č.j. 43/2019/00751

PID P2019-015878

Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP
dne 13. 5. 2019
Přítomni:

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

Omluven:

xxx

Hosté (k bodu 1): dr. Wedlichová, dr. Fischer, dr. Svoboda

Předmět jednání:
doc. Škoda
1. Jednání o transformaci KPG proběhlo za účasti vedoucích kateder pedagogiky a
psychologie a za účasti předsedy Akademického senátu PF UJEP. Byly prezentovány tři
verze možné změny. Shoda byla vyslovena k nutnosti provést tento typ změny. Detailně
bude materiál představen na setkání vedení PF s dotčenými katedrami 21. 5. 2019 v 15:00
hod. v CS 502.
2. Přehled dovolených a zastupování děkana v měsících červen – září 2019 je nutné zaslat do
9. 5. 2019 na rektorát (Andrea.Cebisova@ujep.cz) – za PF zajistí L. Svobodová.
3. Evidence odpracované doby na UJEP: Od 1. 7. 2019 je účinná novela zákona o vysokých
školách (§ 70a), která zásadním způsobem upravuje způsob evidence odpracované doby
akademických pracovníků. Tato úprava by měla být zohledněna v Pracovním řádu UJEP a
implementována do vnitřních postupů (systému zpracování evidence odpracované doby)
UJEP. V souvislosti s touto evidencí je nezbytně nutné veškerou výuku od ZS
2019/2020 rozvrhovat v IS STAG, včetně rozvrhu kombinované formy studia, kurzů,
exkurzí, praxí apod. Rovněž termíny kontrol studia (zápočtů a zkoušek) musí být od 1. 7.
2019 vypisovány výhradně v IS STAG. Také termíny konzultačních hodin budou muset
být uváděny v IS STAG.
4. Harmonogram vnitřního hodnocení kvality tvůrčí činnosti a vnitřního hodnocení kvality
souvisejících činností UJEP 2019–2020. Implementaci harmonogramu pro PF UJEP
zajistí proděkan dr. Zilcher.
5. Aktuální informace k univerzitnímu „merchi“ (tj. zboží s logem UJEP): V současné době
je podepsána smlouva se společností Merchator. O spuštění pilotního provozu budou
informováni proděkani pro vnější vztahy.
6. Po přihlášení do IMIS byla přidána záložka „Majetek UJEP“, ke které se lze dopracovat
přes „Osobní IMIS“, nebo „Ekonomika“. Je zde nově umožněno vyhledávání veškerého
majetku na UJEP. Je možné vyhledávat podle názvu, pořizovací ceny, odpovědné osoby
apod. Tento přehled lze využít při rozhodování o pořizování nových nákupů přístrojového
vybavení, aby nedocházelo k duplicitám.
7. Informace k Foreign Student Guide 2019/2020: publikace je v anglickém jazyce a je
určena zahraničním zájemcům o studium na UJEP. Obsahuje informace o UJEP a jejích
fakultách, základní informace ke studiu na UJEP a pobytu v Ústí nad Labem, přehled
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studijních programů nabízených UJEP, informace o městě a kraji a stručnou informaci o
programu Erasmus+. Publikace je zveřejněna na anglické verzi webových stránek UJEP
určené zahraničním studentům a pracovníkům.
8. Dne 15. 5. 2019 od 15:00 hod. se uskuteční zasedání AS PF UJEP. Vzhledem
k projednávané agendě se ho za vedení PF zúčastní doc. Škoda.
9. Dne 14. 5. 2019 bude zahájen interní audit s tématem: "Audit doplňkové činnosti UJEP",
který je zařazen do ročního plánu interního auditu. Kontaktní osobou za PF UJEP je PhDr.
Ing. Ivan Bertl, Ph.D.
10. Pozvánka na vernisáž výstavy "Šimon Dub: Zombie", která se uskuteční ve středu 15. 5.
2019 od 17:00 hod. Výstava představuje tvorbu studenta grafického designu Šimona
Duba, který se ve své tvorbě zaměřuje zejména na spontánní ztvárnění figur. Výstava
potrvá do 15. 6. 2019. Vernisáže se zúčastní proděkan Ing. Mgr. Černý.
11. Dne 22. 5. 2019 od 10:00 do 12:00 hod. proběhne v lobby UJEP medobraní, kdy bude
stáčen první med z univerzitní včelnice.
12. Poděkování všem organizátorům a sportovcům za zajištění akce Sportovní den rektora a
účast na ní.
13. Dne 3. 5. 2019 proběhl v prostorách kampusu Studentský Majáles. Poděkování všem
organizátorům, zejména Studentské unii UJEP, za přípravu akce.
dr. Balkó
14. Kolegium děkana projednalo žádost dr. Hány na finanční krytí publikace 11. čísla
časopisu Aura musica. Kolegium souhlasí s podporou 15.000 Kč na tisk časopisu
v edičním oddělení PF.
15. Dne 9. 5. 2019 bylo zahájeno řízení ke jmenování profesorem doc. Rastislava Adamka
z Katolíckej univerzity v Ružomberku. Předseda komise: prof. Hons, členové: prof.
Holubec, prof. Nedělka (PF UK), prof. Bezděk (AMU), prof. Vičar (AMU).
16. Vědecká rada PF UJEP schválila „per rollam“ návrh děkana PF UJEP na udělení titulu
emeritní docent panu doc. Radvanovskému.
Mgr. Ing. Černý
17. Předložil „Koncept oslav 30. výročí Sametové revoluce na PF UJEP“ – viz příloha tohoto
zápisu.
doc. Šimonová
18. Návrh oslav devítkových výročí.
dr. Zilcher
19. Dne 7. 5. 2019 proběhla schůzka s Ing. Nerglem, Ing. Poslední, Mgr. Krausem a Bc.
Brodským ohledně rekonstrukce a následného obsazení budovy Univerzitního centra
podpory pro studenty se specifickými potřebami. Ze strany vedení UJEP byla vznesena
prosba o podporu indikátorů projektu do dubna 2020 a možnosti obsazení budovy po
kolaudaci. Vedení PF nabídlo pomoc při naplňování daných indikací v únoru a březnu
roku 2020. Další schůzka ohledně obsahu centra budou na počátku ZS 2019/2020.
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20. Dne 9. 5. 2019 proběhla schůzka s Mgr. Mikuleckou a dr. Wedlichovou ohledně případné
tvorby projektové žádosti na výzvu č. 02_19_068 Pregraduální vzdělávání II. Výzva je
sestavena primárně na aktivity, do kterých se PF pravděpodobně nemůže zapojit (IX.
Mobility – nedostatek Erasmových mobilit + další mobility redundantní; X. Koncepce
modulového systému studijních programů – sanováno U21 + hotovo; XI. Inovativní
přístupy v pregraduální přípravě + pravděpodobně pouze pro profesně orientované
akreditace studijních programů, avšak PF má pouze akademicky orientované). Za PF byl
vyslán dotaz na MŠMT, čekáme na odpověď.

doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.
děkan PF UJEP v Ústí nad Labem
Zapsal:
dr. Bertl
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příloha k zápisu z jednání kolegia děkana PF dne 13. 5. 2019

Koncept oslav 30. výročí Sametové revoluce na PF UJEP
Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem si připomene 30. výročí Sametové revoluce
několika dílčími akcemi, které spojuje téma svobody slova a slov svobody. Na koncepci se
podílejí katedra bohemistiky, katedra hudební výchovy, katedra pedagogiky a katedra
výtvarné kultury; Pedagogická fakulta v této věci také intenzivně spolupracuje se Studentskou
unií.
Předběžný harmonogram – 18. 11. 2019:
I.

Studovna PF UJEP:
a. 13:00-13:30: přednáška o odkazu Jana Opletala (připomenutí událostí roku
1939).
b. 13:30: v prostorách před studovnou PF UJEP připínání symbolické trikolory,
připomenutí jejího významu.

II.

Oficiální zahájení oslav výročí ve 14:00
a. Krátký proslov vedení PF UJEP v mezipatře budovy CS (naproti hlavnímu
vchodu do budovy PF UJEP).

III.

Studovna PF UJEP:
a. 14:15 – 15:00: specializovaná přednáška členů katedry bohemistiky.

IV.

Vernisáž (katedra výtvarné kultury)
a. 15:30/16:00 – 17:00: Výstava dobových fotografií absolventa někdejší katedry
výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UJEP Petra Mička, který byl během
nepokojných událostí v roce 1989 vyloučen. Fotografie jsou autentickým
záznamem listopadových událostí během revolučních dnů v Ústí nad Labem.

V.

Mezipatro hlavní budovy PF UJEP (katedra pedagogiky)
a. 17:00 – 18: 00: „Byli jednoho srdce a jedné mysli“ – 600 let od jiné (sociální)
revoluce? přednáška Martina Černého o výzvě kazatele Jana Želivského.

VI.

Chorea academica (katedra hudební výchovy)
a. 18:30-18:50: vystoupí k oslavám smíšený pěvecký sbor KHV Chorea
academica pod vedením prof. PaedDr. Jiřího Holubce, Ph.D.

Zpracoval:
Ing. Mgr. Černý, proděkan PF UJEP
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