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Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP
dne 29. 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. Informace o jednání s hodnoticími komisemi pro jednotlivé oblasti vzdělávání a
institucionální kontext institucionální akreditace UJEP. Poděkování všem zúčastněným
osobám na jednání komisí a poděkování všem zainteresovaným za přípravu podkladových
materiálů, zejména proděkanovi Ing. Mgr. Černému. V průběhu června 2019 obdrží UJEP
návrh hodnoticí zprávy.
2. Dne 30. 4. 2019 bude děkan doc. Škoda jednat s ředitelem Českého rozhlasu Sever Mgr.
Milanem Knotkem o spolupráci mezi PF a ČRo Sever.
3. Dne 30. 4. 2019 v 15:00 hod. bude ve výstavních prostorách KVU u auly v objektu Hoření
slavnostně zahájena výstava „Ilustrace“. Slavnostního zahájení se zúčastní proděkan Dr.
Zilcher.
4. Dne 30. 5. 2019 se uskuteční schůzka s koordinátorkou projektu „Šachy do škol“ Mgr.
Venuší Souralovou. Za PF UJEP se zúčastní mgr. Černý, dr. Chytrý. Cílem projektu je
zdarma zpřístupnit studentům učitelských oborů systém online školení šachu, a to za
účelem získání trenérské licence, která je požadována při vedení zájmových šachových
kroužků ve školách.
5. Zasedání Vědecké rady PF UJEP se uskuteční dne 23. 5. 2019 od 10:00 hod. v zasedací
místnosti č. CS 502.
6. Zasedání Vědecké rady UJEP se uskuteční dne 24. 5. 2019 od 10:00 hod. v zasedací
místnosti rektorátu č. A 4.12.
7. Pozvánka na oficiální zahájení Mezinárodního metodického cvičení složek IZS „Rallye
Ostrov 2019“ dne 22. 5. 2019 od 12:30 hod. v kulturním domě v Tisé. Zahájení se za PF
UJEP zúčastní dr. Fleischmann.
8. Dne 20. 5. 2019 se jednání kolegia děkana zúčastní Dr. Wedlichová a dr. Fischer –
předmětem jednání bude koncepce organizačních změn kateder pedagogiky a
psychologie PF UJEP.
dr. Balkó
9. Dr. Balkó informoval kolegium děkana o nabídce kurzu k Horizon 2020 – rámcový
program pro výzkum, vývoj a inovace (16. 5. 2019 Praha, 6. 6. 2019 Brno). Cena kurzu
4.102,- Kč/osobu.
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10. Kolegium děkana schválilo rozdělení prostředků na Interní projekty PF UJEP (IG PF).
Většinou byly navrhované částky navrhovatelů poníženy. Požadovaná částka nebyla
ponižována u projektů, kde byly celkové finanční prostředky na realizaci/krytí projektu
podloženy konkrétní částkou.
11. Byly připraveny podklady pro udělení čestného titulu „emeritní docent“ pro doc.
Radvanovského. Tyto materiály budou do 30. 4. 2019 zaslány VR PF UJEP.
12. Dr. Balkó informoval o plánované schůzce proděkanů pedagogických fakult pro vědu
k metodice hodnocení AP v souvislosti s M17+. Cílem této schůze je sjednotit
mechanismy pro hodnocení AP podle kritérií platné metodiky v příslušných modulech.
13. Dr. Balkó informoval kolegium děkana o chystaném semináři „Jak na projekty TA ČR“.
Byli navrženi vybraní pracovníci PF, kteří by se měli tohoto semináře zúčastnit. Termín
semináře bude oznámen koordinátorkou TA ČR pro Ústecký a Karlovarský kraj
v průběhu května 2019.
14. Dr. Balkó poděkoval Bc. Jakubovi Žitnému za pomoc při přípravě podkladů pro NAÚ
(členové VR PF UJEP).
mgr. ing. Černý
15. Na základě dohody s vedoucími kateder bylo vyhlášeno II. kolo přijímacího řízení na AR
2019/2020 (termín podání přihlášek do 15. 8. 2019; písemné, ústní a praktické zkoušky
budou probíhat 2. – 4. 9. 2019).
16. Od 29. 4. 2019 bylo zahájeno hodnocení kvality výuky v LS 2018/2019 v IS STAG (do
4. 7. 2019).
17. Dne 29. 4. 2019 proběhne koordinační schůzka Stipendijní komise. Závěry z této schůzky
budou postoupeny vedení PF UJEP a vedoucím kateder PF UJEP. Do 7. 5. 2019 konečný
termín pro odevzdávání návrhů na udělení mimořádných stipendií.
18. Dne 30. 4. 2019 proběhne schůzka oborových didaktiků PF, FF a PřF, jejímž předmětem
je nový model pedagogických praxí. Závěry z této schůzky budou postoupeny vedení PF,
FF a PřF.
19. Akreditační řízení na PF UJEP:
a) Závěry z jednání dílčích komisí na UJEP / PF UJEP budou oficiálně známy cca do 67/2019.
b) Do 17. 6. 2019 nahlásí proděkan pro studium protektorce pro studium dr. Chvátalové
předpokládaný seznam studijních programů určených ke schválení RpVH v 10/2019
na základě oprávnění vyplývajícího z institucionální akreditace. Termín zaslání
materiálů na rektorát UJEP je 1. 10. 2019.
c) Proděkan pro studium bude v této věci oslovovat garanty studijních programů a
iniciovat informativní schůzku.
doc. Šimonová
20. Erasmus Staff Week 20. – 24. 5. 2019, přihlášky do 7. 5. 2019 doc. Šimonové.
21. Návrhy na oslavy 1989.
22. Spolupráce s Centropol Energy.
23. Využívání režimu Student.
24. Mimořádná stipendia – výplata.
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dr. Zilcher
25. Dr. Bertl vypracoval směrnici ke vzdělávání cizinců na CCV PF UJEP.
26. Na základě žádosti Mgr. Knoblocha o strategickou schůzi k vizi a počtu studentů
z východních zemí, kteří jsou vzdělávání skrze CCV, dojde k jeho pozvání po kolegium
děkana dne 27. 5. 2019. Přítomni budou: doc. Škoda, Ing. Hřebejková, dr. Zilcher, Mgr.
Černý, dr. Bertl.
27. Přišla nabídka další propagace ze strany Studenta: 50 000,- Kč – po projednání v kolegiu
děkana – této nabídky PF UJEP nevyužuje.
28. Druhé kolo vnějších výběrových řízení je již vyvěšeno. Termín výběrového řízení je
stanoven na 26. 6. 2019. Komise bude jmenována v předstihu. Odkazy na VVŘ:
https://www.pf.ujep.cz/cs/jobs/akademicti-pracovnici-na-pf-ujep-2. Dále je vyvěšeno VŘ
na PR pracovníka PF UJEP: https://www.pf.ujep.cz/cs/jobs/pr-pracovnik-pf-ujep.
V případě, že je znám někdo, kdo by se o výše zmíněné pozice mohl ucházet, prosím
kontaktujte jej a předejte odkaz na příslušný leták.
29. Na zasedání děkanů na NIDV byl přítomen dr. Zilcher a dr. Říčan. Ve všech krajích mají
vzniknout tzv. metodické kabinety z projektu SYPO (NIDV). Nutná je součinnost
pedagogických fakult, respektive oborových didaktiků z PF. Stále není jasná přesná úloha
pedagogických fakult - mají obavu o know-how, dublování náplně práce center
celoživotního vzdělávání a DVPP. Bude upřesněno na zasedání asociace děkanů 30. a 31.
5. 2019, kde bude pozván i ministr Plaga a vedení NIDV.
30. Byla vypracována směrnice k „peer suportu“ (tj. doučování na PF).
31. Byla projednána strategická dokumentace PR PF UJEP a INTEGraJAm.
32. Výzva Inovace v pedagogice: Dotazy ze strany PF dorazily pouze od dr. Svobody a dr.
Říčana, kterým děkuji za invenci. Proběhlo školení pro žadatele na MŠMT.
a) Projekty z této výzvy nebudou v Centrální Evidenci Projektů (CEP), neb se jedná o
program OPVVV, které tam z podstaty nespadají.
b) K přípravě tvorby projektových žádostí proběhne schůzka se všemi potencionálními
žadateli na PF s Mgr. Mikuleckou. Termín a místo jednání: 9. 5. 2019 od 10:00 hod. –
děkanát PF UJEP.
c) Na zasedání Asociace děkanů pedagogických fakult proběhne diskuse na možné
partnerství při zpracovávání jednotlivých témat B1-7, aby nedošlo ke zbytečné
vzájemné konkurenci. Z toho důvodu není možné ze strany PF UJEP rozhodnout, do
jaké části výzvy a v jakém rozsahu aktivit B se kdo zapojí. Na aktivitách A1-2 však
lze již pracovat.
ing. Hřebejková, dr. Bertl
33. Z porady tajemníků součástí UJEP s kvestorem (26. 4. 2019) vyplynula potřeba
připomínkovat návrh evidovat docházku všech pracovníků UJEP elektronickým
docházkovým systémem. K tomuto bodu zaujalo vedení PF UJEP toto stanovisko:
 Stávající systém evidence docházky (evidenční knihy) považujeme za dostatečně
průkazný systém vyhovující všem podmínkám akademického prostředí.
 Elektronický systém ve stávající formě by nemohl ani postihnout všechna možná
specifika fakulty (přechod mezi budovami, resp. pracovišti, kurzovou výuku,
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blokovou výuku, výuku o víkendech, výuku mimo budovy UJEP atd.), nemožnost
evidovat odlišně přerušení pracovní doby zahrnuté do odpracované doby atd.
Tento striktní (elektronický) systém by potlačil dlouhodobé akceptované a tradiční
principy akademické tvůrčí práce.
Pokud by byl systém zaveden jen pro pozice neakademické, šlo by o nedůvodnou
diskriminaci.
Systém dle našeho názoru neřeší souběh výkonu práce akademického pracovníka
v hlavním pracovním poměru a v dalším pracovním poměru (např. v projektu).
Rozšíření a úpravy stávajícího docházkového systému považuje vedení PF UJEP –
vzhledem k deklarovanému vyhovujícímu stavu (tj. docházkové knihy) – za
nedůvodné čerpání investičních prostředků (před PF UJEP jsou daleko důležitější
investiční akce s daleko vyšší prioritou).

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