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Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP
dne 18. 3. 2019
Přítomni:

doc. Škoda, doc. Šimonová, dr. Balkó, dr. Bertl, mgr. ing. Černý,
ing. Hřebejková

Omluven:

dr. Zilcher

Předmět jednání:
doc. Škoda
1. Byla diskutována podpora akce „Ukliďme Klíši, ukliďme Střižák“, která se koná 6. 4.
2019 v rámci akce „Ukliďme Česko 2019“, ze strany PF UJEP. Oddělení PR dostalo za
úkol sehnat dobrovolníky pro tuto akci. PF se bude podílet i nákupem pomůcek (odpadní
pytle, gumové rukavice).
2. Stavební úřad vydal kolaudační souhlas s využíváním stavby objektu „vilka“ v ulici České
mládeže. Tzn. dotčená pracoviště PF (CCV, CPP, laboratoř KPSYCH, PR a webmaster)
se přestěhují co nejdříve do tohoto objektu – ve spolupráci s odd. služeb PF. Bude dodržen
dislokační plán (upozorňujeme, že nově zde bude v přízemí objektu umístěno Centrum
pro inkluzi PF) – koordinací pověřuje děkan dr. Bertla. V této souvislosti upozorňujeme
na vydaný provozní řád tohoto objektu. Vedoucí CCV a CPP předloží příslušným
proděkanům koncept zajištění personální obsluhy obou budov – T: 25. 3. 2019.
3. Udělení čestného titulu „emeritní docent“ panu doc. PhDr. et Mgr. Zdeňku
Radvanovskému, CSc. Procesně zajistí Dr. Balkó.
4. Projekt rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na
přípravu pedagogických pracovníků na rok 2019 (Fond F) připraví CPP spolu s Dr.
Bertlem. V této souvislosti diskutovalo vedení fakulty skladbu rozpočtu – koncept zajistí a
zodpovídá dr. Bertl. Cílem projektu je primární podpora odborných praxí (pozor na
selektivní zadání projektu) a reálně (nikoliv formálně) spolupracující fakultní školy.
Vedení PF si vyhrazuje právo schvalovat jednotlivě a předem každý výdaj projektu.
Projektem budou podpořeny všechny studijní programy s označením začínajícím „75“ a
studijní obory rovněž označené „75“ (tj. i studia na FF).
5. Kontrolní zprávy NAÚ – všechny změny předkládané PF UJEP vzala Rada NAÚ na
vědomí.
6. Odborný seminář, který se týká agendy cestovních náhrad, se uskuteční dne 3. 4. 2019 od
9:00 cca do 13:00 v MFC.
7. Výzva Nadačního fondu Eduzměna (https://eduzmena.cz/podporujeme) ke spolupráci na
tvorbě modelu regionální podpory vzdělávání.
8. Jednání AS PF UJEP se uskuteční až v dubnu 2019.
mgr. ing. Černý
9. Na oficiálních stránkách kateder PF UJEP jsou zveřejněny aktuální informace
k přijímacímu řízení na akademický rok 2019/2020.
10. Schůze s garanty SP/SO proběhla dne 12. 3. 2019; informace k institucionální akreditaci:
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•

Stanoven harmonogram tvorby studijních plánů studijních programů (konečný termín
do 15. 5. 2019).
• V této souvislosti proděkan pro studium připravuje zprávu o stavu akreditačního řízení
a modelu učitelské přípravy na PF UJEP pro AS PF UJEP.
11. K přípravě SZZ: V této souvislosti chystá proděkan pro studium ve spolupráci s Mgr.
Bláhovou, vedoucí studijního oddělení, školení pro tajemníky a sekretářky kateder
(datum konání školení: 21. 3. 2019 od 11:00 hod. zasedací místnost č. 502).
12. Vypracován harmonogram praxí na akademický rok 2019/2020:
• Dr. Círus a Mgr. Bauer provedli revizi spolupracujících institucí (koordinační
schůzka dne 18. 3. 2019).
• Dr. Círus vypracoval osnovu praxí dle nového modelu přípravy učitelů na UJEP
(bude postoupeno vedoucím kateder).
doc. Šimonová
13. Mgr. Klenerová připraví ve spolupráci s p. Mindákem informační (elektronický) materiál
o možnostech a podmínkách výuky zajištěné hostujícími zahraničními odborníky.
dr. Balkó
14. Projekty SGS z PF byly na základě rozhodnutí rady úspěšně ukončeny. Nové a
pokračující projekty byly Grantovou radou schváleny k financování v roce 2019.
Upozorňuji, že řešitelé SGS projektů musí v dalších obdobích zajistit prezentaci průběhu
svých projektů na studentské vědecké konferenci, v opačném případě mohou být na
určitou dobu distancováni ze žádostí o projekty SGS. V souvislosti s konáním porady
prorektora pro vědu s proděkany pro vědu a zástupci center upozorňuji, že pro formální
přípravy projektů GA ČR a TA ČR bude k dispozici. Mgr. Hana Galiová (centrum
projektového servisu).
15. Byla jmenována nová etická komise PF UJEP ve složení dr. Štefan Balkó (předseda),
PhDr. Otakar Fleischmann, Ph.D., PhDr. et Mgr. Michal Vostrý, Ph.D., Mgr. Marek
Jelínek, Ph.D. (členové). Byla navržena nová komise Studentské grantové soutěže: dr.
Štefan Balkó (předseda), doc. PhDr. Dagmar Zelenková, Ph.D., PhDr. Iva Wedlichová,
doc. Ing., Helena Vomáčková, CSc., Mgr. Jana Pavlíková, Ph.D., M.A., PhDr. Dana
Novotná, Ph.D., PhDr. Roman Kroufek, Ph.D., Mgr. Martin Nosek, Ph.D., Mgr. Jiří
Koten, Ph.D., Mgr. Miroslav Hašek, Ph.D.
16. Byly odeslány výstupy uvedené v databázi RUV k certifikaci. V souvislosti
s hodnocením výzkumných organizací a hodnocení účelové podpory výzkumu, vývoje a
inovací dle Metodiky M17+ byl dr. Balkó představen návrh na jednorázové odměňování
akademických pracovníků PF publikujících v časopisech v I. decilu, Q1 a Q2
(rozhodující bude podíl autorů na článku) a s ohledem na bibliometrické ukazatele také
v časopisech Q3 a Q4. Tento návrh se týká také vybraných nebibliometrizovatelných
výsledků. Tyto prostředky budou čerpány z TA 16.
dr. Zilcher (korespondenčně)
17. Aktuálně (od 11. 3. 2019) je nová výzva OPVVV č. 02_19_068 Pregraduální vzdělávání
II. Předběžně je potvrzeno, že PF se výzvy účastní. Dr. Zilcher + Mgr. Mikulecká do
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příštího kolegia nastudují obsah výzvy a zjistí, zda účast v projektu bude ponechána
pouze v dikci PF nebo bude nastavena spolupráce s dalšími fakultami, které vzdělávají
učitele. Výzva je k dispozici zde: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-19-068pregradualni-vzdelavani-ii.htm.
18. Výroční zpráva PF za rok 2018 se připravuje, zatím chybí informace jen ze strany vědy,
proto bude materiál dokončen v příštím týdnu.
19. Příští týden bude zpracována finální verze „RASCI matice odpovědnosti“ – zajistí dr.
Zilcher, dr. Bertl.

doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.
děkan PF UJEP v Ústí nad Labem
Zapsal:
dr. Bertl
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