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ZÁPIS 

kolegia děkana FSE UJEP 

dne 15. 2. 2023, v 14
00 

– 15
50 

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., PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, 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, Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D. 

 doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D., Ing. Miroslav Kopáček 

 

Omluveni: Ing. Eliška Štádlerová, Ing. Jiří Louda, Ph.D.  

 

 

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

 Poděkoval všem, kteří se podíleli na realizaci DOD. Požádal o zaslání seznamu 

přednášejících, kteří se zapojili formou mimořádných přednášek z jednotlivých kateder. 

Děkan upozornil na blížící se termín zasedání vědecké rady fakulty dne 16. března 2023. 

Vyzval k posílání návrhů k projednání v rámci VR FSE UJEP. 

 Děkan informoval o úspěšné akreditaci společného doktorského studijního programu 

Obnova krajiny a ekosystémové služby. Jedná se o společný studijním program s FŽP, 

akreditace je platná na dobu 5 let. Současně informoval o stažení žádosti o akreditaci 

navazujícího magisterského studijního programu Sociální práce. 

 Proděkankou pro vědu a doktorské studium bude po odchodu doc. Slavíka na pozici 

prorektora doc. Lenka Slavíková. 

 Děkan se v rámci kolegia vyjádřil k problematice obtěžujícího chování. Zmínil, že 

pracovníci univerzity připravují metodiku předcházení obtěžujícího chování a řešení 

případů při výskytu takového chování. V přípravě jsou školení pro zaměstnance i studující 

zaměřené na předcházení obtěžujícího chování. Děkan zmínil zejména situaci na MUNI a 

UK. Veřejně dostupná metodika k řešení případů sexuálního obtěžování na MUNI 

definuje sexuální obtěžování takto: 

○ Sexuální obtěžování je jakákoliv forma nevyžádaného verbálního, neverbálního nebo 

fyzického jednání sexuální povahy, jehož cílem nebo důsledkem je zásah do 

důstojnosti člověka, obzvlášť když vytváří zastrašující, nepřátelské, ponižující, 

pokořující nebo urážlivé prostředí. Pod pojem sexuální obtěžování můžeme zařadit 

sexuální nátlak, nežádoucí sexuální pozornost a sexistické chování… Ve 

vysokoškolském prostředí může mít různé podoby, jako například: nevyžádané 

opakované sexuální návrhy, vynucování sexuálního chování za protihodnotu, 

nevhodné komentáře vůči jednotlivci nebo skupině na základě pohlaví, genderu nebo 

sexuality, nevyžádané e-maily, fotografie nebo zprávy sexuální povahy, nevhodné 

vtipy o sexu a obscénní gesta, odhalování prsou, hýždí nebo genitálií na veřejnosti, 

znásilnění či pokus o něj, nevyžádané dotyky. 

○ Mezi dopady sexuálního obtěžování na jeho oběti patří mimo jiné: strach, úzkosti, 

stud, hněv, snížená produktivita, horší docházka, snížené sebevědomí, slabší výkony, 

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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vyhýbání se vyučujícím, předčasné ukončení studia, odchod ze zaměstnání, přenos 

zkušenosti do dalšího života. 

○ Celá metodika je k dispozici na odkazu:  

https://www.muni.cz/media/3499968/metodika-reseni-pripadu-sex-obtezovani.pdf. 

UJEP v tuto chvíli připravuje analogickou metodiku, termín dokončení metodiky se 

předpokládá v červnu 2023. Přílohou č. 1 tohoto zápisu je vyjádření CKR 

k bezpečnému prostředí na vysokých školách ČR. 

 

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

 Velice děkuje všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu Dne otevřených dveří FSE 

UJEP, který proběhl 9. 2. 2023. Od studentů, kteří navštívili FSE máme pozitivní zpětnou 

vazbu, nový formát se tedy osvědčil, fakultu navštívilo cca 400 potencionálních uchazečů. 

Jakékoli postřehy k průběhu a tipy na zlepšení shromažďuje Mgr. Jitka Dvořáková. 

 Probíhají přípravy DOD pro uchazeče z Karlovarského kraje, kteří přijedou centrálně. 

DOD proběhne 22. 2. 2023, připraveny budou informace o jednotlivých oborech, 

přijímacím řízení a prohlídka kampusu. 

 Dne 22. 2. 2023 v 10.00 v MN VIKS proběhne Beseda v rámci Evropského dne obětí 

trestných činů. Participuje Probační a mediační služba, Policie ČR – Krajské ředitelství 

Ústeckého kraje a SPIRÁLA, Ústecký kraj, z. s. 

 Dne 22. 3. 2023 proběhne DOD pro učitele a zaměstnance středních škol, účelem je 

usnadnit komunikaci studijního oddělení a vedením, vyučujícími či zástupci SŠ. Součástí 

budou i workshopy. 

 Informace o výjezdech na Erasmus+ v příštím období mají všichni v mailu. 

 Na 19. 4. 2023 (datum bude upřesněn) plánován career day i s workshopy se zástupci 

firem a absolventy, ke spolupráci budou osloveni zástupci kateder, kteří mají na starosti 

praxe 

 

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

 Doc. Balej informoval o sérii jednání, které absolvoval v souvislosti s projekty z OP ST 

(RUR a Get Centre), MATECH, a taktéž SYNERGIS (Litoměřice), Trafocentrum a Green 

Mine. 

 Doc. Balej uvedl, že v současné době probíhá sběr návrhů a podnětů pro investiční i 

neinvestiční akce související s projektem RUR (novým WP4) se záměrem vytvoření 

Kampusu UJEP jako místa budoucnosti s chytrými technologiemi, udržitelnými aktivitami 

a obnovitelnými zdroji v oblastech parkování, fotovoltaiky, elektro dopravy, zřízení 

pointů pro elektrokoloběžky, pořízení shuttle elektrobusů pro využití studenty při zajištění 

parkování a dopravy na fakulty a koleje apod. Vyzval členy kolegia rektora k návrhům 

dalších možných aktivit směřujících k zelenému kampusu, moderním přístupům, chytrým 

budovám apod. 

 Doc. Balej sdělil, že ve shodě s doc. Koutským bude na Cenu hejtmana ÚK za rok 2022 

navržen doc. Václav Houžvička z FSE UJEP v kategorii věda a výzkum. Doc. Houžvička 

bude navržen současným i budoucím rektorem. 

 Doc. Balej informoval, že dne 23. 2. 2023 bude od 15:00 do cca 18:00 h na UJEP zvolený 

prezident Petr Pavel. 

https://www.muni.cz/media/3499968/metodika-reseni-pripadu-sex-obtezovani.pdf
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 Doc. Balej sdělil, že ve dnech 3. 4. a 4. 4. 2023 proběhne na UJEP Konference ÚK 

Energetika a nové materiály. 

 Doc. Balej jednal 23. 1. 2023 s dr. Smrčkou, ředitelem sekretariátu NAÚ, a to o změnách 

na NAÚ, přičemž během jednání se projednával i NMgr. program FSE Sociální práce. 

 Dr. Chvátalová předložila návrh změn Statutu UJEP, a to jednak Přílohy č. 2, v níž se 

jedná o změnu výše poplatků spojených se studiem (navrženo 15 000 Kč za každých 

započatých 6 měsíců studia) a za podání přihlášky (navrženo 660 Kč), a jednak čl. 10, ve 

kterém je navrženou změnou nahrazení textu konkretizujícího počet a gesce prorektorů 

obecným vyjádřením (úseky činnosti prorektorů stanoví rektor po vyjádření 

akademického senátu). Změny Statutu UJEP budou předloženy ke schválení v AS UJEP 

dne 22. 2. 2023. 

 Dr. Chvátalová požádala děkany o zaslání návrhů na výši poplatků za studium ve 

studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce. UJEP má jak jedna z mála vysokých 

škol v Česku tento poplatek nulový, avšak příjmy z poplatků za studium ve studijním 

programu vyučovaném v cizím jazyce se započítávají do rozpočtového ukazatele K, a 

proto je žádoucí doposud nulové poplatky přenastavit. 

 Prof. Doulík poděkoval děkance a děkanům za zabezpečení účasti univerzity na veletrhu 

vzdělávání Gaudeamus. V rámci hodnocení účastníků veletrhu se naše univerzita umístila 

na 6. místě. 

 Ing. Nergl sdělil, že dne 2. 2. 2023 byl zveřejněn rozpočet veřejných vysokých škol pro 

rok 2023. Poměr fixní části (ukazatel A) a výkonové části (ukazatel K) byl upraven, a to z 

82,46 % : 17,54 % v roce 2022 na 80,61 % : 19,39 % v roce 2023. Dále Ing. Nergl 

oznámil, že rektorát z Fondu provozních prostředků v roce 2023 podpoří fakulty částkou 

na spotřebu elektrické energie a dále informoval, že byl sestaven a v poradě vedení 

schválen Harmonogram přípravy rozpočtu UJEP pro rok 2022 (10. 3. budou rozeslány 

podklady na fakulty a 27. 3. proběhne jednání o rozpočtu na rektorátu). 

 Na přelomu února a března dojde na ke změně na pozici děkana na FUD a PF. Na FUD po 

doc. Mrkusovi nastoupí prof. Kolečková a na PF nástupce prof. Škody není ještě znám. 

 

Fakultní záležitosti: 

 Je zaznamenávám pozitivní vývoj fakultního stipendijního fondu. Na konci roku 2021 byl 

stav přibližně necelých 1,7 mil. Kč, přičemž na konci roku 2022 byl stav přibližně 

necelých 2,5 mil. Kč. V květnu 2021 byl stav stipendijního fondu 1,1 mil. Kč. 

 Došlo k navýšení ceny přípravných kurzů konaných v rámci CŽV. Za kompletní pětidenní 

kurz účastník zaplatí 2 400 Kč (dříve 2 000 Kč), za jednotlivé dny 600 Kč (dříve 500 Kč). 

 Na fakultní webu došlo k úpravě organizace vnitřních předpisů a norem. U vnitřních 

norem byl nastaven nový způsob zveřejňování dodatků a příloh. Na webu je k dispozici i 

seznam platných vnitřních norem, který dosud nebyl k dispozici. 

 Stále na fakultě platí příkaz děkana č. 7/2013, který stanovuje: „Vypíše-li vyučující 

termíny zápočtů a zkoušek v průběhu výukové části semestru, ve kterém je příslušný 

předmět vyučován, nesmí tento postup vést ke zkrácení doby výuky daného předmětu.“ 

 Od 20. 2. 2023 nabývá účinnosti směrnice děkana č. 4/2022, která stanovuje pravidla pro 

vedení a zpracování kvalifikačních prací. Směrnici je třeba dodržet i u kvalifikačních 

prací, u kterých již proběhla neúspěšná obhajoba. 
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 U zkouškových termínů v rámci 1. a 2. opravného pokusu je nutné, aby student vždy byl 

hodnocen dle SaZ UJEP čl. 7 odst. 11., tedy měl možnost získat všechny uvedené 

známky.  

 Zkoušení on-line, ke kterému je nejčastěji využíván e-learningový systém Moodle, je 

možné, avšak studenti se musí na zápočtový či zkouškový termín dostavit na fakultu. 

 Ve vztahu k nadcházející letnímu semestru požádal, aby u všech vyučovaných předmětů 

došlo k aktualizaci, resp. doplnění, sylabů, a to hlavně s důrazem na požadavky na 

studenta (např. co se požaduje na zápočet, jak bude hodnocena zkouška a jakou bude mít 

podobu), obsah předmětu (obsah jednotlivých týdnů) a studijní opory (jakým způsobem 

budou studentům k dispozici). Pozornost je v tomto ohledu nutné věnovat i výběrovým 

předmětům, jelikož některé aktuálně vyučované mají sylaby neúplné a zastaralé. Úpravy 

je možné ve STAGu provádět do 24. 2. 2023. 

 Dále ve vztahu k nadcházející letnímu semestru požádal na katedrách o kontrolu předmětů 

a zrušení rozvrhových akcí (zpravidla volitelných předmětů a povinných předmětů s více 

cvičeními), na kterých je 5 a méně studentů. 

 Od zimního semestru 2023/24 se stanovuje maximální možná kapacita pro výběrový 

předmět na prezenčním studiu, a to na 40 studentů. Vedoucí katedry může dle svého 

uvážení stanovit maximální kapacitu nižší. 

 Požádal vyučující s hodností odborný asistent a asistent, příp. lektor, aby při zadávání 

požadavků na rozvrh ponechávali určitý prostor pro variabilitu při sestavování rozvrhu, 

tzn. svůj časový rámec vymezili ve větším rozsahu, než kolik v daném semestru mají dle 

plánu učit (mimo specifické případy např. společné výuky s jinou fakultou či univerzitou).  

Aktuálně u některých pracovníků bývá velice obtížné rozvrh sestavit, přičemž pokud by 

tento krok činili všichni, tak by rozvrhy nebylo možné vůbec sestavit.  

 Na poradě u prorektorky pro studium byl projednán harmonogram pro akademický rok 

2023/24. Dle aktuálního návrhu bude na FSE zimní i letní semestr mít opět 13 týdnů, 

přičemž ZS bude od 2. 10. 2023 do 6. 1. 2024 a LS bude od 19. 2. 2024 do 18. 5. 2024. 

 Počátkem roku došlo k úpravě fakultního harmonogramu. Došlo k implementaci termínů 

spjatých s přijímacím řízením a dále k posunu promocí (z 27. a 28. 6. 2023 na 26. a 27. 6. 

2023. Do dohodě s oborovými katedrami dále došlo k posunu státnic v srpnu, resp. září (z 

21. 8. až 1. 9. na 4. 9. až 15. 9.). V harmonogramu už se nově nerozlišují 1. a 2. části SBZ 

a SZZ. 

 Požádal přítomné o diskusi k možnému posunu elektronického zápisu předmětů pro zimní 

a letní semestr v akademickém roce 2023/24. FSE má aktuálně pravděpodobně na UJEP 

nejdřívější elektronický zápis. Pokud by k posunu elektronického zápisu došlo, tak by to 

znamenalo i posunutí termínu pro odevzdání podkladů pro tvorbu rozvrhu ze strany 

kateder na referát pro rozvrh a stipendia. 

 

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

 Prosí o zakládání kurzů v systému Moodle dle pravidel platných od zimního semestru 

aktuálního akademického roku. Hromadný e-mail byl zaslán všem AP 31. 1. 2023 

proděkankou pro rozvoj a kvalitu. V případě jakýchkoliv dotazů či námětů je možné se 

obracet na Ing. Tomáše Šperka nebo dr. Lucii Povolnou. 

 Na počátku února 2023 byly do mailových schránek zaměstnanců FSE distribuovány 

informace a přístup do společného kalendáře FSE v prostoru Google. Vznikl i metodický 
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pokyn, který je umístěn na společném disku. Ohledně přidávání či odebírání přístupů ke 

kalendáři či v případě připomínek a námětů se obracejte na dr. Lucii Povolnou. 

 

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

 Byly schváleny prostředky pro SGS, došlo k jejich navýšení oproti minulému roku. Dne 

15. 2. 2023 proběhlo zasedání GK FSE, kde byly prostředky přerozděleny, byly 

zhodnoceny výstupy všech pokračujících a končících projektů. 

 Zástupci FSE UJEP navštívily v lednu 2023 Fachhochschule v Drážďanech, kde měli 

možnost diskutovat o další spolupráci. Na počátku března 2023 bude mít Prof. Dr. 

Alexandra Geisler na půdě naší univerzity přednášku pro celý UJEP. 

 V případě publikování článků u vydavatelů, které je zpoplatněné (publikování v rámci 

open access) bude možné vyžití tzv. tokenů. U vybraných nakladatelů bude díky tomu 

možné publikovat články, resp. open access výstupy zdarma nebo za snížený poplatek. 

Detailní informace budou uvedeny v příštím vydání vědeckého newsletteru FSE. 

 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice FSE UJEP 

 Připomněla možnost vyčerpání poukázky v knihkupectví UJEP, poukázky mají platnost 

do 28. 2. 2023 

 Informovala, dne 24. 2. 2023 proběhne školení řidičů motorových vozidel,  

 Žádá o kontrolu zadávání nepřítomností zaměstnanců z důvodů nemoci (nemocenské) do 

systému IMIS (informaci o nemoci je zaměstnanec povinen nahlásit svému nadřízenému) 

 Sdělila, že děkan FSE UJEP vstoupil v jednání s PF UJEP ohledně vyrovnávání za 

vzájemnou výuku. 

  

Mgr. Lenka Petláková – vedoucí studijního oddělení 

 Požádala o vložení všech výsledků studia studentů FSE UJEP do 24. 2. 2023 do systému 

STAG.  V následujícím týdnu bude u 1. ročníků probíhat kontrola plnění podmínek studia 

pro postup do LS. 

 Ke dni 15. 2. 2023 je 112 podaných přihlášek ke studiu, z toho 74 zaplacených. 

 

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. - vedoucí katedry práva a politologie 

 V rámci spolupráce KPP a KSP FSE probíhají jednání s iniciativou komplexně se zabývat 

sociálními problémy a jejich právními důsledky. Cílem je zřízení specializovaného 

pracoviště nebo určitého oborového zaměření v rámci KSP s propojením na KPP FSE. 

 

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

 Navrhuje, aby rámci CŽV byly zařazeny kurzy finanční gramotnosti. 

 



Příloha č. 1: Prohlášení České konference rektorů k bezpečnému prostředí na vysokých školách ČR 

 

 


