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Vyhodnocení plněných a plánovaných úkolů PF UJEP, včetně 

známých a předpokládaných výzkumných a jiných tvůrčích úkolů 

Číslo bodu Plnění Případné zdůvodnění 

plnění/neplnění 

1 Ano  

2 Ano  

3 Částečně Rozpočet PF je konstruován 

jako vyrovnaný díky zapojení 

rezerv, příspěvky z fondu F 

nejsou dosud systémovým 

řešením. 

4 Ano Projekty IP. 

5 Není relevantní Horizont 2019 – 2022. 

6 Částečně Příprava žádosti. 

7 Ano  

8 Ano  

9 Ano  

10 Částečně Projekt získán, dojde 

k vyhlášení výběrového řízení 

na dodavatele. 

11 Ano  

12 Ano Průběžně. 

13 Ano  

14 Ano  

15 Částečně Habilitační řízení v oboru český 

jazyk a literatura. 

16 Ano  

17 Ano  

18 Částečně Nedaří se dlouhodobě 

navyšovat počet výjezdů, a to i 

přes propagaci nabídek. 

19 Ano  

20 Ano Vytvoření sítě fakultní a 

spolupracujících škol a 

školských zařízení, projekt OP 

VVV Učíme se učit spolu. 
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21 Ano Projekty Ústeckého kraje. 

22 Ano  

23 Ano Základní kritérium výše 

osobního ohodnocení. 

24 Ano  

25 Ano  

26 Ne V roce 2017 nedošlo ke 

jmenování žádného docenta či 

profesora. Dochází v souladu 

s kariérními plány k motivaci AP 

k zahájení habilitačního a 

jmenovacího řízení. 

27 Ano  

28 Ano  

 

 

Vyhodnocení potřebného počtu a struktury akademických 

pracovníků a další pracovníků fakulty 

Katedra anglistiky – došlo k navýšení o jednoho docenta. 

Katedra bohemistiky – došlo k náhradě jednoho docenta v důchodovém věku 

docentem v perspektivním věku s publikační činností. 

Katedra hudební výchovy – stávající vyhovující struktura udržena. 

Katedra pedagogiky – plánován odchod jednoho docenta, který neohrozí 

kvalifikační strukturu, jeden pracovník čeká na vyjmenování profesorem. 

Katedra preprimárního a primárního vzdělávání – stávající struktura udržena. 

Katedra psychologie – zde nedošlo k posílení o habilitovaného pracovníka, ani 

nedošlo k zahájení habilitačního řízení stávajících pracovníků. V roce 2018 a dále 

bude vedení jednat o získání produktivního docenta plný úvazek. 

Katedra výtvarné kultury – stávající struktura udržena, mělo by dojít k zahájení 

jednoho habilitačního a jednoho jmenovacího řízení. 

Katedra výchov uměním – stávající struktura udržena. 

Katedra tělesné výchovy a sportu – nedošlo k posílení o habilitovaného 

pracovníka, stávající produktivní odborní asistenti s Ph.D. jsou motivováni k zahájení 

habilitačního řízení. 
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Připravované záměry v oblasti akreditací 

K 31. 5. 2018 byly stávající studijní obory a programy nezměněny. 

 

Plán akreditací pro Pedagogickou fakultu UJEP – uvažované nové akreditace 

Studijní program Verze Typ Současný stav 

Penitenciární a 
postpenitenciární andragogika 

P, K Bc. (P) Zatím se nepřipravuje. 

Psychomotorika P, K Bc. (P) 
Vzhledem k chybějícímu personálnímu zajištění se 
nepřipravuje. 

Pedagogika předškolního věku P, K 
NMgr. 

(A) 
Příprava materiálu probíhá. 

Učitelství odborných předmětů 
pro střední a vyšší 
zdravotnické školy 

P 
NMgr. 

(A) 
Vzhledem k nevyjasněné pozici garanta a spolupráci 
s FZS zatím neprobíhá příprava. 

 

 

Vyhodnocení předpokládaného potřebného objemu finančních 

prostředků 

Vzhledem k vyspání projektů Fondu vzdělávací politiky MŠMT byl v roce 2017 mírně 

ziskový, obdobný stav je očekáván v roce 2018. Tato situace umožňuje realizování 

plánovaných aktivit. Došlo k omezení přídělu finančních prostředků v investiční 

oblasti – zde by mělo dojít k saturaci z projektů OP VVV (U21, U21 – KLIP a další). 
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