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Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP
dne 8. 4. 2019
Přítomni:

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

Omluven:

xxx

Předmět jednání:
doc. Škoda
1. Návštěvy dílčích hodnotících komisí NAÚ na (PF)UJEP:
a) OV (oblast vzdělávání) Neučitelská pedagogika: 17. 4. 2019.
b) OV Tělesná výchova a sport; Kinantropologie: 17. 4. 2019.
c) Institucionální kontext: 24. 4. 2019.
d) OV Učitelství: 25. 4. 2019.
Bližší požadavky na účast osob a zajištění dostupnosti vybraných materiálů jsou
upřesňovány komisemi. NAÚ již byly poskytnuty:
• přístupy do IS/STAG v roli uchazeč, student a učitel,
• popis přístupu ke kvalifikačním pracím,
• odkaz na studijní plány.
Účast osob vyžádaných kontrolními komisemi NAÚ je povinná a nezastupitelná!
2. Další doplňující materiály připraví příslušná pracoviště a odpovědné osoby podle pokynů
proděkana Ing. Mg. Černého (viz bod 22).
3. Kvestor informoval o rozdělení rozpočtu UJEP pro rok 2019. Střednědobý výhled pro rok
2020 počítá s nárůstem o 1 % proti návrhu rozpočtu pro rok 2019.
4. Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 4. 3. 2019 schválilo UJEP podporu v roce 2019 ve
výši 10 mil. Kč.
5. Prorektor Dr. Zukerstein předložil návrh Harmonogramu zpracování plánu realizace
Strategického záměru UJEP pro rok 2020. Harmonogram počítá se schválením dokumentu
v AS UJEP v září 2019. Následně začne PF s přípravou svého plánu realizace (zajistí
proděkan Dr. Zilcher).
6. Aktualizace směrnice rektora č. 4/2016 K řízení a financování projektové činnosti.
Uvedené dokumenty jsou k dispozici po přihlášení v IMIS/Dokumenty.
7. Rektor UJEP jmenoval Etickou komisi UJEP ve složení doc. PaedDr. Ivana BrtnováČepičková, Ph.D., (PF), prof. RNDr Jiří Cihlář, CSc., (PřF), RNDr. Karel Hrach, Ph.D.,
(FZS), RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., (REK) a Mgr. Antonín Kadlec (SK AS UJEP).
8. Od 1. 4. 2019 byla jmenována nová Vědecká rada UJEP (35 členů, 22 interních, 13
externích). Zástupci PF UJEP: prof. Doulík (z titulu funkce prorektora), doc. Škoda (z
titulu funkce děkana), prof. Hons, prof. Bílek (proděkan PedF UK Praha, externí člen
nominovaný PF UJEP). Termín jejího dalšího zasedání je 24. 5. 2019.
9. Informace o nových členech RpVH UJEP, kteří budou jmenováni do funkce od 1. 5. 2019.
Za PF UJEP je místo doc. Vomáčkové navržena rektorem UJEP doc. Brtnová-Čepičková.
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Děkan PF UJEP vyjadřuje poděkování doc. Vomáčkové za její dosavadní práci jako
členky RpVH UJEP.
10. Sportovní reprezentace UJEP bude v roce 2019 finančně podpořena částkou 60.000,- Kč
od UJEP.
11. Dne 19. 3. 2019 byl nastartován proces prodeje (aukce) areálu v Hoření ulici, bylo
osloveno 420 potenciálních uchazečů, na 10 webových stránkách realitních kanceláří byl
prodej zveřejněn. V první polovině dubna mohou proběhnout prohlídky s potenciálními
zájemci, ve druhé polovině dubna by měla proběhnout samotná elektronická aukce tak,
abychom v květnu mohli mít k dispozici výslednou zprávu (částku) a mohli ji předložit
městu Ústí nad Labem jako nabídku k odkupu.
12. Valná hromada ICUK odvolala k 8. 3. 2019 z pozice ředitele dr. Tomáše Sivička, vedením
byl pověřen Ing. Václav Papřok. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na ředitele s termínem
pro podání přihlášek do 8. 4. 2019.
13. Schůze pracovní skupiny k tématu: „Humanoid – tandemový učitel“, která se uskuteční 9.
4. 2019 v čase 11:15-11:45 hodin v prostoru ústeckého NODE 5, Masarykova 3127/28,
Ústí nad Labem, se za PF UJEP zúčastní Dr. Círus.
14. Ve dnech 22. 4. 2019 – 28. 4. 2019 se uskuteční celonárodní sbírka „Peříčkový týden“ pro
organizaci NROS (Kuře – pomozte dětem). Sbírku provedou v prostorách PF UJEP
vybraní studenti středních škol.
15. Nejbližší akce:
a) Přednáška francouzského politologa a historika Jacquese Rupnika se uskuteční v
místnosti A 204 na FF UJEP dne 9. 4. 2019 od 10:00 h. Přednáška i následná diskuze
budou o tématech Česko, Střední Evropa, migrace či Evropská unie. Akci organizuje
FF UJEP.
b) Ukliďme Klíši, ukliďme kampus: 9. 4. 2019 od 13:00 hod., akci zahájí děkan doc.
Škoda.
c) Sportovní den rektora: 10. 4. 2019 od 8:00 hod. – vyhlášeno je rektorské volno,
veškerá výuka v tento den odpadá, po studentech není možné vyžadovat účast na
výuce.
d) Slavnostní otevření rekonstruované sportovní haly a posilovny, Přehlídka pohybových
skladeb: 10. 4. 2019 od 15:00 hod., akci zahájí proděkan Dr. Balkó.
e) Vernisáž výstavy BPDP 2019 (výstava bakalářských a diplomových prací studentů
KVK PF UJEP, která se uskuteční v termínu 11. 4. – 12. 5. 2019 v Jízdárně teplického
zámku) se uskuteční 10. 4. 2019 od 18:00 hod., akci zahájí proděkan Ing. Mgr. Černý.
f) Akce phonon⁓4 celonoční koncert českých a zahraničních producentů experimentální
elektronické a elektroakustické hudby a zvukového umění, který je pořádán ve
spolupráci s Pedagogickou fakultou a Fakultou umění a designu UJEP. Koncert se
uskuteční 12. 4. 2019 od 22:00 hod. ve Veřejném sále Hraničář. Od 17:00 hod. bude
probíhat zvuková dílna pod vedením lektorů z Pedagogické fakulty UJEP.
g) Studentský majáles – akce se uskuteční dne 3. 5. 2019 v prostorách kampusu.
h) Příprava Dnů vědy a umění, které se uskuteční 16. 5. 2019 u OC Forum.
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dr. Balkó
17. Byla doplněna Etická komise.
18. Projekty IGA budou vyhlášeny e vazbě na vydanou novou směrnici děkan PF č. 1/2019
s dnem podání 19. 4. 2019.
19. Na rektorát byly odeslány podklady pro akreditaci habilitačního a jmenovacího řízení na
KHV PF.
20. Byly provedeny korekce záznamů v systému HAP.
21. Budou provedeny změny v systému MOODL.
mgr. ing. Černý
22. Informace k institucionální akreditaci a jednání dílčí komise v prostorách vysoké školy: na
základě pověření děkana PF UJEP doc. Škody budou vytvořeny přípravné materiály
obsahující:
a) Studijní plány, resp. vybrané studijní plány předpokládaných studijních programů
v rámci IA (OV Učitelství, Neučitelská pedagogika, Tělesná výchova a sport;
kinantropologie).
b) Personální zajištění studijních programů.
c) Rozvoj internacionalizace konkrétních OV.
d) Aspekty rozvoje pracovišť zajišťujících konkrétní OV.
doc. Šimonová
23. Byl zaslán výsledek hodnoticí zprávy Domu zahraničních služeb – bez zjištění.
24. Možnost finanční podpory akce ESN.
dr. Zilcher
25. Dne 2. 4. 2019 proběhlo jednání vybrané části vedení PF a Mgr. Holečka, a to ohledně
specifikace náplně práce a sjednocení pozic OA na PF.
26. Dne 3. 4. 2019 proběhlo VŘ na OA a VK. Všichni přihlášení se dostavili a výběrová
komise vydala jednoznačná doporučení děkanovi, který následně rozhodne o přijetí či
nepřijetí jednotlivých kandidátů. Vedení děkuje předsedovi a členům výběrové komise za
jejich čas a ochotu při VŘ.
27. V rámci aktuálních projektů a nových výzev dochází k nedostatku pracovníků, kteří by
nejen tvořili další výzkumné či podpůrné projekty, ale zároveň těch, kteří by je následně
realizovali. Na PF je několik málo aktivních kolegů, kteří vedou či pracují na několika
excelentních projektech najednou (až na šesti) a nemohou již na žádných dalších,
z kapacitních důvodů, spolupracovat. Vedení PF žádá o přihlédnutí k projektovým
aktivitám svých pracovníků při tvorbě rozvrhů a počtu hodin, které se jim přidělují
k přímé výuce. Projektová a vědecká činnost jsou základní nosníky pro udělení akreditací,
a pokud nebudeme schopni projekty realizovat a tvořit, nebudeme jako PF schopni
vykazovat dostatek projektové činnosti.
28. Vedení PF žádá VK o prostudování výzvy 02_19_076 Inovace v pedagogice
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-19-076-inovace-v-pedagogice.htm, jedná se o
výzvu, kterou nemůžeme ignorovat. Jedná se o výzkumnou výzvu, která bude evidována
v CEP, zároveň je vypsána díky tlaku všech pedagogických fakult v ČR, že nemáme
možnost na vědecko-výzkumné projekty dosáhnout. Zatím je tým pracovníků, kteří řeší
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případné zapojení do součást A1, A2 a B3. Pokud by VK předpokládali erudici a kapacitu
pracovníků se do některé ze součástí zapojit, bude to velice vítáno. V tomto případě je
doporučována konzultace s dr. Zilcherem, který má projektové žádosti na tuto výzvu za
PF v gesci.
29. Obsahová stránka VZČ PF je hotova zaslána k formálním úpravám, než bude zaslána VK
k připomínkám a následně ke schválení AS PF UJEP. Termín do 15. 4. 2019 bude
dodržen. Dr. Zilcher děkuje všem za aktivní spolupráci a žádá o součinnost i při
doplňování tabulkové části.
30. PF se zapojila do Světového dne porozumění autismu. Dne 2. 4. 2019 proběhla akce
Modrý den na ZŠ Speciální Pod Parkem a 4. 4. 2019 proběhla otevřená venkovní
přednáška v prostorách Hoření 13. Vedení PF děkuje jak studentům, tak organizátorům
akcí za podporu dané problematiky. V příštích letech se plánuje intenzivnější zapojení PF
do této akce.
31. Proběhla schůzka se studenty, kteří zařizují chod studovny PF UJEP. Vedení považuje
činnost za funkční a velmi výhodnou pro studenty PF. Studovna organizuje i formu
doučování pro studenty (peer learning). Doučování spadá do formy zamezování studijní
neúspěšnosti, jejíž dokládání je povinné v rámci institucionální akreditace a pro RVH.
Doučování jako takové se ukazuje funkční, avšak chybí dostatek schopných studentů pro
jeho realizaci v širším spektru předmětů (zatím nejčastěji AJ, avšak jednotky účastníků),
proto do budoucna žádáme o součinnost při vyhledávání dalších lektorů z řad studentů
(ideálně studentů doktorských studií).
32. Termín pro podání návrhů na účast kateder PF na Dnech vědy a umění byl prodloužen do
12. 4. 2109.
Příští kolegium děkana proběhne dne 15. 4. 2019 od 13:00 hod.

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