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Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP
dne 22. 10. 2018
Přítomni:

prof. Doulík, doc. Škoda, dr. Procházková, doc. Brtnová-Čepičková,
ing. Hřebejková, dr. Bertl

Omluven:

xxx

Předmět jednání:
prof. Doulík
1. Na základě informace rektora byla jako koordinující fakulta přípravy a projednávání
návrhu oblasti Učitelství určena pedagogická fakulta. Koordinační osobou je pak doc.
Škoda.
2. Děkan podal základní informace z jednání děkanů pedagogických fakult s ministrem
Plagou dne 17. 10. 2018. Příspěvek na dorovnání mezd akademickým pracovníkům PF
byl přislíben v celkové minimální výši 95 mil. Kč, který se rozpočítá na všech 9
pedagogických fakult.
3. O průběhu jednání AS PF dne 17. 10. 2018 informoval proděkan doc. Škoda – AS se
kladně vyjádřil k návrhu záměru podání žádosti o institucionální akreditaci pro oblasti
vzdělávání Učitelství a Tělesná výchova a sport; Kinantropologie. Nyní probíhá vyhlášení
hlasování per rollam o vyjádření VR PF.
4. Kolegium děkana se vrátilo k jednání s předsedou OHK Most Ing. Jungem. Děkan
připraví do dalšího čísla časopisu TEMA článek o českém vzdělávacím systému.
Finanční příspěvek PF za rok 2018 činí 1.000,- Kč.
doc. Škoda
5. Do 16. 11. 2018 je třeba zaslat podklady pro vypsání VK a PVK na letní semestr
akademického roku 2018/2019 na adresu Jiri.Koumar@ujep.cz
6. Do 16. 11. 2018 je třeba na sekretariát děkana PF (Ludmila.Svobodova@ujep.cz)
elektronicky nahlásit změny v komisích pro SZZ a obhajoby kvalifikačních prací.
Sekretářka děkana rozešle vedoucím kateder současné seznamy komisí pro SZZ a
obhajoby kvalifikačních prací – změny prosím vyznačit přímo do textu.
7. Kolegium děkana projednalo nominace PF UJEP na stipendia primátorky města Ústí nad
Labem a starostů městských obvodů města Ústí nad Labem pro nejlepší studenty UJEP za
akademický rok 2016/2017. Nominace doporučuje v tomto pořadí:
1. místo: Šárka Studecká – stipendium primátora města Teplice,
2. místo: Charlota Hölzelová,
3. místo: Karolina Neumann,
4. místo: Kristýna Janků.
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dr. Procházková
8. Dr. Procházková informovala o pracovních schůzkách o spolupráci s CSR manažerem FK
AGC Teplice a s ředitelkou SVKUL (krajská knihovna). Katedry PF budou informovány
o konkrétních možnostech spolupráce písemně.
a. FK Teplice nabízí kombinované přednášky s účastí zajímavých lidí a prezentací
„silných příběhů“ a zásadních kulturních počinů spojených se sportem, spolupráci
s organizátory benefiční akce Zpíváme pro Tebe, participaci na sportovněedukativních programech, spolupráci na relevantních osvětových kampaních,
spolupráce se studentskou organizací Otevřeno.cz.
b. SVKUL nabízí spolupráci v rámci obsahu existující smlouvy o spolupráci zejména
v souvislosti s vybudováním vzdělávacího centra a společenského sálu při
probíhající rekonstrukci knihovny (katedry, CCV, …). Vedoucím kateder bude
rozeslán kontakt a požadavek na vytipování zástupců pro spolupráci s krajskou
knihovnou.
9. Dne 30. 10. 2018 proběhne od 14 hod. v zasedací místnosti PF (č. 502) přednáška Několik
slov k našemu intuitivnímu uvažování a jeho dopadu na hodnocení, kterou povede Mgr.
Jaroslav Říčan, Ph.D., z katedry pedagogiky PF. Podrobnější informace:
http://pf.ujep.cz/ci/files/Rican-hodnoceni_studentu.pdf.
10. Pozvání pro zaměstnance na praktické ukázky a nácvik úkonů první pomoci pod vedením
zkušených záchranářů z partnerské ZZS ÚK. V rámci nabídky projektu U21 proběhne dne
1. 11. 2018 od 14 hod. v zasedací místnosti PF (č. 502) a v přilehlých prostorách 4. patra
staré budovy PF. http://pf.ujep.cz/ci/files/PRVNI_POMOC_cast_2.pdf.
11. Mgr. Klenerová je dlouhodobě nepřítomna a zastupuje ji – pro obecné poradenství v rámci
internacionalizace
studentská
koordinátorka
Dagmar
Hladíková
(studovna,
d.hladikova@centrum.cz), pro relevantní administrativní úkony – v úředních hodinách
(viz informace na webu) kolega Martin Černý a Zuzana Procházková.
doc. Brtnová-Čepičková
12. Předána informace o návrzích na udělení ceny rektora (konečný termín 25. 10. 2018)

Různé
 Diskutována novelizace směrnice PF 6C/2003.

prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.
děkan PF UJEP v Ústí nad Labem
Zapsal:
dr. Bertl
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