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Vážený paní předsedající, 

Vážení členové akademické obce PF,  

Vážení kolegové a studenti, 

 

Scházíme se zde opět po roce, abychom zhodnotili činnost pedagogické fakulty za rok 2013. 

Dovolte mi tedy, abych se nyní zaměřil na jednotlivé oblasti, jak je tomu dobrým zvykem. 

 

Na úvod se budu věnovat oblasti studia. V roce 2013 proběhlo přijímací řízení na 

akademický rok 2013/2014. Celkově proběhlo přijímací řízení ve čtyřech bakalářských, 

čtyřech navazujících magisterských, v jednom nenavazujícím magisterském a v jednom 

doktorském studijním programu, kde bylo nabízeno 88 různých studijních oborů, 10 z nich 

bylo nabízeno v kombinované formě studia. Bohužel došlo k další výrazné redukci počtu 

financovaných studentů v 1. roce studia ze strany MŠMT. Tuto redukci bylo nutné reflektovat 

i při samotném přijímacím řízení. K němu se přihlásilo celkem 3148 uchazečů (což je o 8 % 

méně než v předchozím roce), přijato bylo 1342 studentů a do 1. ročníku se jich zapsalo 1096 

(což je o 12 % méně, než v předchozím roce). Tento pokles je právě vynucen poklesem počtu 

financovaných studentů. Ukazuje se tedy, že o studium na PF UJEP je stále velký zájem, 

jakkoliv tento zájem je rozložen velmi nerovnoměrně, který však fakulta nemůže uspokojit 

vzhledem již k několikaletému poklesu počtu financovaných studentů. Počty zapsaných 

studentů ve všech kategoriích překročily počty financovaných studentů, s výjimkou kategorie 

P1 (studenti doktorského studijního programu), kde se navzdory snaze nepodařilo přidělenou 

kvótu naplnit.  

Hlavním úkolem resortu studia v roce 2013 byla intenzivní příprava reakreditace studijních 

programů a studijních oborů, která čeká celou univerzitu v roce 2014. Iniciačním krokem této 

přípravy byla optimalizace nabízených studijních programů a studijních oborů a celkový 

koncept učitelského studia na UJEP. Za tímto účelem byla vytvořena účelová pracovní 

skupina pro přípravu akreditace učitelských studijních oborů pod vedením prorektorky pro 

studium Dr. Chvátalové. Za PF UJEP se práce ve skupině účastnil doc. Škoda. Z jednání této 

skupiny se ukázalo, že není možné dosáhnout původně plánovaného konsenzu v přípravě 

budoucích učitelů, v zastoupení předmětů společného základu v rámci této přípravy a ve 

struktuře předmětů společného základu, zejména disciplín pedagogicko-psychologických. 

Každá z fakult UJEP připravujících učitele má tedy svůj vlastní společný základ. Podstatné 

však je to, že garanci výuky pedagogických a psychologických disciplín budou na všech 

fakultách zajišťovat pracovníci katedry pedagogiky a katedry psychologie PF UJEP. V 

souvislosti s chystanou reakreditací došlo i k úpravě portfolia studijních programů a studijních 

oborů, které se na PF UJEP budou chystat k akreditaci či reakreditaci. Byly odstraněny 

duplicity bakalářských oborů se zaměřením na vzdělávání a bez zaměření na vzdělávání (dále 

budou reakreditovány pouze bakalářské obory bez zaměření na vzdělávání), došlo k redukci 

počtu chystaných studijních oborů v souvislosti s počtem garantů, které má PF UJEP k 

dispozici (nebudou dále akreditovány např. obory pedagogika volného času nebo 

pedagogicko-psychologická způsobilost). Naopak katedry připraví k nové akreditaci obory, o 

které je dlouhodobě zájem mezi uchazeči o studium. Velkou ambicí fakulty je připravit k 

akreditaci zcela nový doktorský studijní obor: Teorie primárního přírodovědného vzdělávání. 
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Kompletní akreditační spisy by měly být vyhotoveny do 31. 12. 2013. Podstatné části těchto 

spisů již byly poskytnuty členům akademického senátu PF UJEP k projednání a k následnému 

schválení Vědeckou radou PF UJEP. Kompletně hotové jsou materiály pro akreditaci 

společného základu učitelských studií. Relevantní podklady byly poskytnuty i Filozofické a 

Přírodovědecké fakultě. Do databáze Akreditační komise by měly být kompletní spisy 

vloženy v průběhu března 2014 tak, aby na červnovém zasedání v roce 2014 mohla 

Akreditační komise žádosti o reakreditaci projednat. PF UJEP se tím poskytuje dostatečný 

prostor k případnému zapracování podnětů a námitek Akreditační komise. Doc. Škoda v této 

záležitosti intenzivně komunikuje s garanty a osobami zodpovědnými za přípravu 

jednotlivých akreditačních spisů.  

Po dlouhém přípravném řízení na rektorátu UJEP došlo ke schválení nového Stipendijního 

řádu PF UJEP. Schválen byl na zasedání AS UJEP dne 26. 9. 2013. Proběhla reflexe podnětů 

vzešlých ze studentského hodnocení výuky v LS akademického roku 2012/2013. Byla přijata 

opatření k zamezení negativních aspektů výuky, pokud na ně bylo ze strany studentů 

upozorňováno opakovaně. 

 

Vědecká, výzkumná a další tvůrčí činnost akademických pracovníků a kvalita této činnosti 

jsou hlavními předpoklady pro splnění základního poslání PF a také podmínkou její další 

existence ve stále tvrdším prostředí. Podle dosažených vědeckých výsledků je rozdělován 

stále větší objem finančních prostředků (nyní 20 %) na jednotlivé vysoké školy, a to na úkor 

výkonů, tj. pedagogické činnosti. Nárůst odeslaných výsledků do RIV i vzrůstající počet 

akademických pracovníků, kteří produkují kvalitní výsledky vědecké, výzkumné a tvůrčí 

činnosti hodnotitelné dle Metodiky nás vede k přesvědčení, že si většina akademiků 

uvědomuje nutnost vytvářet uznatelné výsledky. Z pohledu nároků, které jsou na pedagogické 

pracovníky kladeny, je možné hodnotit úroveň vědecké činnosti na PF jako uspokojivou i 

když evidujeme pracovníky, kteří se vědecké činnosti věnují pouze okrajově.  

Podle Metodiky hodnocení výsledků vědy a výzkumu (tzv. „kafemlejnek“) získala  PF UJEP 

v období 2007 – 2011  2399 bodů za 111 uznaných výsledků. Za období 2008 – 2012 je to 

3234 bodů za 155 uznatelných výsledků. V následujících letech lze však čekat pokles 

uznatelných výsledků vzhledem ke změně Metodiky hodnocení výsledků vědy a výzkumu.  

Finanční prostředky získané na základě výsledků vědecké a výzkumné činnosti ze státní 

dotace (v roce 2013 činila tato částka téměř 6 600 tis. Kč) využilo vedení PF UJEP v roce 

2013 stejně jako v předchozích letech celkem trojím způsobem:  

1. Na podporu financování interních vědeckých grantů pracovišť PF UJEP, které jsou určené 

na podporu tvorby takových výsledků tvůrčí činnosti, jež budou následně hodnoceny dle 

Metodiky. Na interní vědecké granty byla vyčleněna částka 700 000,- Kč, ze které byly 

podpořeny zejména projekty typu B a J - podpora publikování v časopisech s nenulovým 

impakt faktorem a v kvalitních recenzovaných periodikách. 

2. Na podporu výběrové řady publikací EDUCA – Porta Paedagogica Ustensis byla 

vyčleněna částka 100 tis. Z těchto prostředků byl proplacen návrh obálky této výběrové 

řady a návrh na obálku sborníků PF UJEP. Zbývající prostředky byly využity na podporu 

mimořádných aktivit pracovníků PF.  
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3. Jako mimořádné finanční odměny pro akademické pracovníky, kteří v hodnoceném 

období (2008 – 2012) získali body dle Metodiky, a díky nimž tedy získala PF UJEP 

finanční dotaci.  

Vedení PF UJEP se tedy snaží, stejně jako v předchozích letech, finanční prostředky získané 

za vědeckou činnost investovat do podpory takových aktivit, které přinesou další body 

v hodnocení výsledků této činnosti.  Uvědomujeme si, že počet uznatelných výsledků - bodů 

za monografie, články v impaktovaných a recenzních časopisech a tzv. citační index (kolikrát 

je autor citován v jiných impaktovaných časopisech) je klíčovým kritériem při získávání i 

hodnocení grantů, které jsou dalším zdrojem finančních prostředků.   

Prioritou PF UJEP je především získávání vědeckých projektů evidovaných v Centrální 

evidenci projektů (CEP). PF získala pouze jeden projekt evidovaný v CEP a to projekt 

Mobility (poskytovatel MŠMT, celková přidělená částka 100 tis. Kč), který podporuje 

kontakty výzkumných pracovníků. Úspěšnost PF při získávání projektů a grantů 

v konkurenčním prostředí grantových agentur byla, stejně jako v předchozím roce nulová. 

Tato situace zapříčinila určitou nechuť akademických pracovníků k podávání projektů do GA 

ČR. Katedře výchov uměním se podařilo získat dotaci z MŠMT podle ukazatele F (Fond 

vzdělávací politiky – projekt tvůrčí činnosti) na projekt – Výchova uměním jako komunikační 

akt v širším sociálním kontextu ve výši 1 mil Kč.  PF také získala 2 granty Severočeských 

dolů Chomutov v celkové výši 25 000,- Kč. Z Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) byl 

vybrán ze všech podaných projektů pouze jeden projekt. Fond rozvoje je však již letošním 

rokem ukončen.  

Vyšší úspěšnost žadatelů o přidělení projektů zaznamenáváme již několik let u projektů OP 

VK. V roce 2013 však většina těchto projektů končí a další projekty zatím nebyly vybrány 

k realizaci. V současné době evidujeme 2 projekty, ve kterých jsou naši pracovníci řešiteli a 

jeden projekt ve kterém figurujeme jako spoluřešitelé. Do roku 2014 přejdou 2 projekty.  

V rámci soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu prováděného 

studenty doktorského nebo magisterského studijního programu na UJEP získala PF  celkem 

16 studentských grantů v hodnotě 2 705 600,- Kč.  Na podporu umělecké činnosti jsme 

nezískali žádný grant, a to zejména vzhledem k nepříliš vhodným návrhům.   

Celkem vysoký počet menších projektů omezuje možnost sestavovat větší mezioborové týmy, 

které by měly sílu k vytváření hodnotnějších výsledků. Tento fakt budeme zohledňovat při 

podávání nových návrhů na rok 2014. Trendem, který zdůrazňujeme je vytváření širších 

mezioborových tvůrčích týmů, podpora sdílení dokumentů a vytváření sociálních sítí na 

mezinárodní úrovni s cílem zprostředkovat a upevnit kontakty vědeckých pracovníků z 

různých zemí a podpořit spolupráci na významných projektech. Takový požadavek splňuje 

téměř ve všech parametrech již zmíněný projekt Mobility, projekt 7. Rámcového programu 

„PRI-SCI-NET“ a Katedra anglistiky je partnerem významného mezinárodního projektu 

„Teacher Competences for Plurilingual Integration - TC4PI“. 

Spolupráce v mezinárodních grantech přináší další pozitivní aspekt např. v publikační oblasti. 

Smíšené mezinárodní autorské týmy mají snazší možnost prosadit článek do renomovaného 

zahraničního časopisu a zároveň i možnost koncipovat další zahraniční spolupráci. Projektům, 

které vedou k podpoře vytváření sítí, chceme v dalším období věnovat zvýšenou pozornost a 

podporu např. podporou řešitelských týmů v projektech COST nebo podporou hostování 
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zahraničních významných vědeckých osobností.  Je třeba využít dosavadních kontaktů se 

zahraničními partnery a získat je pro zapojení do projektů COST, které finančně podporují 

mezinárodní spolupráci a mohou být předstupněm případného zapojení do projektů Horizon 

2020. 

Publikační činnost na PF je významně ovlivněna odborným zaměřením akademických 

pracovníků. V uznatelných výstupech dominují domácí publikace – monografie, ale i u 

časopisecké činnosti sledujeme postupný nárůst výstupů. Do jisté míry tomuto stavu 

napomáhá existence odborného časopisu Journal of Outdoor Activites, který je indexován v 

databázi EBSCO. Editorovi časopisu se podařilo výrazně posunout kvalitativní úroveň 

časopisu a můžeme oprávněně předpokládat, že se podaří udržet časopis v databázi. Také 

nový časopis AURA věnovaný sborovému zpěvu čeká na případné zařazení do tzv. 

pozitivního seznamu recenzovaných publikací.  

V oblasti zvyšování kvalifikace zahájila v roce 2013 habilitační řízení PhDr. Dagmar 

Zelenková, Ph.D. z katedry hudební výchovy a jmenovací řízení zahájila doc. PhDr. Běla 

Hátlová, Ph.D., z katedry psychologie.  

 

Oddělení pro vztahy a rozvoj v rámci činnosti v oblasti vztahů s veřejností (public relations) 

v uplynulém roce věnovalo zvýšené úsilí zviditelnění činnosti pedagogické fakulty v regionu. 

V roce 2013 bylo v souladu deklarovaným trendem mnoho studentů zapojeno do realizace 

propagačních aktivit PF za podpory stipendijního fondu. Rozsah propagačních aktivit se 

podařilo udržet na úrovni roku 2013 a podařilo se uspořádat úspěšný druhý ročník velké akce 

na podporu vzdělávání pedagogů „PF Festu“, který se za podpory městského úřadu Ústí nad 

Labem - město opět pořádal ve veřejném prostoru atria v centru města. I v roce 2013 byla 

věnována zvláštní pozornost využití elektronických komunikačních kanálů. Vznikl také 

například profesionální propagační videoklip PF, který je umístěn na internetu. Propagace 

činnosti fakulty je realizována také tradičním způsobem - využitím služeb tištěných 

regionálních, celostátních i mezinárodních médií. S ohledem na cílovou skupinu je však 

využití tištěných medií redukováno tak, aby dopad na cílovou skupinu byl co možná 

nejefektivnější. Část propagace PF v roce 2013 byla podpořena z prostředků nového 

celouniverzitního projektu Otevřená univerzita, otevřená věda.  Vzhledem ke skutečnosti, že v 

tomto akademickém roce zmíněný projekt končí, zapojili se pracovníci fakulty v čele s 

pracovníkem PR PF aktivně do přípravy nového projektu OP VK, o jehož schválení v 

současné době rozhodují hodnotitelé na MŠMT ČR. Všechna akademická pracoviště pracují v 

jednotném vizuálním stylu UJEP na společných webových stránkách a postupně se daří 

eliminovat ojedinělé vizuálně nepřizpůsobené prezentace.  

V souvislosti s deklarovaným naplňováním obsahu dosud uzavřených mezinárodních smluv 

pokračuje revize uzavřených dohod: bilaterálních smluv v rámci programu Erasmus a 

všeobecných mezinárodních smluv o spolupráci. Kvůli přehlednosti a skutečnému naplňování 

smluv PF v roce 2013 přistoupila k uzavírání smluv na základě konkrétních požadavků 

jednotlivých pracovišť fakulty a jejich potencionálních partnerských kateder.  

V roce 2013 má PF v rámci Erasmu uzavřených celkem 97 bilaterálních smluv v rámci 

Erasmu s 65 univerzitami z 20 zemí, což představuje značný nárůst navzdory tomu, že některé 

staré a nenaplňované smlouvy nebyly obnoveny (mezi novými můžeme jmenovat například 

smlouvy s univerzitami v Norsku (Høgskolen i Nord-Trøndela), na Islandu (Listaháskóli 
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Ísland), ve Francii (Université d´Orléans), nebo ve Velké Británii (University of Winchester). 

K tomuto dni máme také uzavřeno 15 všeobecných mezinárodních smluv o spolupráci v 

sedmi zemích a jedna nová je rozjednána v Srbsku. 

V rámci různých programů zahraničních mobilit vycestovalo v akademickém roce 2012/2013 

celkem 99 studentů PF UJEP, což je o jedenáct studentů více nežli v loňském roce a 

akademiků vycestovalo celkem 14, což je bohužel nižší počet oproti loňsku. Na krátkodobé 

akce spojené s realizací zahraničních koncertů, výstav a exkurzí apod. vycestovalo v roce 

2013 o 63 studentů více nežli loni – celkem 252 a rovněž počet akademiků na krátkodobých 

pobytech se značně zvýšil (z loňských 71 na letošních 96). Letos navštívilo naši fakultu 

celkem 34 zahraničních studentů a 27 akademických pracovníků. Oba počty jsou srovnatelné 

s loňským rokem. Skladba nabídky kurzů v angličtině pro incomingové studenty se v 

uspokojivé spolupráci s katedrami pravidelně aktualizuje. PF přišla s návrhem vytváření e-

learningové podoby některých stávajících či nových kurzů v angličtině a iniciovala jednání v 

tomto smyslu na rektorátu. Pro nadcházející období se na univerzitní úrovni připravují 

podmínky pro financování tvorby takových kurzů jako zpestření nabídky i vhodné alternativy 

k přímé výuce v různých specifických situacích. PF se spolu s ostatními součástmi připravuje 

na nové období programu Erasmus pod názvem Erasmus+. Oddělení pro vztahy a rozvoj PF 

čeká v následujícím roce náročné období hromadného obnovování bilaterálních smluv podle 

nových pravidel. V souvislosti s tím byla vytvořena nová Směrnice rektora k organizaci 

mezinárodních mobilit na UJEP, jíž se budeme nově řídit. 

Spolupráce se vzdělávacími institucemi probíhala v uplynulém roce zcela v trendu 

deklarovaného zkvalitnění podmínek spolupráce se spolupracujícími a fakultními školami a 

zařízeními (viz Směrnice děkana č. 6/2012). V roce 2013 bylo uděleno celkem osm osvědčení 

fakultním školám, nové smlouvy o spolupráci byly uzavřeny se čtyřmi školami doporučenými 

našimi pracovišti. Po doložení úspěšné konkrétní spolupráce po období minimálně jednoho 

roku budou i tyto školy moci požádat o osvědčení o udělení statutu fakultní školy. 

Centrum celoživotního vzdělávání PF UJEP sleduje vývoj a legislativní úpravy MŠMT a 

pokračuje v nově nastavených trendech v souvislosti s přípravou kariérního řádu 

pedagogických pracovníků. Centrum nabízí i nadále bohatou škálu akreditovaných 

vzdělávacích programů a kurzů pro pedagogické pracovníky v regionu i mimo něj a zájmově 

orientované kurzy pro veřejnost. Podpora moderních forem PR přispěla v roce 2013 k posílení 

výnosnosti komerčního vzdělávání na PF UJEP. Počet přijatých klientů oproti roku 2012 

stoupl zhruba o 30 %.  Centrum nadále spolupracuje se svými výukovými středisky v Praze, 

Karlových Varech, Mostě, Varnsdorfu a nově v Roudnici n. L. a v Hradci Králové. Pracoviště 

centra se postupně modernizuje, centrum poskytuje podporu tvůrcům e-learningových 

vzdělávacích opor a orientuje se rovněž na spolupráci se zahraničím. V roce 2013 byl úspěšně 

zahájen kurz češtiny pro cizince v pražské pobočce CCV, v němž se vzdělává 30 cizinců. 

Pracovníkům centra se v roce 2013 podařilo připravit k úspěšné akreditaci a reakreditaci 

celkem 22 vzdělávacích kurzů/programů. Centrum celoživotního vzdělávání zároveň v roce 

2013 získalo ministerskou akreditaci na svou činnost jako vzdělávací instituce.  

         

Rozpočet provozních prostředků na rok 2013 byl opětovně postižen skutečností, kdy došlo ke 

snížení částky, kterou mívala PF k dispozici k užití v provozní (neinvestiční) oblasti v 
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minulých letech. Celkově propad těchto finančních zdrojů činil u PF v porovnání s rokem 

předchozím 400 tis. Kč (v loňském roce to bylo 11 mil. Kč).  

Výše uvedený finanční schodek doplnila PF ze svých zdrojů, které si v minulých letech 

odkládala jako potencionální finanční rezervu. Tímto krokem byl rozpočet PF „doplněn“ na 

přibližnou úroveň předchozích let – tzn., z rezerv PF bude v roce 2013 odčerpáno 

pravděpodobně 10,5 mil. Kč.  

 

Vedení PF se problematice vývoje čerpání rozpočtu detailně věnuje, podle posledních 

účetních údajů reálně předpokládáme, že rozpočet provozních prostředků bude čerpán podle 

plánu. V červnu 2013 (termín dokončení 30. 9. 2013) proběhla významná investiční akce – 

rekonstrukce sociálního zařízení ve sportovní hale PF. Šlo o provozně náročnou akci, protože 

provoz haly bylo možno přerušit jen na dobu prázdnin. Oproti předpokladu došlo v rámci 

veřejné soutěže k výraznému snížení nabídkové ceny dodavatele, v průběhu prací se ale 

objevily určité vícenáklady související s jiným než očekávaným technickým provedením 

stávajících rozvodů. Celkově náklady činily 2,2 mil. Kč. Na akci participuje svými 

investičními zdroji rovněž rektorát, náklady pro PF proto činí 1,1 mil. Kč.  Vedení PF v 

průběhu celého roku 2013 vedlo jednání směřující k zajištění externích investičních zdrojů na 

výstavbu studentského restauračního zařízení, resp. klubu, vybudovaného ve vnitřním 

prostoru PF UJEP v ul. České mládeže. Projektová dokumentace vč. stavebního povolení byla 

úspěšně získána. Jde o právně složitou záležitost, v současné době se dokončují smluvní 

ujednání, aby mohla být stavba v roce 2014 realizována.  

PF dále v roce 2013 realizovala nákup nového osobního vozu jako náhradu za automobil 8 let 

starý. Celkové náklady činily 560 tis. Kč. I zde došlo k určitému snížení ceny v rámci 

nabídkového řízení ve veřejné soutěži. Nedojde-li k žádné mimořádné finanční události, PF 

vstoupí do nadcházejícího finančního roku s investičními zdroji v sumě 2,8 mil. Kč, s fondem 

odměn se zůstatkem 3,4 mil Kč a provozní fond bude obsahovat 12,8 mil. Kč - po zohlednění 

užití rezerv v roce 2013 bude zůstatek tohoto fondu 2,3 mil. Kč. 

 

Na závěr svého vystoupení bych ještě dodal, že rok 2014 bude velmi podstatný. Neříkám to 

jako frázi – jednak lze očekávat zásadní pokles finančních prostředků přidělený fakultě do 

rozpočtu roku 2014. Vzhledem ke stavu rezerv pak může být pokles fatální a neobejde se bez 

určitých kroků, které nebudou a ani nemohou být populární. Vedení připravilo a v AS PF 

projednalo materiál „Opatření pro udržení vyrovnaného rozpočtu provozních prostředků PF 

UJEP v letech 2014 a 2015“, který by měl zajistit, aby nedošlo ke kolapsu fakulty a 

racionalizační opatření byla přijímána systematicky. Druhou zásadní záležitostí akademické 

obce bude volba rektora univerzity a děkana naší fakulty. Zatímco pokles finančních 

prostředků již příliš ovlivnit nemůžeme, volbu našich představitelů ano. Věřím, že senátoři 

budou naslouchat hlasu akademické obce a zvolí pro nás tu nejlepší alternativu. 

Chtěl bych nyní ještě poděkovat všem, kteří se v roce 2013 zasloužili o rozvoj naší fakulty – 

zejména pak členům vedení, senátorům, ale též všem ostatním členům akademické obce 

fakulty, akademikům a dalším pracovníkům, ale i studentům, pro něž není fakulta jen pojmem 

pro filozofické debaty. Ještě jednou díky Vám všem…  

doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. 

děkan PF UJEP 


