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Zápis z  porady vedoucích pracovišť Pedagogické fakulty UJEP - 

dne 19. 3. 2019 
 

 

děkan doc. Škoda 

1. Doc. Škoda informoval o změnách v Organizačním řádu PF UJEP (příkaz děkana PF 

1/2019) a kompetencích jednotlivých pracovníků vedení PF UJEP. O změnách 

v Organizačním řádu PF UJEP bude informován AS PF UJEP. 

2. Jednání Asociace děkanů pedagogických fakult ČR a SR se uskuteční ve dnech 26. 3. – 

28. 3. 2019 v Olomouci. Za PF UJEP se zúčastní doc. Škoda a Dr. Balkó.  

3. NAÚ ustanovil hodnoticí komisi pro posouzení žádosti o institucionální akreditaci. 

Předseda hodnoticí komise je prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. Místopředseda dílčí 

hodnoticí komise pro institucionální kontext je doc. PaedDr. Vladimír Mužík, CSc., 

členové PhDr. Eva Pasáčková, CSc., Ing. Helena Šebková, CSc., Mgr. et Mgr. Tomáš 

Weiss (student). Místopředseda dílčí hodnoticí komise pro oblast vzdělávání Neučitelská 

pedagogika je doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., členové doc. Mgr. et Mgr. Alena 

Seberová, Ph.D., doc. PhDr. Mgr. Irena Smetáčková, Ph.D., doc. RNDr. Jana Straková, 

Ph.D. Místopředseda dílčí hodnoticí komise pro oblast vzdělávání Učitelství je doc. PhDr. 

Jiří Němec, Ph.D., členové doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc., prof. PhDr. Jitka Radimská, 

Dr., doc. PaedDr. Jan Slavík, Ph.D. Místopředseda dílčí hodnoticí komise pro oblast 

vzdělávání Tělesná výchova a sport; Kinantropologie je doc. MUDr. Jan Heller, CSc., 

členové doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D., doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D., doc. 

PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D. 

4. Byla provedena důsledná kontrola webových stránek PF UJEP, včetně webových stránek 

kateder s ohledem na přijímací řízení. Nebyly shledány žádné nedostatky.  

5. Členové nové Vědecké rady PF UJEP budou schvalováni Akademickým senátem PF 

UJEP dne 17. 4. 2019. Do konce května 2019 pak bude svoláno zasedání nové Vědecké 

rady PF UJEP.  

6. Do 30. 4. 2019 připraví katedry bohemistiky, hudební výchovy, výtvarné kultury a 

primárního a preprimárního vzdělávání aktualizaci resp. návrhy vypisovaných témat 

dizertačních prací na své webové stránky.  

7. Vyhlášení projektů GAČR s předpokládaným počátkem řešení v roce 2020. Odevzdání 

návrhů projektů (vygenerovaného pdf souboru final) a průvodního listu vytištěného s 

IMIS s podpisem vedoucího katedry. T: pondělí 1. 4. 2019 do 10:00 hod. na oddělení 

pro vědu PF (Radka Ryglová). 

8. Ve dnech 5. 4. – 6. 4. 2019 se uskuteční mezinárodní didaktická konference Hudební 

výchova pro 3. tisíciletí. Slavnostního zahájení konference se za vedení PF UJEP zúčastní 

doc. Škoda.    

9. Byla diskutována podpora akce „Ukliďme Klíši, ukliďme Střižák“, která se koná 6. 4. 

2019 v rámci „Ukliďme Česko 2019“, ze strany PF UJEP. Pomoc dobrovolníků při úklidu 

okolí budovy PF v ul. České mládeže je vítána.  

10. Stavební úřad vydal kolaudační souhlas s využíváním stavby objektu „vilky“ v ul. České 

mládeže.  
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11. Odborný seminář, který se týká agendy cestovních náhrad, se uskuteční dne 3. 4. 2019 od 

9:00 cca do 13:00 v MFC. 

12. Výzva Nadačního fondu Eduzměna (https://eduzmena.cz/podporujeme) ke spolupráci na 

tvorbě modelu regionální podpory vzdělávání.  

13. Školení řidičů referentů se koná 9. 5. 2019 v místnosti č. CS 502 (zasedací místnost), ul. 

České mládeže 8, od 13:00 hod. Ti, kteří byli na školení v loňském roce, mají platnost 

školení do roku 2020. 

doc. Šimonová 

14. Těsně před podpisem je smlouva o spolupráci s Moskevskou státní jazykovou univerzitou. 

15. Katedry byly vyzvány ke spolupráci s hostujícími zahraničními vyučujícími na katedrách 

– bez vazby na případnou smluvně podloženou spolupráci. Finančně budou rovněž 

podporovány výjezdy nejen studentů, ale i pedagogů PF UJEP. K tomuto bude 

zprovozněna SW aplikace. 

 

dr. Balkó 

16. Publikace 

Ve složce RIV je 86 připravených záznamů za rok 2018: 

• Časopisy: 

o 4 Jimp (1x KPR, 3x KTVS), 

o 7 Jsc (2x KAJ, 1x KBO, 4x KTVS), 

o 28 Jost (1x KAJ, 13x KBO, 6x KPR, 1x KPR+KPG, 1x KHV, 3x KTVS, 

3x KVK). 

• Sborníky: 

o WoS (2x KAJ+KPG, 4x KPR), 

o WoS + Scopus (3x KAJ), 

o Scopus (2x KAJ, 1x KPR+KPG+KAJ, 1x KPG+REK), 

o Neindexované (4x KBO, 1x KPG, 2x KVK, 3x KPR). 

• Knihy: 

o 1x KAJ, 1x KBO, 2x KPG, 1x KPR, 1x KPS, 2x KHV, 3x KTVS. 

• Kapitoly v knihách: 

o 5x KAJ, 4x KBO, 1x KVU, 1x KHV, 1x KPR. 

• Ostatní: 

o 1x KPR. 

17. RUV – bylo odesláno 74 výstupů k certifikaci (z toho 14x zadaných výstupů před 

obdobím sběru). 

18. Navrženo nové složení ediční komise PF UJEP: PhDr. Štefan Balkó, Ph.D. (předseda), 

členové: Prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D. (KHV), PhDr. Ilona Balkó, Ph.D. (KBO), 

PhDr. Luboš Hána, Ph.D. (KHV), PhDr. Martin Fibiger, Ph.D. (KBO), Mgr. Martin 

Nosek, Ph.D. (KTVS), Doc. PaedDr. Ivana Brtnová-Čepičková, Ph.D. (KPR). 

19. Stanovení Etické komise PF UJEP: PhDr. Štefan Balkó, Ph.D. (předseda), členové: PhDr. 

Otakar Fleischmann, Ph.D., PhDr. et Mgr. Michal Vostrý, Ph.D., Mgr. Marek Jelínek, 

Ph.D. 

https://eduzmena.cz/podporujeme
https://eduzmena.cz/podporujeme


         č.j.     43/2019/ 00461                                                                            PID P2019-008332 

 3 

20. Nová komise Studentské grantové soutěže: dr. Štefan Balkó (předseda), členové: doc. 

PhDr. Dagmar Zelenková, Ph.D., PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D., 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. 

21. Vědecká rada PF: příprava materiálů ke schválení VR PF UJEP senátem PF UJEP. Na 

KVK bylo zahájeno jmenovací řízení doc. Mgr. Kateřiny Dytrtové, Ph.D. v oboru 

Výtvarná výchova – teorie a tvorba. Vzhledem k blížícímu se zasedání VR (květen) žádá 

dr. Balkó vedoucí kateder o zaslání bodů k projednání (termín pro zaslání připomínek: do 

18. 4.). 

22. V souvislosti s hodnocením výzkumných organizací a hodnocením 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). S ohledem na bibliometrické 

ukazatele mohou být odměňováni také autoři publikující v časopisech v Q3 a Q4. Tento 

návrh se týká také vybraných nebibliometrizovatelných výsledků (vybrané výsledky 

hodnocené podle kritéria společenská relevance a přínosu poznání). Tyto prostředky 

budou čerpány z TA 16 a budou přidělovány na základě žádosti autora s podpisem 

vedoucího pracoviště.  

23. Dr. Balkó informoval o konferenci Implementace M17+ (27. 2. 2019, Technická 

univerzita Liberec). 

24. Veletrh vědy – Praha 6. – 8. 6. 2019 (5. ročník veletrhu s mezinárodním přesahem), do 22. 

3. 2019 zaslat případné návrhy účastníků včetně rozpočtu akce e-mailem dr. Balkó, cíl 

veletrhu: propagace UJEP a jednotlivých fakult (popularizace vědy, inovace, nové 

technologie, inovativní projekty). 

25. Projekty SGS: nové a pokračující projekty byly Grantovou radou schváleny k financování 

v roce 2019 (PF celkem 19 projektů, z toho 12 nových a 7 pokračujících; celkové 

prostředky na tyto projekty: 2 132 217,- Kč). 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 od možnosti 

podávat žádosti o projekty SGS.  

 

Mgr. Ing. Černý  

26. Agenda akreditací:  

• dne 12. 3. 2019 proběhla schůzka s garanty SP/SO; řešena žádost o individuální 

akreditaci v OV Učitelství,  

• v součinnosti s garanty budou vytvořeny studijní plány pro schvalující stanovisko 

regulačního orgánu, tj. MŠMT ČR (studijní plány do 15. 5. 2019), 

• tvorba studijních plánů a akreditačních spisů (OV Učitelství) podpořena KA03 

projektu Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce – informace 

bude předána na schůzce s tajemníky a sekretářkami kateder 21. 3. 2019 od 11:00 hod. 

– v místnosti č. CS 502, 
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• zpracování zprávy o stavu akreditačního řízení na PF UJEP + model učitelské přípravy 

na UJEP a předložení AS PF  na jednání v dubnu 2019, 

• probíhá kontrola elektronické úřední desky PF UJEP a dokumentů publikovaných na 

webech kateder PF UJEP: opravu zajistil Bc. Žitný, Mgr. Čurda.  

27. Směrnice děkana PF č. 6/2017 ČINNOST STUDENTŮ PREZENČNÍ FORMY STUDIA 

DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA PRACOVIŠTÍCH PF UJEP – 

případná zpřísňující kritéria ponechává proděkan pro studium plně v kompetenci 

oborových rad jednotlivých doktorských programů.  

28. Centrum pedagogické praxe: 

• dne 4. 3. 2019 a 18. 3. 2019 proběhla schůzka s metodiky CPP:  

➢ zadána revize smluv spolupracujících institucí – soulad smlouvy, vysílaného 

studenta, rozsah praxe – další postup revize již s oborovými didaktiky PF 

UJEP – do 30. 4. 2019 vyjádření k jednotlivým spolupracujícím institucím, 

➢ v rámci projektu UČMES otevřeno jednání, aby si studenti vybírali zařízení dle 

požadavků oborových didaktiků – ihned po ukončení projektu, 

➢ byl prezentován nový systém odborných praxí – detailní komentář přednesl dr. 

Círus.  

29. Studijní oddělení:  

• dne 8. 3. 2019 proběhla schůzka s Mgr. Bláhovou a Mgr. Petrusem:  

➢ návrh na zefektivnění zápisu studentů – navyšování kapacity místností; 

projednáno bude na setkání tajemníků a sekretářek kateder,  

➢ návrh na redukci počtu kroužků – dvouoborů ve STAGu – koordinace s Mgr. 

Bláhovou, 

➢ školení tajemníků a sekretářek kateder proběhne dne 21. 3. 2019 od 11:00 hod. 

v zasedací místnosti č. CS 502 (viz výše). 

30. Stipendijní komise: 

• dne 12. 3. 2019 s účinností od 1. 3. 2019 jmenoval děkan PF UJEP nové členy 

Stipendijní komise: Mgr. Bláhová, dr. Makovský, Mgr. Jelínková, dr. Chytrý; Mgr. 

Krombholz, Mgr. Adámek, Bc. Zušťáková, Bc. Nur Ashraf Bekai, D. Hladíková, A. 

Drhlík; předseda Mgr. Ing. Martin Černý. 

31. Propagace, webmaster: 

• úprava příspěvků na facebook PF UJEP: PR pracovník zasílá proděkanovi pro studium 

– případně proděkanovi pro rozvoj ke schválení obsah i formu sdělení, 

• facebook fakulty zbaven nabídek pracovních příležitostí pro studenty, 

• na webu PFUJEP upraveny záložky UCHAZEČ, STUDENT a KALENDÁŘ AKCÍ.  

dr. Zilcher 

32. V průběhu letního semestru 2018/2019 dojde ze strany vedení PF UJEP k požadavku 

vytvoření strategického plánu rozvoje pracoviště. Nevyjímaje CCV, CPP či CJP. Cílem 

strategického plánu rozvoje není: Formalita dokumentu, přidělávání práce AP, další 

zbytečná administrativa. Cílem dokumentu bude krátko a střednědobé vymezení kritérií, 

včetně principů jejich naplňování na jednotlivých pracovištích. Strategický plán rozvoje 

pracovišť vychází z povinnosti povinností akreditace. Je to svým způsobem podobný 

záměr rozvoje studijního programu, část D1, který však je často čistě formálním 

dokumentem. Plány by měly reflektovat základní nedostatky pracovišť v různých 
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oblastech (věda, studium, spokojenost studentů, PR, efektivita práce, kvalita výuky, 

kvalita zaměstnanců, tvůrčí činnost aj.). Plánovat by se mělo tak, aby: 

• „To“ nic nestálo, a když to něco stát bude, tak na to musíme mít nebo musíme sehnat 

zdroj, který by to financoval (externí). 

• Plánovat „pro všechny“, tzn. neplánovat jen pro některé kolegy, ale pro rozvoj celého 

pracoviště (studenty, omezení neúspěšnosti při studiu, zvýšení kvality studentských 

výstupů, zvýšení publikační činnosti…). 

• Plánovat tak, aby nám „to“ (alespoň ze střednědobého hlediska) práci v součtu spíše 

ubralo než naopak. (Například informační hodina studentům kombinovaného studia 

před prvním seminářem – zabere to čas jednoho z kolegů, ale má to potenciál ubrat čas 

všem ostatním chybami a spousty emailů z řad studentů.) 

Na návštěvách vedení PF UJEP na zasedáních pracovišť bude strategické plánování blíže 

specifikováno. Na zmíněných návštěvách bude (až na konci) přítomen pracovník PR, 

který představí svou pracovní náplň a bude k dispozici ke konzultaci pro účely PR 

pracoviště, včetně domluvení spolupráce. 

33. Den vědy a umění proběhne. Jedná se o prestižní akci, kde je nutné reprezentovat naše 

elitní výstupy. Ideálně 2–3x ve stánku (statické, opakující se aktivity) + 1x možnost 

vystoupení na pódiu. Prosíme každou katedru o stručný popis navrhované aktivity za 

každé pracoviště. Na kolegiu děkana proběhne následný výběr v rámci zaslaných 

podkladů. 

34. Výsledky HAP jsou již k dispozici, v nejbližších dnech začne jejich vyhodnocování. 

 

Různé: 

• Avizována návštěva velvyslance USA na PF UJEP (KANGL) dne 26. 3. 2019. 

• Ing. Kubištová informovala o možnosti využít volné licence statistických programů 

(Atlas.ti a Statistica). 

 

Příští PVP se uskuteční 9. 4. 2019 od 14 hod. 

 

 

 

doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. 

   děkan PF UJEP 

Zapsal: dr. Bertl    
 

příloha:  

• lhůtník 
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LHŮTNÍK – příloha k zápisu z PVP ze dne 19. 3. 2019 

 

 
• Schůzka s tajemníky a sekretářkami kateder k tvorbě studijních plánů a akreditačních 

spisů (OV Učitelství) proběhne dne 21. 3. 2019 od 11:00 hod. v místnosti č. CS 502. 

 

• Do 22. 3. 2019 zaslat případné návrhy účastníků Veletrhu vědy v Praze 6. – 8. 6. 2019 

včetně rozpočtu akce e-mailem dr. Balkó. 

 

• Odevzdání návrhů projektů GA ČR (vygenerovaného pdf souboru final) a průvodního 

listu vytištěného s IMIS s podpisem vedoucího katedry. T: pondělí 1. 4. 2019 do 

10:00 hod. na oddělení pro vědu PF (Radka Ryglová). 

 

• Odborný seminář, který se týká agendy cestovních náhrad, se uskuteční dne 3. 4. 2019 

od 9:00 hod. cca do 13:00 hod. v MFC. 

 

• Do 30. 4. 2019 připraví katedry bohemistiky, hudební výchovy, výtvarné kultury a 

primárního a preprimárního vzdělávání aktualizaci resp. návrhy vypisovaných témat 

dizertačních prací na své webové stránky.  

 

• Školení řidičů referentů se koná 9. 5. 2019 v místnosti č. CS 502 v ul. České mládeže 

8, od 13:00 hod.  

 

• Vytvoření studijních plány pro schvalující stanovisko regulačního orgánu, tj. MŠMT 

ČR – týká se garantů SO/SP T: do 15. 5. 2019. 

 

 


