
Zpráva o činnosti PF UJEP za rok 2017 

 

Vážený pane předsedající, 

Vážení členové akademické obce PF,  

Vážení kolegové a studenti, 

 

Scházíme se zde opět po roce, abychom zhodnotili činnost pedagogické fakulty za rok 2017. 

Stojím před Vámi již posedmé a stejně jako v předchozích letech se zaměřím na jednotlivé 

oblasti činností PF a jejich stav v tomto roce. 

 

Oblast přijímacího řízení 

V roce 2017 proběhlo přijímací řízení na akademický rok 2017/2018. Celkově proběhlo 

přijímací řízení ve čtyřech bakalářských, pěti navazujících magisterských, ve dvou 

nenavazujících magisterských a v jednom doktorském studijním programu, kde bylo nabízeno 

86 různých studijních oborů, resp. kombinací těchto oborů, 15 z nich bylo nabízeno v 

kombinované formě studia. V přijímacím řízení na akademický rok 2017/2018 se ukazuje, že 

demografická křivka – tak, jak jsme prognózovali – se dostala na své dno a situace se nyní 

stabilizuje před očekávaným nárůstem, který by měl nastat v průběhu 2 – 3 let. Ke studiu se 

přihlásilo 2600 uchazečů (což je o 8 % méně než v předchozím roce), přijato bylo 1302  

uchazečů (což je o 1 % více než v předchozím roce) a do 1. roku studia se jich zapsalo 933, 

což je o 9 uchazečů více než loni. Je však třeba upozornit, že v letošním roce nebylo na rozdíl 

od loňského vypsáno 2. kolo přijímacího řízení a uchazeči nebyli ani dodatečně dobíráni do 

žádných studijních oborů. Zájem o studium na PF UJEP je tedy setrvalý a předpokládáme – 

samozřejmě v návaznosti na úspěšnost akreditačního procesu – postupný nárůst počtu 

zapsaných studentů.  

V akademickém roce 2017/2018 také proběhlo přijímací řízení ke studiu studijních oborů 

akreditovaných v anglickém jazyce. Nabízeny byly celkem 2 bakalářské, dva navazující 

magisterské a jeden doktorský studijní program s celkem 11 studijními obory, z nichž 6 bylo 

v kombinované formě studia. Zájem o studium v anglickém jazyce byl zaznamenán 

především z Turecka, Pákistánu, Bangladéše, Indonésie. Bohužel administrativní problémy 

spojené s udělováním víz byly natolik značné, že žádný ze zájemců se nakonec ke studiu v 

anglickém jazyce nezapsal.     

Oblast studijních programů a studijních oborů 

V oblasti studijních programů a studijních oborů byl rok 2017 rokem klidu před bouří. Během 

tohoto roku krystalizovala pravidla akreditačního procesu tak, jak je nastavují jednotliví jeho 

aktéři – Národní akreditační úřad pro vysoké školství, Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR a v neposlední řadě Rada pro vnitřní hodnocení UJEP. Pravidla akreditačního 

procesu jsou výrazně změněna a navzdory ujišťování zodpovědných míst bezprecedentním 

způsobem narostla byrokracie s akreditačním procesem spojená. Vedení PF UJEP v současné 

době promýšlí možnosti, jak pracovníkům kateder zodpovědným za přípravu akreditačních 

materiálů a garantům studijních oborů usnadnit práci a poskytnout jim adekvátní oporu tak, 

aby veškerá tíže nové administrativy s akreditacemi spojené nepadla na tyto pracovníky.  



Další aktivity resortu studia 

Velký důraz se vedení PF UJEP snaží klást na studentské hodnocení výuky. Stále se nedaří do 

tohoto hodnocení zapojovat dostatečný počet studentů tak, abychom získali validní a 

statisticky významné výsledky, které by bylo možné dále využívat. I přes tento nedostatek 

byla vedením PF UJEP a vedením jednotlivých kateder přijata opatření k zamezení 

negativních aspektů výuky, pokud na ně bylo ze strany studentů upozorňováno opakovaně. 

Dalším úkolem, na který se chce vedení PF UJEP zaměřit, je analýza studijní neúspěšnosti a 

přijetí opatření k její nápravě. Jako nadějná cesta se ukazuje především peer-support, který 

poskytují starší studenti svým mladším kolegům a který byl tento rok úspěšně a za velikého 

zájmu jak doučujících tak doučovaných realizován. Díky rozvojovému projektu, který získal 

tým vedený doc. Škodou, se podařilo nakoupit studijní literaturu a vybavení Prezentačního 

centra, kde je většina aktivit peer-supportingu realizována. Toto opatření ke snížení studijní 

neúspěšnosti hodlá fakulta podporovat i do budoucna.   

 

Vědecká, výzkumná a další tvůrčí činnost  

Tato činnost akademických pracovníků a kvalita této činnosti jsou hlavními předpoklady pro 

splnění základního poslání PF a také podmínkou její další existence.  Širokému oborovému 

záběru fakulty odpovídá značná pestrost a velká tematická šíře a různorodost vědecké, 

výzkumné a umělecké činnosti.  

Každoročně vás informujeme o hodnocení výsledků vědy a výzkumu podle Metodiky. V 

tomto roce jsme zatím obdrželi výsledky hodnocení za rok 2015, výsledky jsou jako vždy 

dostupné na stránkách PF. Celkem fakulta získala 3 070 bodů, což je mírný pokles oproti 

předchozím rokům. Hodnocení za rok 2016 dosud není k dispozici. Zatím proběhla 3. etapa 

hodnocení, ve které jsme se vyjadřovali k výsledkům navrženým k vyřazení z hodnocení. 

Metodika 17+ mění způsob hodnocení v některých vybraných parametrech. Poprvé jsme tedy 

měli možnost navrhnout výsledky v oblasti Společenská relevance. Za PF byly nominovány a 

také podány 3 výsledky. Vzhledem k nulové zkušenosti s uvedeným hodnocením nemůžeme 

zatím říci, zda a jak budou tyto výsledky hodnoceny. Hodnocení tvůrčí činnosti, databáze 

RUV, je poněkud pružnější a výsledky za rok 2016 jsou k dispozici. Za rok 2016 získala PF 

275 bodů. Oproti roku 2015 došlo k poklesu získaných bodů o téměř 50 %.  Tento výrazný 

pokles je způsoben zařazením většiny uměleckých výstupů do nižší kategorie z hlediska 

závažnosti a významnosti díla a z hlediska místa uvedení díla.  

V roce 2017 bylo vydáno pouze 5 publikací, většinou učebních textů.  Jedna publikace bude 

pravděpodobně zařazena do řady EDUCA. Tento výrazný pokles publikačních výstupů, které 

vydává PF UJEP není způsoben tím, že by nové publikace nevznikaly, ale tím, že se autorům 

daří vydávat publikace u jiných, můžeme říci prestižnějších vydavatelů. Převážná část 

publikací byla vydána z finanční podpory interních grantů PF, projektů SGS, projektů OP 

VVV, aj. Interními granty PF bylo v roce 2017 podpořeno 29 projektů, na které bylo 

rozděleno 697 400,- Kč. V SGS bylo podpořeno celkem 22 projektů, z toho 14 nových 

projektů. Mezi projekty SGS bylo rozdělena částka 2 525 tis. Kč.  



Vytvářením stimulujícího prostředí např. směrnicí Podpora interních vědeckých a tvůrčích 

grantů pracovišť PF UJEP, došlo i ke změně vnímání kvality výstupů. Zřetelně se zvyšuje 

zájem autorů o publikování v prestižních časopisech či o monografie vydávané u prestižních, 

případně zahraničních vydavatelů. Problémem je, že kvalitní časopisy nestačí dnešní převis 

rukopisů pojmout, důsledkem je odmítání rukopisů. Pokud se tak děje opakovaně, pak autor 

často rezignuje. Druhým problémem jsou pro nás často vysoké poplatky, které by bez 

grantové podpory autor nebyl schopen zaplatit. I přes tyto problémy roste počet výstupů, které 

můžeme označit za vysoce kvalitní. Například o Cenu rektora za knihu roku budou letos za 

PF soutěžit 4 publikace, což je nejvíce za posledních několik let.  

Fakulta i nadále podporuje vydávání fakultních odborných časopisů Journal of Outdoor 

Activities a časopis Aura. V tomto roce vznikl i nový recenzovaný časopis katedry 

preprimárního a primárního vzdělávání Online Journal of Primary and Preschool Education.    

V oblasti zvyšování kvalifikace akademických pracovníků nedošlo k výraznému posunu k 

lepšímu. V roce 2017 pouze jeden pracovník prošel náročným jmenovacím řízením a nyní 

čeká na jmenování profesorem.  

Prioritou PF UJEP je především získávání vědeckých projektů. Do této kategorie můžeme v 

roce 2017 zařadit pouze jeden projekt evidovaný v databázi CEP. Je to projekt Česko-

norského výzkumného programu s názvem Physical Activity as a Part in Treatment of 

Psychiatric Patients, který získali pracovníci katedry psychologie. Tento projekt končí v tomto 

roce. Další pokračující projekt, kterým jsme zamířili do mezinárodní oblasti je spoluřešitelství 

v projektu Evolution of Reading in the Age of Digitisation (E-READ).  Projekt patří mezi 

projekty COST, které podporují mezinárodní spolupráci. Na PF je také jeden projekt 

přeshraniční spolupráce Viva la Musica. V rámci programu Erasmus + se začíná realizovat 

projekt Science Starts at School.  

Trvale vykazujeme úspěšnost při podávání projektů OP VVV. Z nejvýznamnějších můžeme 

jmenovat projekt Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků 

a projekt Podpora kompetencí, gramotností a exekutivních dovedností žáků ze 

socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Jako spoluřešitelé se 

podílíme na projektu Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: 

zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy k přírodě a 

dramatické výchovy. Významně se také podílíme na univerzitním projektu U21. Pozici 

spoluřešitele má PF i v projektu Regulace a behaviorální studia.   

Podařilo se také získat 2 projekty z fondu vzdělávací politiky (tzv. fond F) a navázat 

spolupráci s Ústeckým krajem. V rámci podpory Ústeckého kraje fakulta získala 1 mil. Kč na 

výzkumné projekty, na podporu celoživotního vzdělávání 500 tis. Kč a mezinárodní 

konferenci Cantus Choralis 50 tis. Kč. 

PR fakulty a web 

Také v roce 2017 byla činnost Oddělení pro vnitřní a vnější vztahy PF primárně zaměřena na 

spolupráci se studenty. Provoz Studovny a učebny Prezentačního centra PF se v uplynulém 

roce osvědčil jako dobré zázemí pro studenty (propagace fakultních akcí, studijní záležitosti, 

zahraniční výjezdy a koordinace studentského tutoringu). Studenti kromě odpočinkového 



prostoru hojně využívali právě studentský tutoring. Největší zájem byl o výuku anglického a 

španělského jazyka, probíhala pravidelná výuka češtiny, ruštiny a psychologie. 

Ke konci roku 2017 se ve studovně začal připravovat Erasmus+ point, ve kterém studenti 

naleznou brožury a informační letáky nabízených destinací.  V kanceláři Prezentačního centra 

začala působit koordinátorka Erasmu+, čímž je plně využita možnost potřebné přímé 

spolupráce s pracovnicí pro styk s veřejností a jejím studentským týmem pro posílení 

internacionalizace na fakultě. 

Studenti pod vedením pracovnice PR obohatili obsah tištěného průvodce pro nové studenty 

„Propluj vejškou“ o potřebné „mimo-studijní“ informace. V dalším roce se studenti chystají 

tuto brožuru rozšířit o anglickou verzi přizpůsobenou potřebám stále vyššího počtu studentů 

přijíždějících na PF ze zahraničí.  

V roce 2017 již vychází nově koncipovaný studentský magazín Activum v kombinaci 

občasných tištěných vydání a průběžně obohacované elektronické verze (activumag.cz). Do 

autorského týmu Activa byli přizváni i ostatní studenti, zejména pak ti z oboru Český jazyk 

pro média. Magazín má nové pravidelné rubriky a vyhlašuje pro své čtenáře soutěže o ceny. 

Redakce Activa je přímo napojena na PR strategii PF UJEP a podílí se na propagaci aktivit 

fakulty a univerzity. 

Z iniciativy pracovnice PR byl i v roce 2017 místem neformálních setkání studentů, 

akademiků i jejich přátel prostor 50baru. Významný podíl na tom má nejen vstřícný postoj 

Správy kolejí a menz UJEP, ale především tým studentů, kteří ochotně spolupracují na všech 

PR akcích PF.  V 50baru v tomto roce díky této spolupráci proběhly různé akce, např. 

Tříkrálový sbormistrovský koncert KHV, vyhlášení výsledků 21. ročníku tradičního 

gymnastického klání absolventů KTVS, „Noc mládeže“ – rozloučení PF a PřF s 

akademickým rokem, oslava Mezinárodního dne učitelů (5. 10. 2017), závěrečné setkání a 

koncert mezinárodního sympózia Cantus Choralis KHV a další.  

Studenti KVK pod vedením pedagogů katedry v roce 2017 uspořádali ve výstavním prostoru 

Koridor několik dalších zajímavých výstav a v závěru akademického roku již tradiční velkou 

výstavu studentských závěrečných prací v Muzeu města Ústí nad Labem s názvem BPDP, 

kterou zdobí reprezentativní katalog. Pedagogové a studenti KVK velkou měrou přispěli k 

šíření dobrého jména fakulty pořádáním již osmého ročníku zážitkového tvůrčího festivalu 

Integra Jam, jehož se v Městském parku zúčastnily mnohé školy z regionu. Studenti a 

pedagogové KHV již tradičně reprezentují PF a UJEP svými profesionálními výkony na 

mezinárodních festivalech sborového zpěvu a vystoupeními na tuzemských i zahraničních 

koncertech. V roce 2017 byl nově realizován výměnný koncertní projekt s Mexikem, v jehož 

rámci reprezentoval sbor Chorea Academica naši fakultu a univerzitu v Mexico City. Také 

KTVS se značnou měrou podílí na PR zejména na univerzitní úrovni a v roce 2017 kromě 

jiného organizovali její pedagogové a studenti řadu velkých sportovních akcí, např. Běh 

kampusem, či Sportovní den rektora.  

Léto 2017 proběhlo ve znamení spolupráce s veřejností formou úspěšného prvního ročníku 

veřejného příměstského tábora (s podporou partnerské firmy UJEP Adler s. r. o.). Tábor s 

pestrými činnostmi a výborným zázemím byl zcela naplněn a PF bude v příští sezóně pořádat 



více běhů pro různé věkové kategorie. Spolupráce s absolventy a ostatními pedagogy z praxe 

byla v létě 2017 realizována prostřednictvím oblíbených letních škol KVK a KHV.  

Fakultní propagace respektuje i nadále společnou univerzitní koncepci a i v roce 2017 jsme se 

spolu s většinou kateder úspěšně podíleli na průběhu Dnů vědy a umění (DVU) na Kostelním 

náměstí v centru města u OC Fórum. PF se do programu akcí DVU zapojila tradičním 

dopoledním programem v Domě dětí a mládeže a nově také uspořádáním Film Festu 

studentských filmů v anglickém jazyce v kinosále Hraničáře. Pozvané střední školy zcela 

zaplnily hlediště vděčnými diváky. Po loňských zkušenostech odstoupila PF od přímé 

spolupráce na koordinaci Městských vánoc v centru města a vyšla vstříc rektorátu organizací 

oslavy vánočních svátků UJEP pro zaměstnance a veřejnost přímo v Kampusu. Na jejím 

programu jsou vystoupení žákovských uskupení regionálních ZUŠ a ZŠ a studentských kapel 

PF. Návštěvníci kampusu UJEP si mohou prohlédnout výstavu žákovských betlémů a 

ochutnat sváteční občerstvení.  Fakulta spolupracuje na vzniku portrétů osobností pro 

univerzitní portál „Příběh UJEP“ a dalších společných projektech PR UJEP. V průběhu roku 

byla aktualizována anglická verze stávajícího fakultních webových stránek. Fakulta se v 

současné době chystá na přechod pod jednotný systém univerzitních webových stránek. 

Mezinárodní vztahy 

V roce 2017 má PF v rámci programu Erasmus+ uzavřených celkem 98 meziinstitucionálních 

smluv (se 133 kombinacemi dle kateder a institucí) se 76 univerzitami z 21 zemí. PF 

spolupracuje se zahraničními univerzitami také na základě všeobecných smluv o spolupráci. 

Na univerzitní úrovni se jedná o 19 univerzit z 8 zemí a na fakultní úrovni o 8 univerzit ze 4 

zemí.  V rámci různých programů zahraničních mobilit vycestovalo v roce 2017 celkem 51 

studentů a 19 akademiků a naopak naši fakultu navštívilo rekordních 72 zahraničních studentů 

a 29 akademických pracovníků. Studenti a akademici cestují do zahraničí a přijíždějí ze 

zahraničí také na krátkodobé akce spojené s realizací koncertů, výstav, exkurzí apod.           

PF byla v roce 2017 zapojena do dvou projektů mezinárodní kreditové mobility v rámci 

programu Erasmus+. PF nadále rozšiřuje ve spolupráci s katedrami nabídku kurzů v 

angličtině pro incomingové studenty, jejichž počet plynule roste. V roce 2017 jsme 

přijíždějící studenty i studenty s odlišným mateřským jazykem nově zapojili do studentského 

tutoringu i asistentského servisu při výuce jejich rodného jazyka (ruštiny, španělštiny).  

PF nadále cíleně podporuje aktivity ESN Ústí nad Labem (Erasmus Student Network). 

Studenti pak na dobrovolnické bázi pečují o jednotlivé zahraniční studenty na PF. PF spolu s 

KAJ a ve spolupráci s KPR pokračuje ve vysílání studentů na praktické stáže do anglického 

Leedsu v rámci smluvní spolupráce s Comenius School UK. Smlouva o spolupráci s 

Comenius School byla podepsána v polovině roku 2017 a na praktickou stáž na základní 

školu v Hovingham v Leedsu k dnešnímu dni vyjelo již 12 studentů PF. 

Navzdory vzrůstajícímu zájmu zahraničních studentů o studijní i praktické stáže na PF UJEP 

bohužel nadále klesá zájem našich studentů o běžné Erasmové výjezdy do zahraničí, zejména 

o studijní pobyty. Jde o celouniverzitní trend a oddělení pro vnitřní a vnější vztahy spolu s 

pracovnicí pro vztahy s veřejností a týmem studentů pokračuje v hledání způsobu, jak 

studenty učitelství přesvědčit o užitečnosti zahraniční zkušenosti. Do nově koncipované 

kampaně na podporu zájmu o zahraniční výjezdy se proto v roce 2017 aktivně zapojili 



studenti po návratu ze svých pobytů. Aktuální analýza studentských postojů na PF však 

bohužel potvrdila jejich obavy ze zbytečného prodlužování studia po návratu ze zahraničí a z 

finanční náročnosti zahraničních pobytů. Překonání tohoto postoje zůstává výzvou pro další 

léta. 

PF záměrně posiluje vztahy s Ukrajinskými univerzitami a v budoucnu hodlá obnovit prestiž 

slavistických studií založením pracoviště. Koncem roku 2017 v tomto směru podnikla fakulta 

první kroky a zajistila koordinaci příprav tohoto záměru. 

Fakultní školy a zařízení a pedagogická praxe 

V roce 2017 byla udělena nová osvědčení spolupracujícím školám a podepsány smlouvy pro 

nové fakultní školy a zařízení. Celkem naše fakulta spolupracuje na základě smluvní dohody s 

32 spolupracujícími a s 19 fakultními školami a zařízeními.  

V roce 2017 se ve spolupráci děkanátu a Centra pedagogické praxe podařilo navázat na 

předchozí léta a získat projekt z Fondu vzdělávací politiky MŠMT „Zkvalitnění pregraduální 

přípravy pedagogických pracovníků na PF UJEP“. Z téhož fondu se dále podařilo získat 

projekt „Podpora studia studentů Speciální pedagogiky a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PF 

UJEP Ústí nad Labem“, který reflektuje zlepšení podmínek studia studentů uvedených 

studijních oborů přijatých na základě mimořádného přijímacího řízení. Dále se podařilo získat 

projekt v rámci výzvy IP 2017, který vytváří podmínky pro realizace odborných a dalších 

praxí studentů.  

Celoživotní vzdělávání na PF 

V minulém akademickém roce bylo na Centru celoživotního vzdělávání PF UJEP (dále jen 

CCV) vytvořeno více než 30 programů vhodných do projektů OP VVV pro MŠ, ZŠ, SŠ i 

VOŠ. Jedná se o krátkodobé kurzy, které reflektují požadavky na zlepšování čtenářské a 

matematické gramotnosti dětí a studentů, nebo pomoc učitelům v jejich osobnostním a 

odborném rozvoji. Pochopitelně také reagujeme na potřeby inkluze v českém školství a v 

současné době vznikají pod vedením CCV další vzdělávací kurzy DVPP v této oblasti.  

CCV podstatně rozšířilo svoji nabídku kvalifikačních programů k výkonu specializovaných 

činností, např. Tvorba a následná koordinace ŠVP, koordinátor v oblasti ICT a metodik 

prevence sociálně patologických jevů. CCV reflektuje zvýšený zájem o splnění kvalifikace 

pedagogických pracovníků plynoucí z požadavků inkluze, především v rámci programů 

zaměřených na studium v oblasti speciální pedagogiky a akreditací Studia pro asistenta 

pedagoga.  Významnou součástí nabídky CCV jsou souběhové programy s PF, tedy Sociální 

pedagogika a Asistent předškolního vzdělávání, Speciální pedagogice - intervence a 

navazující Sociální pedagogika, Sport a zdraví a Speciální pedagogika -  poradenství. 

Díky podpoře Ústeckého kraje může CCV PF UJEP rozšířit svoji stávající nabídku, a 

poskytnout tak pedagogickým pracovníkům řadu zajímavých možností, jak si prohloubit své 

kvalifikační dovednosti. CCV se tak může více zabývat potřebami pedagogů středních a 

dalších škol a zařízení zřizovaných krajem. Centrum nadále spolupracuje se svými 

výukovými středisky a tím vyučujeme i v Praze, Karlových Varech a v Mostě a Varnsdorfu. 

Další významnou agendou CCV PF je poskytování dlouhodobých kurzů češtiny pro cizince a 

zkoušek, které probíhá v pražské pobočce. 



Provozní a investiční oblast 

Rozpočet provozních prostředků na rok 2017 byl opětovně postižen skutečností, kdy došlo ke 

snížení částky, kterou má PF k dispozici k užití v provozní (neinvestiční) oblasti. PF obdržela 

celkem 95,8 mil. Kč, což činí 98 % loňského objemu neinvestičních zdrojů. 

Snahou vedení PF bylo – stejně jako v minulých letech - udržet nákladový, resp. výdajový 

standard - především v oblasti mzdových nákladů tak, aby rozpočet byl i v roce 2017 doplněn 

v maximální možné míře na takovou úroveň, která představuje jen minimální omezení 

běžných výdajů fakulty. PF tedy plánovala zapojit do rozpočtu roku 2017 ze svých zdrojů 7 

mil. Kč.  

Vzhledem k tomu, že v průběhu roku získala fakulta významné projektové zdroje – především 

zdroje projektu, resp. fondu F (MŠMT), který primárně slouží k odstranění historického 

podfinancování platů akademických pracovníků pedagogických fakult, je důvodné se 

domnívat, že rezervy PF UJEP ušetříme pro další období. Bohužel situace k rozpočtům 

veřejných vysokých škol v dalších letech je opět nejasná, avizováno je snížení příjmové 

stránky našeho rozpočtu o další cca 2 mil. Kč. 

V oblasti investic PF v roce 2017 realizovala druhou splátku výpůjčky od FŽP za výstavbu 

50baru. Celkově jsme tedy splatili 2 mil. Kč a poslední 1 mil. Kč plánujeme uhradit v roce 

2018. 

Kromě tohoto typu investičních výdajů se vedení PF rozhodlo ponechat investiční zdroje 

fakulty v maximální možné míře (cca 1 mil. Kč) jako disponibilní zdroje určené pro řešení 

některých oprav v objektech PF a jako nutné finanční spoluúčasti na některých projektech, 

protože dokumentačně se připravuje rekonstrukce suterénu sportovní haly, hlavní plochy 

sportovní haly, interiéru vily, revitalizace didaktické techniky velké auly PF a interiéru malé 

auly v ul. České mládeže. 

 

Na závěr mi dovolte poděkovat všem akademickým i neakademickým pracovníkům fakulty a 

samozřejmě také všem studentům, kteří se podíleli na rozvoji fakulty jako stabilní součásti 

UJEP a hlavního vzdělavatele učitelů a dalších pedagogických pracovníků v Ústeckém kraji.  

 

doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. 

děkan PF UJEP 

 

      


