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PREAMBULE 

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „PF UJEP“) pro rok 2014 vychází z Aktualizace 
Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
a z Dlouhodobého záměru MŠMT ČR na roky 2011–2015, z jeho Aktualizace pro rok 
2014 a dále z Dlouhodobého záměru PF UJEP na roky 2011–2015 a Strategie UJEP 
2010–2020. 

Jejím cílem je vymezit a definovat hlavní směry rozvoje a konkrétní cíle PF UJEP pro 
rok 2014 a aktivity vedoucí k jejich dosažení s ohledem na podporu kvalitativního 
růstu na úkor kvantity.  
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1 KVALITA A RELEVANCE 

1.1 Rozvoj vzdělávacího procesu 

a) Optimalizace struktury bakalářských a navazujících studijních programů a 
oborů ve vztahu k jejich reakreditaci v roce 2014. 

b) Úspěšná reakreditace předložených bakalářských, navazujících 
magisterských a nestrukturovaných magisterských studijních programů a 
oborů.  

c) Rozvoj a odborná profilace doktorských studijních oborů. 

d) Celoživotní vzdělávání pedagogických pracovníků. 
 

- Optimalizovat strukturu bakalářských a navazujících studijních programů a 
oborů z hlediska jejich kvality, ekonomické náročnosti, zajištění výuky a 
zajištění garance v souvislosti s reakreditací. 

Kontrolovatelné výstupy:  

Seznam studijních oborů určených k ukončení realizace 

Seznam studijních oborů připravených nově k akreditaci – viz příloha ADZ PF 
2014. 

Odpovědnost: Proděkan pro studium 

  

- Zlepšovat transparentnost doktorského studia a důsledné uplatňování 
kreditního systému. Kodifikovat nově organizaci doktorského studia na PF 
UJEP.  

Kontrolovatelné výstupy:  

Vytvořený a schválený Studijní a zkušební řád doktorského studia PF UJEP 

Odpovědnost: Proděkan pro studium 

 

- Podporovat rozvoj doktorských studijních oborů, zejména vyjasnit koncepci a 
personálně stabilizovat doktorský studijní obor Teorie vzdělávání v bohemistice 
(v souvislosti s chystanou reakreditací tohoto studijního oboru v roce 2014) a 
připravit nově k akreditaci doktorský studijní obor Teorie vzdělávání primární 
školy (pracovní název). 

Kontrolovatelné výstupy:  

Reakreditační spis doktorského studijního oboru Teorie vzdělávání v 
bohemistice 

Akreditační spis nového doktorského studijního oboru 

Odpovědnost: Proděkan pro studium 

 

- Rozvíjet strategii nabídky souběhů akreditovaných studijních oborů a programů 
celoživotního vzdělávání, kde se v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. 



podle aktuálního zájmu uchazečů a podle aktuálních legislativních požadavků 
(zákon o pedagogických pracovnících).  

Kontrolovatelné výstupy:  

Seznam souběhů programů CŽV PF UJEP s akreditovanými studijními obory 

Odpovědnost: Proděkan pro studium, Proděkanka pro rozvoj a vztahy fakulty 

 

- Spolupracovat s PřF a FF na tvorbě obsahového standardu pedagogických a 
psychologických disciplín v rámci pregraduální přípravy učitelů. 

Kontrolovatelné výstupy:  

Obsahový standard pedagogických a psychologických disciplín 

Odpovědnost: Proděkan pro studium, garant pedagogicko-psychologických 
disciplín na UJEP 

 

- Příprava distančních (zejména e-learningových) studijních opor pro studenty 
prezenční i kombinované formy studia a následné rozšíření nabídky studia ve 
studijních oborech v kombinované formě studia podle požadavků praxe a zájmu 
uchazečů.  

Kontrolovatelné výstupy:  

Seznam distančních studijních opor 

Odpovědnost: Proděkan pro studium 

 

- Podporovat efektivní procesy v rámci agendy spojené s celoživotním 
vzděláváním pedagogických pracovníků v návaznosti na připravovaný 
kariérní řád učitelů a standard učitelské profese.  
 
Kontrolovatelné výstupy:  

Zavedení specifických kódů u předmětů CCV PF, skladba vzdělávacích 

programů a kurzů primárně zaměřena na pedagogické pracovníky. 

Odpovědnost: Proděkanka pro rozvoj a vztahy fakulty, vedoucí CCV PF 

 

1.2 Posílení vědy, výzkumu, inovací, umělecké a další tvůrčí činnosti 

 
- Prezentovat excelentní výzkumná témata a tvůrčí týmy na PF UJEP s 

ohledem na vytvoření příležitostí pro zapojení do mezinárodních projektů, 

zejména jako předpoklad pro zapojení fakulty do projektů velkých evropských 

infrastruktur (Horizon 2020). 

Kontrolovatelné výstupy: Formulace 4 výzkumných témat (prezentace témat 
na webových stránkách PF). 

Odpovědnost: Proděkanka pro vědu a tvůrčí činnost 
 



- Formou cílených strategií rozvíjet a podporovat nosná výzkumná témata, která 
umožní výraznější zapojení do mezioborové, mezifakultní, celostátní a 
mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu.  

Kontrolovatelné výstupy: Podpora výzkumných témat přidělováním interních 
grantů a výběrem projektů do SGS (Studentské grantové soutěže).  

Odpovědnost: Proděkanka pro vědu a tvůrčí činnost 
 

- Usilovat o co největší prezentaci výsledků vědecké práce a umělecké činnosti 
na PF UJEP.  

Kontrolovatelné výstupy: webové stránky PF, mezinárodní konference 

Odpovědnost: Proděkanka pro vědu a tvůrčí činnost 

 

- Přijímat na místa akademických pracovníků jen takové uchazeče, kteří již v 
době doktorských studií vykazovali zřetelné zaujetí pro vědu a prezentovali se 
odpovídajícími vědeckými výsledky.  

Kontrolovatelné výstupy: nově přijatí pracovníci s výsledky ve vědě a výzkumu  

Odpovědnost: Proděkan pro vědu a tvůrčí činnost, proděkan pro rozvoj 
 

- Dbát na zadávání výsledků umělecké činnosti do databáze RUV. 

Kontrolovatelné výstupy: Školení pracovníků pro práci s databází, zvýšení 
počtu záznamů v databázi RUV 

Odpovědnost: Proděkanka pro vědu a tvůrčí činnost, garanti segmentů 
 

- Zvýšit kvalitu podávaných projektů v rámci podpory umělecké činnosti na 
UJEP.  

Kontrolovatelné výstupy: podání alespoň dvou konkurenceschopných 
uměleckých projektů  

Odpovědnost: Proděkanka pro vědu a tvůrčí činnost 

 

- Podporovat tvůrčí činnost studentů (zejména v magisterských a doktorských 
studijních programech) prostřednictvím účelových prostředků ze stipendijního 
fondu PF UJEP.  

Kontrolovatelné výstupy:  

Seznam podpořených tvůrčích aktivit  

Objem vyplacených finančních prostředků 

Odpovědnost: Proděkan pro studium 

 



1.3 Zajištění kvality řízení 

- Pravidelně vyhodnocovat systém procesů řízení na fakultě na pravidelných 
aktivech – kolegium děkana, porady vedoucích pracovišť, zasedání 
akademického senátu. 

Kontrolovatelné výstupy:  

Optimalizace procesů (úpravy pracovních smluv, směrnice a příkazy děkana, 
změny pracovního zařazení), zápisy z jednání. 

Odpovědnost: Děkan, předseda AS PF 

 
- Změna pracovního zařazení a navýšení výukové povinnosti na maximum u 

pracovníků, jejichž vykazovaná činnost dlouhodobě neodpovídá náplni práce 

na pozici akademického pracovníka, kterou zastávají (týká se zejména 

odborných asistentů a docentů). 

Kontrolovatelné výstupy:  

Změny pracovních smluv a výukové povinnosti akademických pracovníků. 

Odpovědnost: Děkan 

 
- Příprava koncepčního materiálu, který se týká reorganizace některých 

pracovišť PF s ohledem na jejich výukovou, vědeckou a tvůrčí činnost a na 

finanční situaci fakulty. 

Kontrolovatelné výstupy:  

Koncepční materiál řešící sloučení pracovišť a zachování/nezachování 
stávajících úvazků akademických pracovníků. 

Odpovědnost: Děkan 

 

2 VNĚJŠÍ VZTAHY, OTEVŘENOST 

2.1 Participovat na společných celouniverzitních projektech a na posílení 
vztahů s ostatními součástmi univerzity společnými aktivitami pracovišť; 
 
Kontrolovatelné výstupy:  
Výuka pedagogů PF v kurzech U3V (2 semestry), organizace třetího ročníku PF 
festu v rámci Dnů vědy a umění, příspěvky pedagogů do Zpravodaje UJEP (5 
čísel/rok) 
Odpovědnost: Proděkanka pro rozvoj a vztahy fakulty 
 

2.2 Internacionalizace 
 

- Podporovat zájem kateder o mezinárodní spolupráci prodlužováním fungujících 
bilaterálních smluv v rámci programu Erasmus se zahraničními vysokými 
školami na poslední rok Programu celoživotního učení a uzavíráním nových na 
období 2014 - 2020. 



 
Kontrolovatelné výstupy:  
Obnovení všech fungujících bilaterálních smluv pro nové programové období 
2014 – 2020, uzavření 5 nových smluv. 
Odpovědnost:  
Proděkanka pro rozvoj a vztahy fakulty, fakultní koordinátor Erasmu 
 

- Podpořit incoming zahraničních studentů rozšířením nabídky kurzů přímé výuky 
+ vytvoření e-learningových kurzů. 
 
Kontrolovatelné výstupy:  
Počet nových kurzů minimálně 5 
Odpovědnost:  
Proděkanka pro rozvoj a vztahy fakulty, fakultní koordinátor Erasmu 
 

- Zajistit efektivnější kontrolu sestavování studijních plánů studentů Erasmu tak, 
aby následně docházelo k uznávání většího počtu předmětů ze studijního 
pobytu v zahraničí jako povinných či povinně volitelných. 
 
Kontrolovatelné výstupy:  
Navýšení počtu uznaných povinných a povinně volitelných kurzů 
Odpovědnost:  
Proděkan pro studium a Proděkanka pro rozvoj a vztahy fakulty 
 

2.3 Podpora vytváření společných studijních programů 

Využít kontaktů se zahraničními pracovišti k zahájení jednání o možnostech 
vytvoření double degree programu. 

 
Kontrolovatelné výstupy:  

Uskutečněná iniciační jednání zástupců kateder v zahraničí, účast na 

mezinárodním setkání k této problematice. 

Odpovědnost: Proděkanka pro rozvoj a vztahy fakulty 

2.4 Spolupráce s aplikační sférou a regionem 
 

- Podporovat konkrétní projekty spolupráce jednotlivých kateder s institucemi se 
statusem fakultní škola/fakultní zařízení a spolupracující škola/spolupracující 
zařízení. Status fakultní škola/fakultní zařízení udělovat pouze na základě 
doporučení kateder přednostně spolupracujícím školám/spolupracujícím 
zařízením. 

 

Kontrolovatelné výstupy:  

Udělení statusu fakultní škola dvěma dalším školám se stávajícím statusem 

spolupracující škola. 

Odpovědnost: Proděkanka pro rozvoj a vztahy fakulty 

 

 



2.5 Propagace 

 

- Na základě nových zkušeností pokračovat v úspěšné  realizaci propagačních 
programů s cílem propagovat vědu a umění u veřejnosti v regionu i mimo něj. 

 

Kontrolovatelné výstupy:  
Uskutečnění akce PF fest aneb Škola na ulici, Den otevřených dveří apod., 
realizace studentské konference (podpora studentských výzkumných aktivit a 
prezentace výsledků výzkumných šetření v rámci kvalifikačních prací studentů) 
Odpovědnost: pracovník public relations 

 

- Nadále posilovat roli studentů v procesu zviditelňování fakulty a budování 
povědomí o značce PF UJEP. 
 
Kontrolovatelné výstupy:  
Studentská soutěž o novoročenku fakulty, grafické návrhy vybraných plakátů, 
umístění logotypu na akcích Studentské unie UJEP 
Odpovědnost: pracovník public relations 

 

- Podporovat realizaci aktivit vedoucích k přímé spolupráci se žáky a učiteli 
základních a středních škol.  
 
Kontrolovatelné výstupy:  
Odborné workshopy, aktivity v rámci univerzitního projektu „Otevřená 
univerzita“, NEFLT. 
Odpovědnost: proděkanka pro rozvoj a vztahy fakulty, pracovník public relations 
 

- V oblasti propagace stále více zaměřovat pozornost na elektronické zdroje. 
 
Kontrolovatelné výstupy:  
Aktivita fakulty na sociálních sítích a využívání reklamních prostor internetových 
portálů zaměřených na příslušnou cílovou skupinu 
Odpovědnost: pracovník public relations 

3 EFEKTIVITA A FINANCOVÁNÍ 

- I nadále pokračovat v trendu, kdy je provozní rozpočet PF sestaven jako 
vyrovnaný. Pro finanční rok 2014 použít ze zůstatku finančních rezerv PF 
maximálně 50 %. 
kontrolovatelné výstupy: rozpočet PF 
odpovědnost: tajemník PF, děkan 

 

- Přijmout systém vnitřního finančního řízení – především v oblasti provozních 

nákladů pracovišť fakulty a osobních nákladů fakulty -  tak, aby tak bylo 

v maximální možné a zároveň reálné míře kompenzováno saldo v rozpočtu 

fakulty vzniklé jako rozdíl mezi finančními zdroji minulých let a roku aktuálního. 



kontrolovatelné výstupy: rozpočet PF 
odpovědnost: tajemník PF, děkan 

 

- V ročních cyklech vždy vyhodnocovat interní efektivitu všech pracovišť fakulty 

tak, aby byl zřejmý přínos všech součástí fakulty k celkovému finančnímu 

postavení fakulty.  

kontrolovatelné výstupy: rozpočet PF 
odpovědnost: tajemník PF, děkan 

 

- Vlastní investiční finanční zdroje fakulty koncentrovat formou rezervy na příští 

roky, kdy bude nutné realizovat úpravu vnitřních prostor v areálu  PF v ul. 

České mládeže po odchodu pracovišť FF a PřF pro nově alokovaná pracoviště 

PF (z budovy Hoření ul.). 

kontrolovatelné výstupy: účetní stav FRIMu PF 
odpovědnost: tajemník PF 

 

- Vytvořit stravovací zázemí pro studenty PF v areálu ul. České mládeže formou 

zapojení dlouhodobých externích finančních zdrojů. 

kontrolovatelné výstupy: objekt stravovacího zařízení 
 odpovědnost: děkan, tajemník PF 

 

- I nadále podporovat rozvoj kurzů celoživotního vzdělávání fakulty tak, aby 

z této činnosti byla více posilována příjmová stránka rozpočtu fakulty. 

kontrolovatelné výstupy: 43 kurzů a 600 účastníků CCV PF 
odpovědnost: tajemník PF, proděkanka pro rozvoj a vztahy 

 

- Řešit vstupem do odpovídajícího projektového financování dlouhodobě 

neutěšenou situaci v technické úrovni vnitřních elektrorozvodů v budovách PF 

v areálu ul. České mládeže. 

kontrolovatelné výstupy: objektové vybavení 
odpovědnost: tajemník PF 

 

- I nadále participovat na celouniverzitních projektech řešících úsporná a 

racionalizační opatření v chodu celé univerzity (projekt Full cost). 

kontrolovatelné výstupy: předmětný projekt a jeho závěry 
odpovědnost: tajemník PF 



Studijní programy a studijní obory chystané pro reakreditaci a novou akreditaci v roce 2014 

 

Studijní program Studijní obor Forma Typ žádosti 

B3710 Filologie (Bc.) anglický jazyk a literatura (jednooborové) prezenční prodloužení akreditace 

B3710 Filologie (Bc.) anglický jazyk a literatura (jednooborové) kombinovaná rozšíření akreditace 

B3710 Filologie (Bc.) anglický jazyk a literatura (dvouoborové) prezenční prodloužení akreditace 

N7503 Učitelství pro ZŠ (Mgr.) anglický jazyk a literatura pro 2. st. ZŠ (dvouoborové) prezenční prodloužení akreditace 

N7504 Učitelství pro SŠ (Mgr.) anglický jazyk a literatura pro SŠ (dvouoborové) prezenční rozšíření akreditace 

N7504 Učitelství pro SŠ (Mgr.) anglický jazyk a literatura pro ZŠ a pro SŠ (jednooborové) prezenční rozšíření akreditace 

N7504 Učitelství pro SŠ (Mgr.) anglický jazyk a literatura pro ZŠ a pro SŠ (jednooborové) kombinovaná rozšíření akreditace 

B3710 Filologie (Bc.) český jazyk a literatura (jednooborové) prezenční prodloužení akreditace 

B3710 Filologie (Bc.) český jazyk a literatura (dvouoborové) prezenční prodloužení akreditace 

B3710 Filologie (Bc.) obchodní ruština prezenční prodloužení akreditace 

N7503 Učitelství pro ZŠ (Mgr.) český jazyk a literatura pro 2. st. ZŠ (dvouoborové) prezenční prodloužení akreditace 

N7504 Učitelství pro SŠ (Mgr.) český jazyk a literatura pro SŠ (dvouoborové) prezenční prodloužení akreditace 

N7504 Učitelství pro SŠ (Mgr.) český jazyk a literatura pro 2. st. ZŠ a pro SŠ (jednooborové) prezenční prodloužení akreditace 

P7507 Specializace v pedagogice (Ph.D.) teorie vzdělávání v bohemistice prezenční  prodloužení akreditace 

P7507 Specializace v pedagogice (Ph.D.) teorie vzdělávání v bohemistice kombinovaná prodloužení akreditace 

B7507 Specializace v pedagogice (Bc.) hudební výchova (jednooborové) prezenční prodloužení akreditace 

B7507 Specializace v pedagogice (Bc.) hudební výchova (dvouoborové) prezenční prodloužení akreditace 



Specializace v pedagogice (Bc.) sbormistrovství  prezenční prodloužení akreditace 

Specializace v pedagogice (Bc.) popularizace hudby a organizace hudebního života prezenční prodloužení akreditace 

N7503 Učitelství pro ZŠ (Mgr.) hudební výchova pro 2. st. ZŠ (dvouoborové) prezenční prodloužení akreditace 

N7504 Učitelství pro SŠ (Mgr.) hudební výchova pro SŠ (dvouoborové) prezenční prodloužení akreditace 

N7504 Učitelství pro SŠ (Mgr.) sbormistrovství (dvouoborové) prezenční prodloužení akreditace 

N7504 Učitelství pro SŠ (Mgr.) hudební výchova pro ZŠ, SŠ a ZUŠ (jednooborové) prezenční prodloužení akreditace 

B7507 Specializace v pedagogice (Bc.) školský management kombinovaná prodloužení akreditace 

B7507 Specializace v pedagogice (Bc.) sociální pedagogika prezenční rozšíření akreditace 

B7507 Specializace v pedagogice (Bc.) sociální pedagogika kombinovaná rozšíření akreditace 

N7507 Specializace v pedagogice (Mgr.) sociální pedagogika prezenční rozšíření akreditace 

N7507 Specializace v pedagogice (Mgr.) sociální pedagogika kombinovaná rozšíření akreditace 

B7507 Specializace v pedagogice (Bc.) sociálně pedagogická asistence prezenční prodloužení akreditace 

B7507 Specializace v pedagogice (Bc.) sociálně pedagogická asistence kombinovaná prodloužení akreditace 

B7507 Specializace v pedagogice (Bc.) učitelství pro mateřské školy prezenční prodloužení akreditace 

B7507 Specializace v pedagogice (Bc.) učitelství pro mateřské školy kombinovaná prodloužení akreditace 

M7503 Učitelství pro základní školy (Mgr.)  učitelství pro 1. stupeň základní školy prezenční prodloužení akreditace 

M7503 Učitelství pro základní školy (Mgr.)  učitelství pro 1. stupeň základní školy kombinovaná prodloužení akreditace 

M7503 Učitelství pro základní školy (Mgr.)  učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální pedagogika prezenční  prodloužení akreditace 

M7503 Učitelství pro základní školy (Mgr.)  učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální pedagogika kombinovaná rozšíření akreditace 

B7401 Tělesná výchova a sport (Bc.) tělesná výchova a sport (jednooborové) prezenční prodloužení akreditace 



 

B7401 Tělesná výchova a sport (Bc.) tělesná výchova a sport (jednooborové) kombinovaná prodloužení akreditace 

B7401 Tělesná výchova a sport (Bc.) tělesná výchova (dvouoborové) prezenční prodloužení akreditace 

N7401 Tělesná výchova a sport (Mgr.) učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové) prezenční rozšíření akreditace 

N7401 Tělesná výchova a sport (Mgr.) učitelství tělesné výchovy pro SŠ (dvouoborové) prezenční prodloužení akreditace 

N7401 Tělesná výchova a sport (Mgr.) sport a zdraví prezenční rozšíření akreditace 

N7401 Tělesná výchova a sport (Mgr.) sport a zdraví kombinovaná rozšíření akreditace 

B8206 Výtvarná umění (Bc.)  výtvarná kultura (jednooborové) prezenční nová akreditace 

B7507 Specializace v pedagogice výtvarná výchova (dvouoborové) prezenční prodloužení akreditace 

N7503 Učitelství pro ZŠ (Mgr.) učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové) prezenční prodloužení akreditace 

N7504 Učitelství pro SŠ (Mgr.) učitelství výtvarné výchovy pro SŠ (dvouoborové) prezenční prodloužení akreditace 

N7504 Učitelství pro SŠ (Mgr.) Výtvarná výchova pro ZŠ, SŠ a ZUŠ prezenční rozšíření akreditace 


