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Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP 

dne 10. 9. 2018 
 

 

Přítomni:  doc. Doulík, doc. Škoda, dr. Procházková, doc. Brtnová-Čepičková, 

ing. Hřebejková, dr. Bertl 

 

Omluveni: x x x  

 

 

Předmět jednání: 
 

doc. Doulík 

1. Děkan navrhl – na základě žádosti dr. Zemanové – aby se PF UJEP stejně jako v minulých 

letech podílela na podpoře benefičního koncertu „Zpíváme pro Tebe“. Kolegium 

s návrhem souhlasí s tím, že finanční podpora podléhá rovněž souhlasu nově zvoleného 

děkana PF (čerpání finanční podpory spadá do funkčního období nového vedení PF 

UJEP). 

2. Prorektorka dr. Chvátalová svolala další koordinační schůzku ke koncepci učitelských 

studií na UJEP – schůzka proběhne dne 11. 9. 2018 a zúčastní se děkan a proděkan doc. 

Škoda. 

3. Dne 17. 10. 2018 se děkan spolu s děkany pedagogických fakult ČR zúčastní jednání 

s ministrem Plagou a dalšími zástupci MŠMT. 

4. Informace z kolegia rektora (4. 9. 2018): 

• Kolegium rektora projednalo návrh plánu realizace Strategického záměru UJEP pro 

rok 2019 včetně přílohy Osnova plánu investičních aktivit UJEP pro rok 2019. 

Materiál bude schvalovat AS UJEP dne 26. 9. 2018. 

• Prorektor doc. Novák představil směrnici Vyhlášení grantové podpory pro období 

2019–2020  –  v obou letech bude na tuto podporu vyčleněna částka ve výši 22 mil. 

Kč, na jeden grant bude maximální výše podpory 1,5 mil. Kč, projekty lze podávat do 

30. 11. 2018. 

• Prorektor doc. Novák představil aktualizovaný Statut Cen rektora UJEP, v roce 2018 

budou ceny udělovány již podle novelizovaného předpisu. 

• Prorektorka dr. Chvátalová seznámila členy kolegia se současnou situací ve věci 

akreditací na UJEP. Vyzvala děkany, aby věnovali přípravě akreditačních materiálů 

dostatečnou pozornost. Dále uvedla harmonogram projednávání návrhu žádosti o 

institucionální akreditaci (za PF zodpovídá proděkan doc. Škoda). 

• Prorektor doc. Novák informoval o stavu řešení projektu U21 – KLIP a kvestor o 

stavu řešení projektu U21 – MOPR. U obou projektů hrozí riziko nedosažení 

finančního milníku. 

• Jednání rektora s náměstkem hejtmana ÚK Klikou – ÚK je připraven poskytnout 

UJEP v roce 2019 stejné finanční prostředky jako v letošním roce. 

• Rektor informoval o přípravě příštího programovacího období ESF a ERDF 2021–

2027, podpora by měla být srovnatelná se současným obdobím. 
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• Kolegium rektora vzalo na vědomí Jednací řád Etické komise UJEP. 

• Prorektor doc. Novák informoval o připravovaném výběru 10 % nejlepších výsledků 

za celou UJEP v rámci nebibliometrického hodnocení dle Metodiky 17+ na základě 

společenské relevance a přínosu pro obor (celkem 27 výsledků) – za PF zodpovídá 

proděkanka doc. Brtnová-Čepičková. 

• Prorektor doc. Radvanovský sdělil, že rektorem byla podepsána a následně odeslána 

závěrečná zpráva projektu Erasmus+ KA107. 

• Prorektor dr. Zukerstein informoval, že v průběhu měsíce října 2018 bude připraven a 

předložen RpVH UJEP doporučený harmonogram hodnocení studijních oborů v roce 

2019. 

• Kvestor informoval o rozhodnutí GFŘ o prominutí odvodu za porušení rozpočtové 

kázně a příslušného penále v souvislosti s realizací projektu výstavby budovy FF 

v letech 2011–2014. 

 

doc. Škoda 

5. Na výjezdním zasedání vedoucích pracovníků PF UJEP s řediteli fakultních škol 

v Ostrově u Tisé bude představen inovovaný koncept pedagogických praxí, který vyplynul 

z řešení projektu U21 a který bude implementován do programových akreditačních 

žádostí o udělení akreditace učitelským studijním programům. 

6. Doc. Škoda provedl kontrolu kvalifikačních prací obhajovaných v roce 2018 zaměřenou 

na dodržování antiplagiátorských ustanovení vyplývajících ze směrnice děkana PF UJEP 

č. 5A/2017. Výsledky kontroly byly zaslány vedoucím kateder. Vedoucí KAJ, KBO a 

KTVS zašlou do 30. 9. 2018 proděkanovi pro studium písemné stanovisko, které bude 

obsahovat vysvětlení uvedených pochybení, přijatá opatření, aby se situace neopakovala a 

dále též případné návrhy na udělení sankce odpovědným osobám na katedrách, které 

opakovaně nedodržují směrnice děkana 5A/2017. (Podobná pochybení jako ta, na něž 

bylo upozorňováno, se opakují v kvalifikačních pracích obhajovaných i v dřívějších 

letech.)   

7. Kolegiem děkana byl schválen příkaz děkana (č. 9/2018) Finanční limity pro čerpání 

mimořádných stipendií pracovišti PF UJEP na ZS 2018/2019. 

 

dr. Procházková 

8. Dnes – termín dokončení aktualizace a přesunu informací kateder na nové stránky. 17. 9. 

2018 dojde k  překlopení informací na společné univerzitní webové stránky a stávající 

stránky tak budou nefunkční. Kontakt pro případné konzultace – pan Mgr. Čurda 

(tomas.curda@ujep.cz). Pan Mgr. Čurda zpracoval manuál pro editaci profilů vyučujících 

na novém webu PF, který byl rozeslán všem AP a sekretářkám hromadným e-mailem. 

  

doc. Brtnová-Čepičková 

9. Hodnocení vybraných výsledků PF UJEP v oblasti společenské relevance za rok 2016: 

• Říčan, Jaroslav; Chytrý, Vlastimil Metakognice a metakognitivní strategie jako 

teoretické a výzkumné konstrukty a jejich uplatnění v moderní pedagogické praxi;                                                                                    

hodnocení: 2.    
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• Haase, Christoph Analogy and Causation in Natural Science English: A Cross-

Register View; hodnocení: 3. 

• Šindelářová, Jaromíra Problematika vzdělávání žáků-cizinců v české primární škole; 

hodnocení: 4. 

Společenská relevance je chápána jak ve smyslu ve smyslu společenské užitečnosti či „potřebnosti“ 

(typicky výzkum vznikající na společenskou resp. rezortní objednávku nebo ve společenských a 

humanitních oborech výzkum relevantní pro širší společnost, který produkují výzkumné organizace 

mimo rezorty). „Společenskou relevancí se rozumí vliv / změna / přínos a to v oblastech mimo 

akademickou sféru: ekonomika, společnost, kultura, veřejná správa/ služby, zdraví, životní prostředí a 

kvalita života. Výsledky hodnocené 1 a 2 patří mezi excelentní výstupy s mezinárodním a celonárodním 

dopadem.   

10. Bodové hodnocení tvůrčí činnosti za rok 2017 – RUV: PF UJEP získala za rok 2017  556 

bodů (roky 2016 – 275 bodů, 2015 – 545 bodů).        

                                                                                                                                                                                                                                                                       

Různé: 

• V pátek dne 5. 10. 2018 bude v budově Pedagogické fakulty v ul. České mládeže probíhat 

třetí ročník oslav Mezinárodního dne učitelů s nabídkou vzdělávacího a kulturního 

programu především pro studenty učitelství a pro potenciální zájemce o studium na PF z 

řad středoškolských studentů. Pozváni jsou také naši akademici a učitelé škol (např. naši 

úspěšní absolventi), kteří budou sdílet své profesní zkušenosti formou přednášek a 

workshopů. Zveme také všechny další zaměstnance PF UJEP. Kontakt: 

alec.mindak@ujep.cz. 

 

 
 

 

 

Doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. 

děkan PF UJEP v Ústí nad Labem 

 

Zapsal: 

dr. Bertl 

mailto:alec.mindak@ujep.cz

