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PREAMBULE 

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „PF UJEP“) pro rok 2015 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 2015 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 2015 a aktivity vedoucí k jejich dosažení s ohledem na podporu 
kvalitativního růstu na úkor kvantity. 
 

PRIORITY ROZVOJE V ROCE 2015 

1 Kvalita a relevance 

1.1  Profilace studijních programů a oborů 
1.2  Podpora doktorských studijních oborů 
1.3  Zajištění kvality v hlavních činnostech 
 
2 Vnější vztahy, otevřenost 

2.1  Projektová činnost PF UJEP v mezinárodním kontextu 
2.2  Spolupráce s aplikační sférou a regionem, propagace PF UJEP 
2.3 Podpora mobilit - internacionalizace 
 

3  Efektivita a financování, projektová činnost 

3.1  Získávání zdrojů komplementárních k dotaci MŠMT 
3.2  Rozvoj infrastruktury 
3.3 Zkvalitnění oblasti řízení a kontroly 

1 KVALITA A RELEVANCE 
1.1 Profilace studijních programů 

 
- V souvislosti s dokončením (re)akreditace většiny bakalářských 

a magisterských programů a tvorbou Dlouhodobého záměru PF UJEP pro 
období 2016 - 2020 aktualizovat fakultní plány rozvoje studijních oborů do roku 
2020. 
Kontrolovatelné výstupy: Seznam úspěšně (re)akreditovaných studijních oborů 
v souvislosti s celouniverzitní reakreditací v roce 2014; Aktualizovaný fakultní 
plán rozvoje studijních oborů do roku 2020. 



Odpovědnost: proděkan pro studium 
 

- Redukovat studijní obory, jejichž realizace se stane neefektivní (např. 
v souvislosti s demografickým vývojem, vývojem poptávky na trhu práce atd.). 
Kontrolovatelné výstupy: Seznam studijních oborů s ukončenou realizací. 
Odpovědnost: proděkan pro studium 
 

- Podporovat realizaci úspěšně (re)akreditovaných magisterských studijních 
programů, navýšit v nich počet studentů, a to i v případě, že tento nárůst 
nebude ze státního příspěvku financován. 
Kontrolovatelné výstupy: Nárůst počtu studentů v magisterských studijních 
programech. 
Odpovědnost: proděkan pro studium 
 

- Usilovat o akreditaci bakalářského a navazujícího magisterského studijního 
programu Speciální pedagogika; dále o rozšíření akreditace bakalářského 
studijního programu Specializace v pedagogice o studijní obory výtvarná 
výchova pro média a grafický design a hudební výchova pro pomáhající 
profese (pracovní názvy). 
Kontrolovatelné výstupy: Kompletní žádosti o akreditaci a rozšíření akreditace 
odeslané k projednání Akreditační komisi ČR. 
Odpovědnost: proděkan pro studium 
 

- Usilovat o rozšíření akreditace o kombinovanou formu studia u studijních 
oborů, u nichž lze předpokládat zájem uchazečů z praxe. 
Kontrolovatelné výstupy: Seznam studijních oborů připravených k podání 
žádosti o rozšíření akreditace o kombinovanou formu studia a seznam 
distančních studijních opor pro podporu výuky v kombinované formě studia. 
Odpovědnost: proděkan pro studium 
 

- Optimalizovat nabídku souběhů akreditovaných studijních oborů a programů 
celoživotního vzdělávání, v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. podle 
výsledků (re)akreditace studijních programů a oborů v roce 2014. 
Kontrolovatelné výstupy: Seznam souběhů programů celoživotního vzdělávání 
PF UJEP s akreditovanými studijními obory, seznam akreditovaných programů 
v rámci DVPP a v oblasti sportu na MŠMT, seznam akreditovaných programů 
MVČR, přípravný kurz češtiny pro cizince - uchazeče o studium na UJEP. 
Odpovědnost: proděkan pro studium, proděkan pro rozvoj a vztahy fakulty 
 

1.2 Podpora doktorských studijních programů 
 

- Připravovat transformaci doktorského studijního oboru Teorie vzdělávání 
v bohemistice tak, aby mohla být v budoucnu podána žádost o akreditaci 
doktorského studijního oboru Didaktika českého jazyka a literatury v souladu 
s obecným trendem doktorských studijních oborů v oborových didaktikách. 
Kontrolovatelné výstupy: Transformovaný studijní plán, upravený profil 
absolventa, inovované cíle studijního oboru a výstupy z učení. 
Odpovědnost: proděkan pro studium, proděkan pro vědu a tvůrčí činnost 
 



- Usilovat o rozšíření akreditace doktorského studijního programu Specializace 
v pedagogice o studijní obor Teorie primárního přírodovědného vzdělávání 
Kontrolovatelné výstupy: Kompletní žádosti o rozšíření akreditace odeslané 
k projednání Akreditační komisi ČR. 
Odpovědnost: proděkan pro studium, proděkan pro vědu a tvůrčí činnost 

 

1.3 Zajištění kvality v hlavních činnostech 
 
- Pokračovat ve vydávání didakticky zaměřeného časopisu AURA a časopisu 

Journal of Outdoor Activities s perspektivou jejich zařazení mezi periodika 
uznávaná metodikou Hodnocení VaV. 
Kontrolovatelné výstupy: Zařazení časopisů do seznamu recenzovaných 
neimpaktovaných  periodik. 
Odpovědnost: proděkan pro vědu a tvůrčí činnost 

 
- Zdokonalovat model zajištění praxí a recipročních aktivit studentů 

prostřednictvím projektu F (Fond vzdělávací politiky MŠMT). 
Kontrolovatelné výstupy: Splněné indikátory v projektovém období 2015 
(Projekt F: Inovace pedagogických praxí a podpora sítě spolupracujících škol 
a školských zařízení). 
Odpovědnost: proděkan pro studium 
 

- podpořit studentské výzkumné aktivity a prezentace výsledků výzkumných 
šetření v rámci kvalifikačních prací studentů 
Kontrolovatelné výstupy: Studentské konference („Aprílové klání 2015“, 
pravidelné studentské konference, kolokvia doktorandů, seminář studentských 
grantových stipendií). 
Odpovědnost: proděkan pro vědu a tvůrčí činnost 
 

 

2 VNĚJŠÍ VZTAHY, OTEVŘENOST 
2.1 Projektová činnost PF UJEP v mezinárodním kontextu 

 
- Efektivněji využívat podpory nabízené jak UJEP, tak některými agenturami pro 

pomoc při vyhledávání vhodných typů projektů a při přípravě přihlášek ke 
grantovým soutěžím. 
Kontrolovatelné výstupy: Konkrétní podané projekty. 
Odpovědnost: proděkan pro vědu a tvůrčí činnost 

 
- V rámci grantové činnosti se zaměřit na podávání a realizaci mezinárodních 

grantů. Navázat v tomto směru úzkou spolupráci se zahraničními univerzitami. 
Kontrolovatelné výstupy: Zvýšení počtu podávaných projektů. 
Odpovědnost: proděkan pro vědu a tvůrčí činnost 

 



2.2 Spolupráce s aplikační sférou a regionem a propagace 
 
- Zapojit se do projektů RIS - Regionální inovační strategie Ústeckého kraje 

prostřednictvím rámcových záměrů UJEP. 
Kontrolovatelné výstupy: Konkrétní podaný projekt. 
Odpovědnost: proděkan pro vědu a tvůrčí činnost, proděkan pro rozvoj 
a vztahy fakulty 

 
- Zajistit dostatečnou znalost metodiky a významu Hodnocení VaV v ČR u členů 

akademické obce. 
Kontrolovatelné výstupy: Zvýšení počtu hodnotitelných výstupů. 
Odpovědnost: Proděkan pro vědu a tvůrčí činnost 
 

- Umožnit vzdělávacím zařízením využití nabídky programů a kurzů v rámci 
celoživotního vzdělávání a v souvislosti s aktuálním požadavkem doplnění 
kvalifikace učitelů a dalších pedagogických pracovníků. 
Kontrolovatelné výstupy: Nabídka kurzů celoživotního vzdělávání na CCV PF 
UJEP. 
Odpovědnost: proděkan pro rozvoj a vztahy fakulty 
 

- Podpořit projekty spolupráce pracovišť PF UJEP s institucemi se statusem 
fakultní škola/fakultní zařízení a spolupracující škola/spolupracující zařízení. 
Status fakultní škola/fakultní zařízení udělovat systémově. 
Kontrolovatelné výstupy: Udělení statusu fakultní škola dvěma dalším školám 
se stávajícím statusem spolupracující škola. 
Odpovědnost: proděkan pro rozvoj a vztahy fakulty 

 
- Propagovat PF UJEP v regionu, zaměřit se na elektronické zdroje a podporu 

nových technologií; 
Kontrolovatelné výstupy: Podíl akademických pracovníků PF UJEP na výuce v 
kurzech U3V, organizace pátého ročníku PF festu v rámci Dnů vědy a umění, 
příspěvky pedagogů do Zpravodaje UJEP (příspěvky v 5 číslech/rok), aktivita 
PF UJEP na sociálních sítích, hledání možností využití technologie rozšířené 
reality (argumented reality). 
Odpovědnost: proděkan pro rozvoj a vztahy fakulty, pracovník PR 

 

2.3 Podpora mobilit - internacionalizace 
 

- Aktualizovat katalog kurzů vyučovaných v cizím jazyce na jednotlivých 
katedrách. 
Kontrolovatelné výstupy: Aktualizovaný katalog kurzů pro zahraniční studenty. 
Odpovědnost: proděkan pro rozvoj a vztahy fakulty, fakultní koordinátor 
Erasmus+ 

 
- Zvýšit informovanost studentů a zaměstnanců fakulty o programu Erasmus+. 

Kontrolovatelné výstupy: Informační schůzka, webová prezentace, nástěnka. 
Odpovědnost: proděkan pro rozvoj a vztahy fakulty, fakultní koordinátor 
Erasmus+ 

 



- Zvýšit kvalitu a přínos zahraničních mobilit zaměstnanců fakulty v rámci 
programu Erasmus+. 
Kontrolovatelné výstupy: Výběr zaměstnanců dle přínosu pro katedru/fakultu. 
Odpovědnost: Vedoucí kateder, proděkan pro rozvoj a vztahy fakulty 

 
- Podpořit sociálně slabé studenty - zájemce o zahraniční mobility při 

financování výjezdu. 
Kontrolovatelné výstupy: Finanční podpora sociálně slabých studentů 
vyjíždějících do zahraničí ze Stipendijního fondu PF UJEP. 
Odpovědnost: proděkan pro studium, proděkan pro rozvoj a vztahy fakulty 

 
 

3 EFEKTIVITA A FINANCOVÁNÍ 
3.1 Zdroje komplementární k dotaci MŠMT 
 
- I nadále udržovat stávající úroveň a podporovat rozvoj kurzů a programů 

celoživotního vzdělávání fakulty tak, aby z této činnosti byla více posilována 
příjmová stránka rozpočtu fakulty. 
Kontrolovatelné výstupy: Rozpočet PF pro rok 2015. 
Odpovědnost: tajemník, vedoucí CCV PF UJEP 

 
- Pokračovat ve sběru dat v rámci registru uměleckých výsledků (RUV) 

s důrazem na vkládání kvalitních a tedy bodovaných výsledků. 
Kontrolovatelné výstupy: Záznamy v databázi RUV. 
Odpovědnost: proděkan pro vědu a tvůrčí činnost, garanti segmentů RUV 

 
3.2 Rozvoj infrastruktury 

 
- Dokončit výstavbu stravovacího zařízení pro studenty PF UJEP v areálu 

ul. České mládeže formou zapojení dlouhodobých externích finančních zdrojů. 
Soustředit se na sledování efektivní provozování tohoto zařízení. 
Kontrolovatelné výstupy: Rozpočet PF pro rok 2015. 
Odpovědnost: tajemník, 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: Rozpočet PF pro rok 2015. 
Odpovědnost: tajemník 
 

- Řešit vstupem do odpovídajícího projektového financování dlouhodobě 
neutěšenou situaci v technické úrovni vnitřních elektrorozvodů v budovách PF 
v areálu ul. České mládeže. 
Kontrolovatelné výstupy: Rozpočet PF pro rok 2015. 
Odpovědnost: tajemník 
 



3.3 Zkvalitnění v oblasti řízení a kontroly 
 
- Pokračovat v trendu, kdy je provozní rozpočet PF UJEP sestaven jako 

vyrovnaný. Pro finanční rok 2015 použít ze zůstatku finančních rezerv PF 
UJEP maximálně 30 %. 
Kontrolovatelné výstupy: Rozpočet PF pro rok 2015. 
Odpovědnost: tajemník, děkan 

 
- Postupovat dle systému 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 pro rok 2015. 
Odpovědnost: tajemník 

 
- V ročních cyklech i nadále vyhodnocovat interní efektivitu všech pracovišť 

fakulty tak, aby byl zřejmý přínos všech součástí fakulty k celkovému 
finančnímu postavení fakulty. 
Kontrolovatelné výstupy: Rozpočet PF pro rok 2015. 
Odpovědnost: tajemník 

 
- Dokončit změny v organizační struktuře PF UJEP s ohledem na efektivitu 

pracovišť fakulty (optimalizace procesů řízení zejména center PF UJEP). 
Kontrolovatelné výstupy: Změna Organizačního řádu PF UJEP projednaná AS 
PF UJEP. 
Odpovědnost: děkan 

 

- Pružně reagovat na případnou novelu zákona o vysokých školách v souladu 
se změnou vnitřních předpisů univerzity. 
Kontrolovatelné výstupy: Změna vnitřních předpisů a dalších předpisů a norem 
PF UJEP. 
Odpovědnost: děkan, všichni proděkani, tajemník 
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