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Zápis   z  porady vedoucích pracovišť Pedagogické fakulty UJEP 

dne 15. 5. 2018 
 

 

děkan doc. Doulík 

1. Děkan informoval o výsledku jednání AS PF dne 9. 5. 2018 – schválen byl návrh rozpočtu 

provozních prostředků PF a návrh rozpočtu FRIM PF na rok 2018. Dále byla schválena 

s drobnou připomínkou VZČ PF za rok 2017 – pracoviště PF obdrží definitivní verzi do 

konce letošního května. 

2. Děkan požádal vedoucí pracovišť PF, aby pí. Svobodové zaslali do 14. 6. 2018 přehled 

služeb na pracovištích fakulty během letních prázdnin. 

3. Informace z kolegia rektora (2. 5. 2018): 

• Prorektorka dr. Chvátalová informovala o strategii akreditací a podala informace ze 

semináře, který se týkal institucionální akreditace – UJEP bude podávat žádost o 

institucionální akreditaci na přelomu roku 2018 a 2019. Vedení UJEP bude jednat se 

součástmi o možnosti navrhnout další oblasti vzdělávání v rámci institucionální 

akreditace. Dále zmínila připravenou technickou novelu zákona o VŠ, která se týká 

prodloužení doby na dostudování studentů ve stávajících studijních programech. 

• Rektor informoval o průběhu posledního jednání ČKR (na rok 2019 žádá konference 

navýšení rozpočtu VŠ o 3,2 miliardy Kč). 

• MŠMT souhlasilo s navýšením podpory na výstavbu CPTO o 123 mil. Kč, nyní žádost 

projedná ministerstvo financí. Spoluúčast UJEP činí 27 mil. Kč. 

• Dne 22. 5. 2018 od 10 hodin se bude konat přednáška dr. Smrčky z kanceláře NAÚ. 

• Prorektorka dr. Chvátalová informovala o počtu uchazečů k 30. 4. 2018. Meziroční 

propad činí -7 %. Děkani byli vyzváni, aby sledovali vývoj počtu přihlášek a zvážili 

vypsání 2. kol přijímacího řízení. 

• Prorektor doc. Novák podal informaci o počtu podaných návrhů projektu GAČR za 

UJEP (19 celkem, PF 2). 

• Doc. Novák požádal děkany, aby při podávání návrhů projektů informovali alespoň 3 

dny dopředu pracovníky CPS o požadavku na fyzický podpis žádosti statutárním 

zástupcem univerzity. 

• Prorektor dr. Zukerstein informoval, že RpVH byla dokončena první etapa hodnocení 

studijních oborů na UJEP (celkem 30). 

• Kvestor informoval o spoluúčasti součástí na projektu „Nábyteček“ – spoluúčast PF 

činí 451.200 Kč v neinvestičních nákladech a 678.000 Kč v investičních nákladech. 

4. Nové předpisy 

• Příkaz rektora č. 3/2018 Výše poplatků na UJEP a Směrnice rektora č. 1/2018 

K přiznávání a výplatě sociálních stipendií (uvedené dokumenty jsou k dispozici po 

přihlášení v IMIS/Dokumenty). 

 

doc. Škoda 

5. Do 31. 5. 2018 je třeba na adresu Jiri.Skoda@ujep.cz zaslat podklady pro vyhlášení 

přijímacího řízení na akademický rok 2019/2020.  
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6. Kompletní akreditační spis (všechny tabulky + sebehodnotící zpráva) ke studijním 

oborům s akreditací končící v r. 2019 (VV pro pomáhající profese, HV pro pomáhající 

profese, TVB, HTP, TVV, DPPV) je třeba zaslat na Jiri.Skoda@ujep.cz do 31. 5. 2018.  

7. Do 21. 6. 2018 je třeba zaslat podklady týkající se kontrolní zprávy studijního oboru 

Obchodní ruština na Jiri.Skoda@ujep.cz. Zajistí Dr. Valenta. 

8. Při tvorbě studijního plánu nově akreditovaných studijních programů vyžadujících 

participaci více pracovišť PF UJEP se osoba zodpovědná za přípravu akreditačního spisu 

obrací na Ing. Mgr. Černého, MSc. (Martin.Cerny@ujep.cz), který zajistí potřebné 

materiály a který bude pro tyto účely oslovovat vedoucí participujících pracovišť.  

9. V souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) vstoupí 25. 5. 

2018 v platnost příkaz děkana 5/2018 upravující problematiku ochrany osobních údajů 

v souvislosti s absolvováním kontrol studia.  

10. V průběhu měsíce září se uskuteční informační seminář k institucionální akreditaci a 

akreditaci studijních programů, který povede Ing. Mgr. Martin Černý, MSc. 

 

doc. Brtnová-Čepičková 

11. Byly odeslány záznamy RIV 2018. PF odeslala celkem 96 záznamů, z toho 21 zařazeno 

do databáze WOS a 6 příspěvků do Scopus. Pro srovnání: v roce 2016 bylo odesláno do 

RIV 105 záznamů, z toho 6 do WOS a 5 do Scopus; v roce 2017 bylo odesláno do RIV 92 

záznamů z toho 16 do WOS a 6 do Scopusu. Zvyšující se množství záznamů ve WOS a 

Scopusu je pozitivním trendem, který odpovídá novému typu hodnocení VaV formou 

bibliometrické analýzy.  

12. Mezi 10. 5. - 12. 5. 2018 proběhla v Praze na ČVUT konference Czech VR Fest 2018 

(https://www.czechvrfest.com/), které se zúčastnil Pavel Petrus. V rámci této konference 

byla odprezentována celá paleta témat/využití kolem AR (augmented reality), VR (virtual 

reality) a MR (mixer reality) mimo jiné i ve vzdělávání. Jelikož na této konferenci zaznělo 

hodně myšlenek, které jsou hodné pozornosti, je možné udělat pro zájemce společnou 

schůzku, kde by Pavel Petrus v krátkosti představil tuto konferenci a poté představil 

myšlenky pro diskuzi, jak začít s AR, VR na PF UJEP.  

13. Vyhlášení projektů GAČR- EXPRO. Veřejná soutěž je vyhlašována na podporu 

grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO, tj. projektů základního 

výzkumu, jejichž cílem je vytvářet podmínky pro rozvoj excelentního výzkumu, 

nastavit standardy excelentní vědy, napomoci překonat bariéry, které snižují úspěch 

projektových návrhů ERC a umožnit nabytí potřebných znalostí a zkušeností, které 

se zhodnotí při podávání vysoce prestižních evropských grantů. Vyústěním úspěšně 

řešeného projektu v rámci skupiny grantových projektů EXPRO bude projektový návrh do 

jedné z hlavních ERC výzev. 

14. Během dnešního dne obdrží všichni akademici PF výzvu na podávání projektů IGA pro 

rok 2018 spolu s potřebnými termíny.  

15. Ve dnech 11. 9. až 12. 9. 2018 proběhne setkání zástupců kateder a se zástupci fakultních 

škol. Jednání proběhne v hotelu Ostrov v Tisé.  Projednávána bude spolupráce v rámci 

projektu „Učíme se učit spolu“ a „projektu F“. Do 30. 5. 2018 prosíme o jména zástupců 

kateder, která zasílejte Mgr. Lukáši Círusovi, Ph.D.  
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dr. Procházková 

16. Byly zveřejněny výsledky 3. kola výběrového řízení na studijní pobyty studentů v rámci 

přímé spolupráce a „free movers“ v rámci další podpory mezinárodní spolupráce. Za PF 

byly do programu vybrány obě žadatelky (výjezdy: Dánsko + Holandsko, Rakousko). 

 

ing. Hřebejková, dr. Bertl 

17. Od 25. 5. 2018 vstupují v platnost poměrně přísná pravidla nakládání s osobními údaji. 

Proto tvoří přílohu tohoto zápisu krátké shrnutí těchto nových pravidel, vzor 

informovaného souhlasu s vysvětlivkami (v korekčním systému); v této souvislosti byl 

vydán již výše zmíněný příkaz děkana PF č. 5/2018. 

18. Dne 16. 5. 2018 proběhne od 13 hodin v zasedací místnosti CS 502 školení řidičů 

referentů. 

19. V souvislosti s proběhlým auditem MŠMT upozorňujeme: 

• Nutnost pořizovat u všech typů pracovních cest zprávy z těchto cest. 

• Věnovat pozornost publicitě vyžadované některými poskytovateli – týká se i účetních 

dokladů. 

• Zajistit, aby čerpání nákladů projektů probíhalo před konečným datem čerpání (pozor 

na účetní opravy a přeúčtování). 

• Všechny typy odměn řádně zdůvodňovat a používat aktualizované formuláře UJEP (s 

číslem činnosti). 

• Připravit si argumentaci na účelnost a účelovost vynaložených nákladů. 

• Nutnost mít vyhotovené objednávky, popř. smlouvy. 

• Nerozdělovat dodávky z důvodu „obejití“ zákona o veřejných zakázkách. 

 

Různé 

• V pondělí 21. 5. 2018 od 13 hodin v kině Hraničář startuje další ročník festivalu 

krátkých studentských filmů v angličtině, který pořádá tým KAJ (vedený Anthonym 

Lauem) ve spolupráci s KVK PF. Součástí festivalu je nově i udílení cen Lipmann 

Prize za nejzdařilejší literární text psaný anglicky. Oceněné texty budou publikovány 

v novém časopise s mezinárodním dosahem. 

 

Příští PVP se uskuteční 12. 6. 2018 od 14 hodin. 

 

 

 

Doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. 

děkan PF UJEP 

Zapsal: dr. Bertl    

 

přílohy:  

• lhůtník 
• shrnutí problematiky ochrany osobních údajů 
• vzor informovaného souhlasu
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LHŮTNÍK – příloha k zápisu z PVP ze dne 15. 5. 2018 
 

 

• Dne 16. 5. 2018 proběhne od 13 hodin v zasedací místnosti CS 502 školení řidičů 

referentů. 

 

• Do 30. 5. 2018 odeslat Mgr. Lukáši Círusovi, Ph.D., jména zástupců PF na jednání ve 

dnech 11. 9. až 12. 9. 2018 v hotelu Ostrov v Tisé k tématu spolupráce v rámci projektu 

„Učíme se učit spolu“ a „projekt F“. 

 

• Do 31. 5. 2018 je třeba na adresu Jiri.Skoda@ujep.cz zaslat podklady pro vyhlášení 

přijímacího řízení na akademický rok 2019/2020.  

 

• Kompletní akreditační spis (všechny tabulky + sebehodnotící zpráva) ke studijním 

oborům s akreditací končící v r. 2019 - VV pro pomáhající profese, HV pro pomáhající 

profese, TVB, HTP, TVV, DPPV - je třeba zaslat na Jiri.Skoda@ujep.cz do 31. 5. 2018.  

 

• Do 14. 6. 2018 zašlou vedoucí pracovišť PF pí. Svobodové přehled služeb na pracovištích 

fakulty během letních prázdnin. 

 

• Do 21. 6. 2018 je třeba zaslat podklady týkající se kontrolní zprávy studijního oboru 

Obchodní ruština na Jiri.Skoda@ujep.cz. Zajistí Dr. Valenta. 
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