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Zápis z porady vedoucích pracovišť Pedagogické fakulty UJEP dne 16. 4. 2019
děkan doc. Škoda
1. Jednání hodnoticí komise OV Neučitelská pedagogika se uskuteční ve středu dne 17. 4.
2019 v zasedací místnosti č. 504 od 11:00 hod. Zúčastní se doc. Škoda, prof. Veteška, Dr.
Bertl, Dr. Zilcher, Ing. Mgr. Černý, Dr. Svoboda, doc. Šimonová, Dr. Fischer a prof.
Doulík. Dr. Zilcher představí prostory Centra pro sociální inovace a inkluzi ve vzdělávání
a EEG biofeedbackové laboratoře. Ing. Mgr. Černý představí knihovní fondy ve Vědecké
knihovně UJEP.
2. Jednání hodnoticí komise Tělesná výchova a sport; Kinantropologie se uskuteční ve středu
dne 17. 4. 2019 od 12:00 hod. ve Sportovní hale. Zúčastní se doc. Bláha, Dr. Balkó.
3. Jednání hodnoticí komise pro institucionální kontext se uskuteční ve středu dne 24. 4.
2019 na rektorátě UJEP v zasedací místnosti 4. 12. 2019. Jednání ve 12:30 – 13:30 hod. se
zúčastní doc. Škoda, jednání ve 13:30 – 14:30 hod. se zúčastní Mgr. Tomáš Čurda a Alec
Mindák.
4. Jednání hodnoticí komise pro OV Učitelství se uskuteční ve čtvrtek dne 25. 4. 2019 na
rektorátě UJEP v zasedací místnosti 4.12. Jednání v 11:00 – 12:30 hod. se za PF UJEP
zúčastní prof. Doulík, Dr. Svoboda, doc. Škoda, Dr. Fischer, Dr. Wedlichová, Dr. Círus,
doc. Brtnová-Čepičková, doc. Hník. Jednání ve 12:30 – 13:00 hod. se zúčastní Bc. Petra
Masopustová a Petr Kovařík.
5. Aktualizace směrnice rektora č. 4/2016 K řízení a financování projektové činnosti.
Uvedené dokumenty jsou k dispozici po přihlášení v IMIS/Dokumenty.
6. 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).
7. 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.
8. 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.
Děkan PF UJEP vyjadřuje poděkování doc. Vomáčkové za její dosavadní práci jako
členky RpVH UJEP.
9. Sportovní reprezentace UJEP bude v roce 2019 finančně podpořena částkou 60.000,- Kč
od UJEP.
10. 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.
doc. Šimonová
11. Viz blíže kompletní zápis (v příloze) s příslušné tematické porady na rektorátě:
 další podpora mezinárodní spolupráce,
 podpisy smluv se zahraničními subjekty,
 nabídka spolupráce v oblasti výroby propagačních předmětů
 informace o odlišném režimu vyřizování dlouhodobých pobytů pro studenty,
 informace o ceně pro PF za mezinárodní spolupráci,
 nabídka studentské praxe u společnosti Centropol,
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 evidence zajímavých výstupů pracovišť PF,
 vedení databáze významných absolventů,
 akce k výročím událostí roku 1989.
dr. Balkó
12. Dr. Balkó poděkoval vedoucím kateder za zaslání informací o záznamech AP v HAP.
13. Termín pro zaslání podkladů vedoucími kateder pro Vědeckou radu PF UJEP prodloužen
v souvislosti s termínem konání VR (23. 5. 2019) do 3. 5. 2019.
14. Prorektoru doc. Novákovi byla odeslána žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení
pro jmenování profesorem v oboru Hudební teorie a pedagogika včetně odkazu na
elektronickou podobu žádosti pro VR UJEP.
15. V současné době shromažďujeme materiály související se zahájením řízení ke jmenování
profesorem v oboru Hudební teorie a pedagogika doc. ThDr. Lic. Rastislava Adamka,
PhD., m. prof. KU z PF, Katolické univerzity v Ružomberku.
16. 9. 4. 2019 byla vyhlášena soutěž o interní granty. Podávání žádostí elektronicky na mail
projekty.pf@ujep.cz do 19. 4. 2019 a v tištěné podobě na oddělení pro vědu PF do 23. 4.
2019. Do dnešního dne registrujeme 5 žádostí v kategorii D a jednu v kategorii T.
17. Ve spolupráci s ředitelem Vědecké knihovny UJEP připravujeme školení týkající se
orientace AP v citačních databázích WoS a Scopus (vyhledávání časopisů, citační ohlasy,
H-index apod.). V tomto ohledu by měla být za každou katedru vybrána kontaktní osoba,
která bude spolupracovat s oddělením pro vědu na PF např. při výběru časopisů v daném
oboru. Termín školení bude stanoven po dohodě s Mgr. Pečivou.
Mgr. Ing. Černý
18. Na základě návrhu proděkana pro studium a doc. Šimonové, proděkanky pro vnější
vztahy, schválila Stipendijní komise finanční podporu studentských mobilit od nového
akademického roku 2019/2020.
19. Oboroví didaktici byli požádáni o hodnocení spolupracujících institucí (do 30. 4. 2019),
následně budou výsledky diskutovány s děkanem PF UJEP doc. Škodou a proděkanem
pro rozvoj dr. Zilcherem.
20. Dne 30. 4. 2019 proběhne koordinační schůzka s oborovými didaktiky PF, FF a PřF
UJEP; řešena bude koncepce praxí (výstup této schůzky bude rovněž předmětem jednání
realizačního týmu KA03 projektu Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená
instituce).
21. Finanční podpora tvorby nových studijních programů bude spuštěna od 1. 5. 2019.

dr. Zilcher
22. Vzhledem k tomu, že na projektovou výzvu OPVVV č. 02_19_076 Inovace v pedagogice
je veliké množství dotazů, bez kterých nelze odpovědět projektovou žádostí, bude za PF
pověřen na školení zmiňované výzvy dr. Zilcher za PF a Mgr. Mikulecká za UJEP.
Školení proběhne 24. 4. 2019. Případné dotazy (které nejsou čitelné z výzvy a
specifických pravidel pro výzvu, případně obecných pravidel), můžete zasílat do 20. 4.
2019 Mgr. Mikulecké (jana.mikulecka@ujep.cz).
23. Dne 9. 4. 2019 proběhla porada proděkanů s panem prorektorem pro rozvoj a kvalitu.
Vzhledem k aktuální transformaci univerzitního systému MOODLE dojde k přechodu PF
až jako 4. v pořadí.
24. Poslední dny je zvýšená poptávka po vnějším výběrovým řízením na jednotlivé pozice.
VŘ pro LS již bylo realizováno 3. 4. 2019. Výjimečně bude realizováno znovu, avšak
prosím všechny, pokud víte o někom, kdo plánuje ukončit pracovněprávní vztah na PF
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UJEP a chcete na jeho pozici vypsat vnější výběrové řízení, informujte o tom neprodleně.
Veškeré podklady budou zaslány na ZAMO ve čtvrtek 18. 4. 2019. Do té doby je nutné,
abychom vše stihli projednat s panem děkanem a paní tajemnicí, a následně vypsali VŘ.
V případě pozdějších žádostí není možné do VŘ vstupovat.
25. DVU: Děkujeme za zaslání podkladů pracovištím KAJ, KHV, KPG, KBO, KTVS, KVK a
CJP. Zbylé katedry, ani po urgenci v minulém zápisu z kolegia děkana, nic nedodaly.
26. Na DVU bude podporována pro rok 2019 akce: Presentace sportovního šermu KTVS
(pódium), Využití nových technologií ve výtvarné výchově: Graffiti formou aplikace přes
mobilní aplikaci KVK, Presentace EEG biofeedbacku - KPG (stánek), KHV „produkce“
(pódium)
27. Došlo k jednání ÚK a vedení PF spolu s vedením PPP ÚK. Byly nastaveny kritéria
spolupráce a od roku 2020 projektové zaštítění cca dvou pracovníků pro PF UJEP. Na
jednání byl přítomen dr. Vostrý a dr. Zilcher. ÚK velmi pozitivně hodnotí zřízení Centra
pro sociální inovace a inkluzi ve vzdělávání a plánuje jej podporovat.
28. Dne 16. 04. 2019 proběhlo jednání s Mgr. Knoblochem v Praze, kde vedení PF potvrzuje
dvě pilotní skupiny českého jazyka pro cizince v Ústí nad Labem od září 2019, tj. max 30
studentů (proti návrhu max. 50)
Různé:
 Bude zaslán seznam plánovaných vnitřních a vnějších výběrových řízení (dr. Zilcher).
 Zmíněna možnost doučování studentů studenty (dr. Zilcher).
 Vyslovena prosba o součinnost při zpracování dotazníků – výstupů projektu Učíme se
učit (dr. Wedlichová).
 Probíhá analýza obsahu i formy časopisu Activum (mgr. Černý).

Příští PVP se uskuteční 14. 5. 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 16. 4. 2019


Veškeré podklady k vnějšímu výběrovému řízení budou zaslány na ZAMO ve čtvrtek 18.
4. 2019. Do té doby je nutné, abychom vše stihli projednat s panem děkanem a paní
tajemnicí, a následně vypsali VŘ. V případě pozdějších žádostí není možné do VŘ
vstupovat.



Oboroví didaktici zpracují hodnocení spolupracujících institucí T: do 30. 4. 2019.



Zaslání podkladů vedoucími kateder pro předložení materiálů k projednání Vědeckou radu
PF UJEP prodloužen v souvislosti s termínem konání VR (23. 5. 2019) do 3. 5. 2019.
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