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... Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem, dostáváte další číslo
občasníku, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění na Vaší alma mater. 

V aktuálním newsletteru vám posíláme shrnutí nejzajímavějších novinek na FSE za
poslední dobu, také pár tipů na to, co nás čeká následující semestr a představíme
vám naše premianty roku 2022.

 
Fakulta již druhým rokem funguje pod vedením děkana Mgr. Ondřeje Moce, Ph.D.,
který převzal fakultu po úspěšných dvou volebních obdobích doc. RNDr. Jaroslava
Koutského, Ph.D.

Vedení se vystřídalo ještě v době panující covidové pandemie, kdy všechny školy
byly částečně vzhůru nohama. Komplikace s výukou nás přiměly posouvat zažité
hranice toho, jak vysoká škola může fungovat a staly se tak hybatelem pokroku.

Jednou z největších novinek konce roku 2022 je, že náš bývalý děkan, doc. RNDr.
Jaroslav Koutský, Ph.D., se od března stane novým rektorem Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně. Je to pro fakultu velká čest, našeho kolegu hodláme
podporovat a doufáme, že se mu v nové židli povede dobře. 

V letošním roce chystáme mnoho akcí, mezi nimi i Den kariéry. Společnosti, ve
kterých aktuálně pracujete, na tomto dni také rádi uvítáme. Navíc od Vás, našich
absolventů, můžeme dostat skvělou zpětnou vazbu ke studiu na naší fakultě. Čtěte
dále a dozvíte se více.

VÁŽENÉ ABSOLVENTKY, VÁŽENÍ ABSOLVENTI...

FSE V  ČÍSLECH V 2022
POČET STUDENTŮ: 1219

POČET ABSOLVENTŮ: 176

POČET NOVÝCH STUDENTŮ: 529

POČET PEDAGOGŮ: 80



JEDNA PŘEDNÁŠKA
NÁZEV + STRUČNĚ O ČEM BYLA

Děkan fakulty: Mgr. Ondřej Moc, Ph.D.
Tajemnice fakulty: Ing. Dagmar Kubišová

Proděkan pro studium: Ing. Miroslav Kopáček, Ph.D.
Proděkanka pro rozvoj a kvalitu: Ing. Lucie Povolná, Ph.D.
Proděkan pro vědu a výzkum: doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Proděkanka pro vnější vztahy: Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D.

NOVINKY
Nové vedení od roku 2021

Otevřeli jsme nové prostory
studijního oddělení

Navázání spolupráce s 
Karlovarským krajem

Spolupráce mezi fakultou a Karlovarským
krajem v oblasti výuky probíhá v nejen předmětu

Inovace. Vloni studenti zpracovali návrhy
inovativního řešení v duchu smart city pro

město Loket a Hroznětín, letos se práce zaměří
na kulturní a kreativní průmysly.

Pamatujete si učebnu 109? Právě zde
vzniklo nové studijní oddělení a nyní

mají studenti při zařizování svých
záležitostí mnohem více komfortu. 

Studenti mají spoustu prostoru a naše
referentky je mohou přijímat ve velmi

důstojném a pěkném prostředí.
Na místě dnes již bývalého studijního

vznikla nová seminární místnost.
 

https://www.fse.ujep.cz/cs/vedeni-fakulty/
https://www.fse.ujep.cz/cs/13550/slavnostne-jsme-otevreli-studijni-oddeleni/
https://www.fse.ujep.cz/cs/13821/karlovarsky-kraj-pokracuje-ve-spolupraci-s-vysokoskolaky/
https://www.fse.ujep.cz/cs/13821/karlovarsky-kraj-pokracuje-ve-spolupraci-s-vysokoskolaky/
https://www.fse.ujep.cz/cs/13821/karlovarsky-kraj-pokracuje-ve-spolupraci-s-vysokoskolaky/


Naši kolegové neúnavně prezentují fakultu

CZECH ENVI THESIS
FSE pořádala už 4. ročník celostátní soutěže

bakalářských a diplomových prací v oblasti životního
prostředí aneb studenti pro přírodu. Soutěže se účastní

studenti z vysokých škol z celé republiky a řeší velmi
aktuální témata. Letos se do finále dostaly práce, týkající
se greenwashingu, stravovacích návyků s dopadem na
životní prostředí, mezinárodního práva v konfliktech o

vodu a další. 

FSE součástí mezinárodního 
projektu z GA ČR

Zemřela prof. JIŘINA JÍLKOVÁ

V roce 2022 jsme se s kolegy i studenty na FSE museli
vyrovnat s bolestnou ztrátou, 21. 6. náhle zemřela paní

profesorka Jiřina Jílková. Mnozí z Vás si ji pamatují jako
inspirativní pedagožku i respektovanou odbornici v oblasti

regulací. Paní profesorka nám bude chybět…

NOVINKY

Ať je to celostátní akce jako Noc vědců, nebo Týdny vědy
a umění Akademie věd, pracovníci a studenti FSE vyrážejí
prezentovat fakultu a její úspěchy po celý rok. V létě jste
nás mohli potkat na několika veletrzích vědy v Praze (i s

naším kamionem), na podzim jsme se s reprezentací
přesunuli do kampusu univerzity nebo jsme přímo na FSE

přivedli spoustu středoškoláků na akce Jeden den
vysokoškolákem. 

Česko-slovinský projekt zabývající se tématikou snižování
škod z přírodních katastrof a adaptace na změnu klimatu

bude tým IEEP FSE řešit ve spolupráci s University of
Ljubljana a Czech Globe v letech 2023-2025.

https://www.fse.ujep.cz/cs/13597/nase-fakulta-na-noci-vedcu-2022/
https://www.fse.ujep.cz/cs/czechenvithesis/
http://www.czechenvithesis.cz/
https://www.fse.ujep.cz/cs/doc-ing-lenka-slavikova-ph-d/
https://www.fse.ujep.cz/cs/doc-ing-lenka-slavikova-ph-d/
https://www.fse.ujep.cz/cs/doc-ing-lenka-slavikova-ph-d/
https://www.fse.ujep.cz/cs/12580/zemrela-prof-jirina-jilkova/
https://www.ieep.cz/
https://www.uni-lj.si/university/
http://czechglobe.cz/cs/


NAŠI STUDENTI VYHRÁLI STARTUP GO GRILL

CENY DĚKANA 2022

CENY REKTORA 

INOVAČNÍ OSOBNOST ÚSTECKÉHO KRAJE JE JIŘINA JÍLKOVÁ IN MEMORIAM

Ing. Mgr. Hana Brůhová Foltýnová, Ph.D., členka katedry ekonomie a managementu
FSE UJEP, získala dne 8. prosince 2022 Cenu rektora za špičkové a excelentní
výsledky v oblasti humanitních a společenských věd. 
Dr. Brůhová Foltýnová na UJEP systematicky buduje a rozvíjí nové výzkumné téma –
problematiku společenských a environmentálních aspektů dopravy a mobility.

CZECH ENVI THESIS ZNÁ SVÉHO VÍTĚZE!

Vítězkou letošního ročníku soutěže Czech Envi Thesis, která vybírá
největší studentské talenty zabývající se ochranou životního prostředí, se
stala diplomová práce absolventky Masarykovy univerzity v Brně Nely
Jany Křížkové, která se zabývala tzv. greenwashingem.

SÍŇ SLÁVY

Za mimořádný přínos pro rozvoj regionu byla oceněna prof. Jiřina Jílková in
memoriam. Ocenění Inovační osobnost Ústeckého kraje bude udělováno
osobnostem, které se výjimečným způsobem podílely na rozvoji regionu.
Paní profesorka dlouhodobě působila na FSE a zásadně se podílela na
jejím rozvoji. 

FSE SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU Z GA ČR.

Grantová agentura České republiky (GA ČR) a zahraniční partnerské organizace
podpoří od ledna 2023 šest mezinárodních projektů. Jedním z nich je projekt naší
kolegyně,  doc. Ing. Lenky Slavíkové, Ph.D., projekt se zabývá tématikou snižování škod
z přírodních katastrof a adaptace na změnu klimatu

Naši studenti Robert Gulyás a Šimon Brož vyhráli soutěž Inovačního centra
Ústeckého kraje Startup GO! Grill se svojí firmou ePultik.cz

ROBERT GULYÁS A ŠIMON BROŽ K VÝHŘE: 
 
 

Ing. Jan Macháč, Ph.D.
Ing. Marek Hekrle 

"Neodnesli jsme si jen první místo, ale získali jsme také cenu publika. 
Za výhru jsme opravdu velmi rádi a utvrdilo nás to v tom, že to co děláme má 
opravdu smysl. Dodalo nám to energii do dalšího směřování našeho byznysu. 
Projekt ePultik.cz se zabývá prodejem lokálních potravin od farmářů a výrobců 
z Ústeckého kraje v online prostředí. Sortiment je také rozšířený o klasické 
potraviny, které naleznete v běžném supermarketu. 
V současné chvíli si ještě nakoupit nemůžete, protože vše ladíme 
a je před námi ještě obrovský kus práce, ale samotné spuštění 
plánujeme na začátek 2. poloviny tohoto roku. 
Tak nám držte palce a budeme rádi, když i vám budeme moci nějaký ten nákup od místních farmářů dovést. #epultik"

https://icuk.cz/ustecky-startup-go-grill-vyhral-projekt-pomahajici-lokalnim-farmarum-s-jejich-prodejem-zbozi/
https://www.fse.ujep.cz/cs/14830/byly-udeleny-ceny-dekana-za-vedeckou-cinnost/
https://www.fse.ujep.cz/cs/kema-bruhova-foltynova-hana/
https://www.fse.ujep.cz/cs/kema-bruhova-foltynova-hana/
https://www.fse.ujep.cz/cs/14846/prof-jirina-jilkova-byla-ocenena-za-mimoradny-prinos-pro-rozvoj-regionu-in-memoriam/
https://www.fse.ujep.cz/cs/14708/vitezna-prace-letosni-czech-envi-thesis-se-zabyva-greenwashingem/
https://www.fse.ujep.cz/cs/doc-ing-lenka-slavikova-ph-d/


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023:

Na středu 19. dubna 2023 plánujeme DEN KARIÉRY pro studenty nejen posledních
ročníků, kteří se chtějí porozhlédnout po trhu práce. 

 
Kromě prezentace pracovních příležitostí jednotlivých zaměstnavatelů budou mít
návštěvníci a návštěvnice příležitost vyzkoušet si s Inovačním centrem Ústeckého

kraje (ICUK) i HR rande. 

Pracujete-li nebo dokonce vlastníte firmu, ve které by se Vám hodili naši šikovní
studenti - neváhejte a zúčastněte se našeho Dne kariéry. Součástí dne bude i debata
na téma "Jak vylepšit a zefektivnit studium na FSE" se zástupci jednotlivých oborů.

Pokud byste měli zájem zúčastnit se debaty (samozřejmě jakéhokoli oboru),
budeme nadšení! 

 
Veškeré informace získáte pod tímto QR kódem, případně můžete kontaktovat Mgr.

Jitku Dvořákovou: 
jitka.dvorakova@ujep.cz, +420 775 605 083

CO SE CHYSTÁ V ROCE 2023:

Březen + Duben 
22.3. Den otevřených dveří pro učitele 
19.4. Dny kariéry a HR rande ve spolupráci s ICUK

Říjen 
Kampus slaví – tradiční oslavy dobudování Kampusu Noc vědců 
6. 10. Noc vědců na téma Tajemství

Listopad 
Den/dny vysokoškolákem – ochutnávka akademických přednášek pro studenty
středních škol

NABÍDKA JE PRŮBĚŽNĚ DOPLŇOVÁNA, PRO AKTUÁLNÍ INFORMACE 
SLEDUJTE WEB A SOCIÁLNÍ SÍTĚ FSE

https://www.fse.ujep.cz/cs/podminky-a-e-prihlaska/


Vážené absolventky, vážení absolventi,
 

dostáváme se na konec FSE občasníku. Doufáme, že se nám podařilo Vás vtáhnout
myšlenkami zpět do vysokoškolského života a zavzpomínali jste si na časy strávené na

FSE. 
 

Zároveň se na Vás obracíme s žádostí o kontaktování dalších absolventů naší fakulty.
Předejte jim, prosím, informaci o vzniku našeho Klubu Alumni s pozváním mezi jeho

členy. 
Podmínkou členství v Klubu je registrace, která probíhá prostřednictvím on-line webové

stránky celouniverzitního klubu absolventů
(www.portal.ujep.cz/portal/studium/absolvent).

 
Pokud Vás zajímá o dění na FSE více - nezapomeňte s námi zůstat v kontaktu na

sociálních sítích nebo na našich webových stránkách. 
 

Děkujeme, že jste s námi.
 

ZÁVĚREČNÁ SLOVA

ZŮSTAŇTE S NÁMI V KONTAKTU

@FSEUJEP FAKULTA SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ UJEP FSE.UJEP.CZFSE UJEP

https://www.instagram.com/fseujep/
https://www.facebook.com/FSE.UJEP
https://www.fse.ujep.cz/cs/
https://www.linkedin.com/company/fseujep/

