
Zpráva o činnosti PF UJEP za rok 2018 

 

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 2018. 

Stojím před Vámi již poosmé, což znamená, že i naposledy jako děkan naší fakulty. Dne 28. 

2. 2019 skončím ve funkci děkana a pevně věřím, že příští týden zvolíte mého nástupce. 

Stejně jako v předchozích letech se zaměřím na jednotlivé oblasti činností PF a jejich stav 

v tomto roce. 

 

Oblast přijímacího řízení 

V roce 2018 proběhlo přijímací řízení na akademický rok 2018/2019. Celkově proběhlo 

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

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

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

kombinované formě studia. V přijímacím řízení na akademický rok 2018/2019 se ukazuje, že 

dna demografické křivky bylo již dosaženo a situace se začíná postupně zlepšovat. Ke studiu 

se přihlásilo 2530 uchazečů (což je o 2,7 % méně než v předchozím roce), přijato bylo 1405 

uchazečů (což je o 7 % více než v předchozím roce) a do 1. roku studia se jich zapsalo 1048, 

což je o 115 uchazečů více než loni. Zájem o studium na PF UJEP tedy výrazně vzrostl (o 

více než 12 %), což je velmi pozitivní výsledek. Potěšitelné je také to, že 75 % přijatých 

uchazečů se na PF UJEP také zapsalo ke studiu.    

 

Oblast studijních programů a studijních oborů 

Rok 2018 byl již ve znamení příprav akreditačních podkladů. Samotný akreditační proces 

bude hlavní zodpovědností resortu studia v příštích minimálně dvou letech. Jelikož byrokracie 

spojená s akreditačním procesem v souvislosti s novelou vysokoškolského zákona výrazně 

narostla, byl na PF UJEP přijat nový pracovník, koordinátor akreditací. Roční, velice 

pozitivní zkušenost ukázala, že šlo o správný krok, který v mnohém usnadnil práci osobám, 

které jsou na katedrách zodpovědné za přípravu akreditačních materiálů. V roce 2018 byly 

k podání na Národní akreditační úřad připraveny návrhy akreditací dvou oblastí vzdělávání 

(Neučitelská pedagogika a Tělesná výchova a sport; Kinantropologie), čtyř doktorských 

studijních programů a dvou bakalářských studijních programů (budou odeslány v příštím 

roce). Odeslány byly rovněž 4 kontrolní zprávy o plnění připomínek, které vznesly 

Akreditační komise ČR a NAÚ. Podařilo se rovněž dospět ke konsenzu mezi PF, FF a PřF o 

jednotném modelu učitelské přípravy, který vyhovuje ministerskému standardu pro 

regulované profese.  

Do budoucna je třeba věnovat zvýšené úsilí hodnotícím a sebehodnotícím procesům, neboť 

validní hodnocení (studentské, absolventské, hodnocení pedagogické a tvůrčí činnosti 

zaměstnanců) je podmínkou pro úspěšné završení akreditačního procesu.    



Vědecká, výzkumná a další tvůrčí činnost  

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.  Širokému oborovému záběru fakulty odpovídá značná pestrost a velká tematická 

šíře a různorodost vědecké, výzkumné a umělecké činnosti.  

Výsledky hodnocení vědy a výzkumu - k dispozici máme kompletní výsledky hodnocení 

2016. Z hodnocení 2017, které již probíhá dle Metodiky 17+ známe výsledky hodnocení 

vybraných výsledků v kritériu Společenská relevance. PF za rok 2016 odeslala k hodnocení v 

tomto kritériu 3 výsledky (celá UJEP mohla odeslat celkem 25 výsledků) a z toho 1 výsledek 

byl hodnocen známkou 2 – výsledek na vynikající úrovni (excellent). Za rok 2017 byly do 

kritéria Společenská relevance odeslány 4 výsledky. Hodnocení zatím nebylo zveřejněno.   

Přesto anebo právě proto se budeme i nadále snažit podporovat zejména takové výstupy, které 

do uvedeného hodnocení mohou být zařazeny. Jsou to zpravidla excelentní výstupy s 

mezinárodním přesahem v prestižních impaktovaných časopisech, knihy publikované u 

prestižních zahraničních vydavatelů a výstupy bohatě citované. Podoba druhého pilíře s 

novou Metodikou 17+ nás vede k posilování trendu trvalého navyšování kvalitních 

publikačních výstupů a tím bodového hodnocení. Směrnice Podpora interních vědeckých a 

tvůrčích grantů pracovišť PF UJEP je spolu se  Směrnicí rektora č. 3/2018 – vyhlášení 

grantové podpory prostřednictvím  Interní grantové agentury této Univerzity příležitostí k 

posílení podporovaných oblastí.  

Dle směrnice podpora interních grantů PF  bylo na rok 2018 přiděleno 700 tis. Kč, rozděleno 

bylo 699 721,- Kč. (v roce 2017 – přiděleno 700 tis. Kč, rozděleno 697 400,- Kč).  

PF podpořila v roce 2018 celkem 29 projektů a tedy výstupů ze všech oblastí, stejně jako v 

roce 2017. Podporu směřujeme i k fakultou vydávaným časopisům Journal of Outdoor 

Activites a AURA.  

K úspěchům patří i návrhy 3 publikací, jedné z katedry bohemistiky, druhé z katedry výtvarné 

kultury a třetí ve spolupráci  katedry výchov umění a katedry primárního a preprimárního 

vzdělávání. V rámci Cen rektora získala fakulta ocenění pro vědeckého pracovníka do 35 let a 

ocenění studenta za nejlepší sportovní výkon. 

Snahou vedení fakulty je, aby se na vědecké, výzkumné a umělecké činnosti podílel co 

největší počet akademických pracovníků, včetně studentů doktorského i magisterského studia. 

Jejich aktivity byly podpořeny mimo jiné projekty specifického výzkumu. Celkem bylo 

projekty specifického výzkumu v roce 2018 podpořeno 19 projektů z toho 13 projektů 

pokračujících a 6 projektů nových. (v roce 2017 podpořeno 22 projektů z toho 8 pokračujících 

a 14 nových). 

Prioritou PF UJEP je především získávání vědeckých a mezinárodních vědeckých projektů. 

Do této kategorie můžeme v roce 2018 zařadit pokračující projekt COST Viva la Musica. 

Další projekt COST, kterým jsme zamířili do mezinárodní oblasti je spoluřešitelství v 

projektu Environmental Literacy as a Predictor of Environmental Citizenship.  V programu 

Erasmus+ je PF spoluřešitelem projektu Science Starts at School, a dále v projektu TAČR 

ÉTA je PF také spoluřešitelem projektu Odpovědná spotřeba - podklady pro vzdělávání k 

udržitelnému životnímu stylu.  

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

jmenovat projekty  Škola pro všechny: inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech 



žáků, projekt Podpora kompetencí, gramotností a exekutivních dovedností žáků ze 

socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, projekt Učíme se učit 

spolu. Další projekty jsou řešeny ve spolupráci s dalšími fakultami univerzity nebo fakultami 

jiných univerzit. Ve spolupráci se všemi pedagogickými fakultami jsou řešeny projekty  

Podpora rozvoje digitální gramotnosti a Podpora rozvíjení informatického myšlení –PRIM.  

Projekt řešený ve spolupráci s PF UPOL  s názvem Společenství praxe pro rozvoj sociálních a 

občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, 

výchovy v přírodě a dramatické výchovy.  

 

PR fakulty a web 

Centrem činnosti Oddělení pro vnitřní a vnější vztahy PF byly prostory Prezentačního centra 

PF (tedy studovna PF, kancelář koordinátorky Erasmu+ a pracovníků PR a učebna), kde mají 

studenti odpočinkové i pracovní zázemí. Osvědčený systém studentského doučování 

pokračoval zdárně i tento rok.  

Ve studovně dobře fungoval Erasmus+ Point a „nárazníkový“ studentský informační servis. 

S příchodem nového pracovníka PR v září 2018 byla agenda plynule přesunuta a byla 

zintenzivněna propagace na sociálních sítích. 

I nadále vychází průběžně příspěvky v elektronické verzi studentského časopisu Activum a 

v příhodných obdobích byla také vytištěna tři fyzická čísla. Activum funguje pod vedením 

studentů i nadále jako součást PR strategie PF UJEP. 

Dalším místem pro společenská i odborná setkání studentů, akademiků a dalších hostů se stal 

Prostor 50 baru, v roce 2018 vybavený diaprojektorem, plátnem a reproduktory, a jako 

novinka bylo spuštěno pravidelné komentované promítání zajímavých filmů. 

Studenti KVK pod vedením pedagogů katedry nadále v rámci kurátorské praxe pořádali ve 

výstavním prostoru Koridor pravidelné výstavy a v závěru akademického roku již tradiční 

velkou výstavu studentských závěrečných prací (BPDP) v Muzeu města Ústí nad Labem. 

Pedagogové a studenti KVK velkou měrou přispěli k šíření dobrého jména fakulty pořádáním 

již devátého ročníku zážitkového tvůrčího festivalu Integra Jam, jehož se v Městském parku 

zúčastnily mnohé školy z regionu a veřejnost.  

Studenti a pedagogové KHV již tradičně úspěšně reprezentují PF a UJEP na mezinárodních 

festivalech sborového zpěvu.  

KVK a KHV v roce 2018 opět pořádaly úspěšné letní školy pro zapálené pedagogy z praxe. 

Také týmy KTVS se významně podílí na PR. Zejména na univerzitní úrovni realizují velké 

sportovní akce, např. Běh kampusem, či Sportovní den rektora a podílejí se také na 

významných regionálních, státních i mezinárodních událostech. 

Studenti a pedagogové KVU rovněž intenzivně propagují dobré jméno fakulty a univerzity na 

svých četných výstavách i koncertech uspořádaných v roce 2018. 

KPR výrazně a přímo podporuje PR fakulty četnou participací studentů i vyučujících na všech 

PR událostech spojených s tvořivými a vzdělávacími prvky pro děti. 

KAJ se v roce 2018 podařilo zvýšit kvalitu a dopad relativně nové události, Film Festu – 

soutěžního festivalu krátkých studentských filmů v anglickém jazyce. Nově soutěžily filmy 

autorských kolektivů z místních středních škol a jeden z nich byl v tvrdé konkurenci také 

oceněn. Spolu s udílením cen nejlepším filmům byla poprvé udílena cena za nejlepší autorský 



text psaný v angličtině a byl představen nový Little Funky Journal, kde byly soutěžící texty 

vytištěny.  

Spolupráce PF s veřejností a místní firmou Adler se osvědčila a léto 2018 oživilo náš areál 

třemi zcela naplněnými turnusy letního příměstského tábora PF UJEP. Studenti, kteří děti 

vedli, byli v rámci projektu OP VVV „Učíme se učit spolu“ nadstandardně připraveni 

v didaktických kurzech v letním semestru. 

Fakultní propagace je součástí jednotné univerzitní koncepce a studenti i akademici všech 

kateder se v roce 2018 zásadně podíleli na všech významných univerzitních akcích.  

Fakulta spolupracuje s novým webmasterem, který zajistil plynulý přechod na společné 

univerzitní webové stránky a pomáhá všem pracovištím s administrací jejich profilů. Nové 

stránky budou postupně doplněny o anglickou verzi. 

 

Mezinárodní vztahy 

V roce 2018 má PF se podařilo zvýšit počet meziinstitucionálních smluv v rámci programu 

Erasmus+ (celkem 134 smluv), nyní celkem na 79 univerzitách z 21 zemí. PF spolupracuje se 

zahraničními univerzitami také na základě všeobecných smluv o spolupráci (27 smluv, 12 

zemí). Počet studentů i akademiků, kteří v rámci různých programů zahraničních mobilit 

vycestovali v roce 2018, mírně vrostl, stejně jako počet zahraničních návštěv na PF. Studenti 

a akademici rovněž hojně cestují na krátkodobé akce spojené s realizací koncertů, výstav, 

exkurzí apod.            

V roce 2018 úspěšně probíhala partnerská spolupráce na mezinárodním projektu Erasmus+ 

KA2 Partnerství „Science Starts at School“ (KPR). 

Počet kurzů PF v angličtině pro incomingové studenty stále plynule roste. Také v roce 2018 

se navrátivší se studenti i studenti s odlišným mateřským jazykem zapojili do studentského 

tutoringu a asistentského servisu při výuce jejich rodných jazyků (ruštiny, španělštiny). 

Univerzita i v roce 2018 nabídla všem zahraničním studentům intenzivní jazykový kurz 

českého jazyka.  

PF z iniciativy KAJ a ve spolupráci s KPR nově vysílá studenty na praktické stáže do 

anglického Leedsu v přímé vazbě na základní školu v Hovinghamu. Stážemi prozatím prošlo 

19 studentů za 2,5 roku. V září tentokrát přímo do Hovingham Primary School již vycestovaly 

na praktickou stáž Erasmus+  4 studentky. 

I v roce 2018 pokračovala kampaň na podporu zájmu o zahraniční výjezdy mezi studenty i 

akademiky. 

Pověřený pracovník v roce 2018 nadále připravoval podmínky pro založení samostatného 

slavistického pracoviště a o své práci na plnění tohoto úkolu průběžně informoval vedení 

fakulty. 

 

Fakultní školy a zařízení a pedagogická praxe 

I v roce 2018 byla udělena nová osvědčení spolupracujícím školám a podepsány smlouvy pro 

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

33 spolupracujícími a s 21 fakultními školami a zařízeními. V rámci projektu Učíme se učit 

spolu úzce s 35 zařízeními.  



V roce 2018 se ve spolupráci děkanátu a Centra pedagogické praxe podařilo navázat na 

předchozí léta a opět získat projekt z Fondu vzdělávací politiky MŠMT „Podpora rozvoje a 

zvyšování kvality vysokoškolské přípravy pedagogických pracovníků PF UJEP“. 

Realizace praxí zajišťují dva metodici centra. I nadále se daří zefektivňovat realizaci 

reflektovaných praxí, implementovat prostor pro zpětnou vazbu studentů a posilovat důraz na 

rozborované hodiny. Studenti všech oborů na PF UJEP využívají elektronické odevzdávání 

materiálů – portfolií z praxí, čímž je zefektivněn proces následného hodnocení i archivace. V 

rámci programů CCV došlo u všech nových programů k zavedení stejného systému, tedy 

elektronického odevzdávání portfolií. 

 

Celoživotní vzdělávání 

V tomto akademickém roce i nadále vznikají na CCV  PF UJEP nové vzdělávací programy. 

CCV nabízí bohatou škálu akreditovaných vzdělávacích programů a kurzů pro pedagogické 

pracovníky v regionu i mimo něj.  

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 pedagogika - 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 pedagogických pracovníkům řadu zajímavých možností, jak si prohloubit své 

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

středních odborných a dalších škol a zařízení zřizovaných krajem: 

V současné době jsou např. velmi důležité dva kvalifikační studijní programy s názvem 

Studium pedagogiky pro vychovatele, pedagoga volného času, asistenta pedagoga, pro učitele 

odborných předmětů středních škol, učitele praktického vyučování a odborných praxí vyšších 

odborných škol, učitele odborného výcviku, učitele uměleckých odborných předmětů v 

základních uměleckých školách, středních odborných školách a konzervatořích, učitele 

jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky. 

Centrum spolupracuje se svými výukovými středisky a tím vyučujeme i v Praze, Karlových 

Varech a v Mostě a Varnsdorfu. 

Na pracovišti CCV úspěšně rozvíjíme technickou podporu administrování vzdělávacích 

programů a v systému STAG, kde jsou založeny studijní plány souběhových programů i 

kvalifikačních programů DVPP a nově také sportovní instruktorské kurzy. To nám umožňuje 

komfortnější obsluhu i kontrolu studijních výsledků našich účastníků vzdělávání. Další 

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

zkoušek, které probíhá v pražské pobočce. 

 

Oddělení multimediálních prostředků  

OMP zajišťovalo servis stávající  multimediální techniky v učebnách a zprovoznilo novou 

techniku pořízenou z projektu U21-MOPR. Prostřednictvím OMP jsme se také zapojili do 

projektu USUS. 

 



Provozní a investiční oblast 

Rozpočet provozních prostředků PF na rok 2018 byl sestaven jako vyrovnaný s tím, že bylo 

uvažováno se zapojením rezerv fakult ve výši 7,3 mil. Kč. Fakultě se v průběhu roku podařilo 

úspěšně získat celkem tři projekty z kapitoly „F“ MŠMT – z toho ve dvou případech jde o 

částky velmi významné: k dofinancování pedagogických praxí to bylo 4,98 mil. Kč, k 

dofinancování platů akademických pracovníků 8,5 mil. Kč. Na základě těchto skutečností se 

dá předpokládat, že k čerpání rezerv PF UJERP bude přikročeno jen v krajním případě.  

V oblasti investic PF v roce 2018 realizovala PF třetí – ale sníženou – splátku výpůjčky od 

FŽP na výstavbu 50baru ve výši 0,5 mil. Kč. Celkově jsme tedy již splatili 2,5 mil. Kč a 

poslední 0,5 mil. Kč plánujeme uhradit oproti původně sjednanému splátkovému kalendáři 

ještě v roce 2018 proto, aby nové vedení naší fakulty nebylo nuceno řešit tuto záležitost.  

Protože UJEP přijala nová pravidla k alokaci investičních zdrojů a PF tak pro rok 2018 

obdržela od rektorátu minimální příděl do fondu investičních zdrojů ve výši 0,2 mil. Kč (v 

minulosti to bývaly částky přesahující i 1 mil. Kč), navrhlo vedení PF, aby posední splátka 

závazku vůči FŽP proběhla nikoliv z investičních, ale z provozních prostředků. Vedení FŽP s 

tím souhlasilo.   

PF řešila v roce 2018 projekt MOPR, který slouží k dovybavení fakulty především v oblasti 

mobiliáře (tj. byla nově pořízena výpočetní a didaktická technika téměř do všech učeben a 

velké auly PF, bude dokončena rekonstrukce posilovny v SH vč. přístrojového vybavení). 

Celkově obdržela PF 22,6 mil. Kč, z toho pro PF vyplynula spoluúčast 0,677 mil. Kč v oblasti 

investic a 0,451 mil Kč v oblasti provozních zdrojů. I z tohoto důvodu bylo navrženo splacení 

zbývajícího závazku za 50bar z provozních zdrojů, protože zůstatek fondu investičních 

prostředků je na minimální výši. 

Dále bude v závěru roku 2018 dokončena rekonstrukce objektu „vilky“ (bývalé sídlo katedry 

filosofie a politologie FF UJEP – před historickou budovou PF v ul. České mládeže). Veškeré 

náklady byly saturovány z externích zdrojů.  V dohledné době tak bude vytvořeno důstojné 

místo pro práci Centra celoživotního vzdělávání PF, Centra pedagogických praxí PF a pro 

studentskou poradnu katedry psychologie PF.  

Rovněž z externích zdrojů byla v roce 2018 provedena a úspěšně dokončena náročná celková 

rekonstrukce hlavní plochy ve sportovní hale PF. Celkové náklady přesáhly 1 mil. Kč. 

Původní dřevěný povrch byl nahrazen plastem, byla provedena sanace a odvlhčení podloží. 

Ze zdrojů PF (0,2 mil. Kč) byly provedeny rekonstrukční práce navazujících prostor. 

I v roce 2018 pokračovala postupná rekonstrukce střechy budovy kateder PF, v tomto roce 

činí plánovaný objem prací více jak 0,5 mil. Kč. Je jednáno o instalaci pokusné „zelené“ 

střechy pro měření ekologického vlivu tohoto typu povrchu na tepelné úniky v podobných 

panelových budovách. 

 

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

samozřejmě také všem studentům. A to nejen za rok 2018, ale za celých 8 let, kdy jsem se 

spolu se svým vedením o to, aby byla naše pedagogická fakulta chápána jako pevná součást 

univerzity J. E. Purkyně a byla lídrem v přípravě učitelů a pedagogických pracovníků 

v Ústeckém kraji. 

prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. 

děkan PF UJEP      


