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Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP
dne 27. 5. 2019
Přítomni:

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

Omluven:

dr. Balkó

Host (k b. 21): Mgr. Knobloch (OCA Praga)

Předmět jednání:
doc. Škoda
1. Vědecká rada UJEP na svém zasedání dne 24. 5. 2019 schválila udělení titulu emeritní
docent panu doc. PhDr. Mgr. Zdeňku Radvanovskému, CSc.
2. Zasedání Vědecké rady PF UJEP se uskuteční 26. 9. 2019. Na programu budou
inaugurační přednášky doc. Dytrtové v oboru Výtvarná výchova – teorie a tvorba a doc.
Adamka v oboru Hudební teorie a pedagogika.
3. Vyjádření PF UJEP k nashromážděným podkladům k vydání rozhodnutí v řízení ve věci
udělení akreditace doktorskému studijnímu programu Teorie vzdělávání v bohemistice
zajistí vedoucí KBO dr. Jindráček. Proděkan Ing. Mgr. Černý zašle písemné vyjádření
na rektorát do 10. 6. 2019.
4. Vyjádření PF UJEP k nashromážděným podkladům k vydání rozhodnutí v řízení ve věci
udělení akreditace doktorskému studijnímu programu Didaktika primárního
přírodovědného vzdělávání zajistí doc. Škoda. Proděkan Ing. Mgr. Černý zašle písemné
vyjádření na rektorát do 10. 6. 2019.
5. Pozvání na výstavu Figura a pozadí významného českého malíře a grafika Pavla
Roučky, která bude zahájena ve středu 29. 5. 2019 v 18 hod. v Galerii Zahradní dům v
Teplicích.
dr. Bertl
6. Předána informace o čerpání provozního rozpočtu PF k 30. 4. 2019. Děkan pověřuje dr.
Bertla postoupením tohoto materiálu AS PF ke konečnému schválení.
7. Projekt „F“ na podporu pedagogických praxí byl poskytnut, účetní střediska pro všechny
tři součásti PF zřídila, spolupracující fakulty a CPP byly informovány.
8. Podána informace o vývoji škody na služebním osobním vozidle. V této souvislosti je
nutné řešit nárůst návrhů na pracovní cesty – především KTVS – soukromými vozidly,
protože tento postup by výrazně navýšil náklady na kurzovou výuku katedry. K tomuto
tématu bude vydán interní fakultní předpis.
9. Podána průběžná informace o vývoji čerpání projektu MOPR (na základě připomínek
prorektora doc. Nováka). Zprávu zpracovala ing. Kubištová jako členka řešitelského
týmu:
• 1/2018 – schválená částka 22 580 908 Kč – 432 položek,
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•
•
•

4/2018 – žádost o změny – předána Ing. Suchému – 27 položek,
11/2018 – schválené změny MŠMT – 2 340 096 Kč (schválení trvalo 8 měsíců),
z toho: 963 500 Kč – nábytek vysoutěženo, plnění 6/2019,
o 679 153 Kč – ICT vysoutěženo, faktury 3/2019, 4/2019,
o 304 867 Kč – výsledková tabule – vyhlášeno VŘ 5/2019,
o 392 576 Kč – elektrická opona – další žádost o navýšení 5/2019,
• 4/2019 – 118 900 Kč přímé nákupy za nerealizované VŘ z roku 2018,
• 5/2019 – 224 767 Kč – vybavení pro volejbal vysoutěženo, faktury 5/2019,
• 5/2019 – 588 610 Kč nová žádost o změny – tj. ušetřené peníze z VŘ – dosud
nerozhodnuto poskytovatelem.
Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že zdržení na straně řešitelského týmu bylo a je
minimální.
10. Předána informace o nutných stavebních změnách ve střeše 50baru.
Mgr. Ing. Černý
11. Proděkan pro studium informoval kolegium děkana o stavu akreditačního řízení na PF
UJEP.
12. Na základě jednání s garanty studijních oborů zařazených do uvažovaných studijních
programů OV Učitelství byl určen dílčí harmonogram odevzdávání jednotlivých částí
akreditačního spisu (garantům byl zaslán informační e-mail).
13. V souvislosti s 30. výročím Sametové revoluce navrhuje děkanka FF UJEP prof. Hrubá
slavnostní zasedání akademické obce UJEP; proděkan pro studium tento návrh podpořil.
14. Byl odmítnut návrh A. Mindáka na zřízení externího datového úložiště.
doc. Šimonová
15. Zvážit možnost spolupráce v rámci ERASMUS+ KA107 International Credit Mobility Call 2020 s Ukrainian Engineering Pedagogics Academy (Kharkiv, Ukraine).
16. Ing, Kröner – nabídka kurzů finanční gramotnosti. Vedení PF nepovažuje další
spolupráci – vzhledem k zaměření studia na naší fakultě – za vhodnou.
dr. Zilcher
17. Nabídka spolupráce ze strany Gymnázia Komenského, Nový Bydžov. Vedení dané
instituce usiluje o statut spolupracující školy. Nabízí možnost praxí studentů, spolupráce
na výzkumných záměrech a projektových aktivitách.
18. MŠMT vyhlásilo výzvu Centralizovaného rozvojového programu pro VVŠ pro rok
2020. Výzva a případné zapojení PF bude konzultováno na zasedání Asociace děkanů
dne 30. 5. 2019.
19. Nabídka RTM+ na spolupráci, respektive propagaci PF. Vedení PF nedoporučuje
navázat spolupráci.
20. Nabídka na propagaci ze strany časopisu a serveru KamPoMaturite.cz. Vedení PF
nedoporučuje další spolupráci.
21. Na kolegiu děkana vystoupil Mgr. Knobloch, který je partner CCV PF a zajišťuje
vzdělávání v oblasti českého jazyka u cizinců z východních zemí, kdy aktuálně
spolupracuje PF na výuce u více než 300 studentů. Mgr. Knobloch představil svou
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koncepci a vizi pro nadcházející období. Byla předložena prezentace mapující historii i
naznačující další spolupráci – především v Praze, ale nově i v Ústí n. L. Vzhledem
k odborným vyjádřením garantů z řad PF je maximální počet vyučovaných studentů
v Praze 400 osob, v UL je možné vyučovat (nově) dvě skupiny v celkovém počtu 30
osob. Všechny tyto kurzy musí být realizovány v rámci externí hlavní činnosti. Bylo
dohodnuto rozpracování navržených dalších aktivit ze strany OCA Praga.

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