postupně jsou 

informace přidávány do Moodle kurzu, který byl vloni k těmto účelům zřízen (název: 

IP 2021 (3) Vzdělávání pracovníků - pedagogické a digitální dovednosti). Jakmile 

budou dostupné všechny záznamy, všichni zaměstnanci budou informováni.  

• HAP 

○ Vše je téměř připraveno, je očekáván poslední formální zásah od pověřené osoby na CI. 

Jakmile toto nastane, prosí, aby byli všichni připraveni hodnocení vyplnit. Vyplňování 

je poměrně komfortní a rychlé.  

• Knihovna UJEP 

○ V rámci projektu Národní plán obnovy plánuje knihovna nákup e-knih z databáze 

ProQuest. Tato akvizice by měla být maximálně efektivní s ohledem na potřeby fakult a 

informační zabezpečení studijních oborů. Rozpočet na fakultu je 3.250 USD, knihy 

nesmí být vydány později než v r. 2018. Prosí, aby se zájemci o tyto knihy obraceli na 

proděkanku pro rozvoj. Vedoucím kateder byl dne 14. 12. 2022 přeposlán e-mail 

s pokyny k tomu, jak knihy vybírat. Termín pro podávání návrhů na nákup knih 

je 10. 1. 2023. 

• Google Disky 

○ K 16. 11. 2022 bude všem členům KD zřízen přístup do sdíleného google disku pro 

zaměstnance FSE.  

○ K 16. 11. 2022 bude všem členům KD zřízen přístup do sdíleného google disku pro 

kolegium FSE. Zatím je zde pouze několik málo informací (informace z Kocourova, 

HAP).  



○ Prosí přítomné o vstup těchto disků a po shlédnutí obsahu o zpětnou vazbu, připomínky 

a náměty na další možný obsah disků. V dalším kroku budou přidáni všichni 

zaměstnanci do prvního zmíněného disku.  

○ Pokud doposud někdo nemá G-suite konto, nechť se obrátí na proděkanku pro rozvoj s 

žádostí o jeho zřízení.  

○ Pokud někdo potřebuje proškolit v oblasti google disku, tak základní informace jsou v 

Digitální akademii, pokročilé školení týkající se sdílení proběhlo včera a video bude již 

brzy dostupné. 

• Parkování v kampusu 

○ Stále platí, že parkovat smějí pouze zaměstnanci a je to zaměstnanecký benefit. Pro 

studenty je parkoviště otevřeno od pátku 7:00 do neděle 18:00. Opatření míří zejména 

na studenty dálkového studia. 

 

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

• Den otevřených dveří  

○ Pokračují přípravy na inovovaný DoD, probíhají jednání pracovní skupiny. Prosí o 

dodání dalších případných námětů a nápadů, které by bylo možné využít, Mgr. Jitce 

Dvořákové a buď osobně nebo na email jitka.dvorakova@ujep.cz. Den otevřených 

dveří UJEP se bude konat 9. 2. 2023. 

• Další akce pro SŠ, kde se bude FSE prezentovat: 

○ 24. - 26. ledna 2023 na veletrhu Gaudeamus v Praze 

○ 7. února 2023 v rámci prezentace Sokrates 2 na Gymnáziu v Mostě 

• Den otevřených dveří pro učitele a pedagogické pracovníky se uskuteční 1. 2. 2023, bude 

se týkat zejména studijního oddělení. 

• Do 19. 12. 2022 je možné podávat přihlášky na zaměstnanecké mobility Erasmus+, 

snažíme se vychytávat mouchy v systému Erasmus without paper se střídavými úspěchy. 

V případě nepřítomnosti Mgr. Jitky Dvořákové, nechte prosím své přihlášky na vrátnici. 

Podmínky byly rozeslány mailem dne 22. 11. 2022.  

• V úterý 20. 12. 2022 je naplánována Vánoční snídaně s děkanem, všichni jsou srdečně 

zváni. Půjde o neformální setkání studenů s vedením nebo i s dalšími kantory. 

• Akce Jeden den vysokoškolákem 2022, na které mnozí z vás a vašich kateder 

participovali, měla u SŠ velký úspěch, zúčastnilo se 7 škol ve 3 dnech (proběhlo 18 

přednášek). Pan děkan vyjádřil poděkování všem, kteří se na nich podíleli. 

 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice FSE UJEP 

• Ke konci roku je nutné dodržovat příkaz kvestora č.1/2022 Opatření týkající se oběhu a 

překládání podkladů a účetních dokladů v souvislosti se závěrem roku 2022  

• Ze ZAMO prosí o zadání všech odměn a vyúčtování DPP do systému odměn do 16. 12. 

2022. Zároveň prosí, aby do tohoto data byla ukončena a zpracována docházka v systému 

IMIS za měsíc prosinec 2022. Případné další nepřítomnosti je možné zadat na základě 

zaslání mailu paní Radce Krumplové na ZAMO. Je to kvůli zkušebnímu vyúčtování mezd 

v projektech. 

• V roce 2023 je plánována výměna oken a výměníkové stanice, dodavatel by se měl začít 

soutěžit v březnu 2023. 



• V rámci projektu OP JAK FSE získala finanční prostředky na rozvoj infrastruktury pro 

vytvoření zázemí pro studenty doktorského studia. Plánuje se rekonstrukce badatelny tak, 

aby odpovídala potřebám těchto studentů. 

 

Mgr. Lenka Petláková – vedoucí studijního oddělení 

• Na webu jsou aktualizovány informace k přijímacímu řízení 

• K 16. 12. 2022 máme 10 zaevidovaných přihlášek 

 

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. - vedoucí katedry matematiky a informatiky 

• Děkuje panu Loderovi za pomoc při pořádání soutěže matematicko fyzikálních znalostí pro 

studenty nižších gymnázií a základních škol. V tomto ročníku se účastnilo 23 týmů po 4 

členech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Pavlína Šimečková 


