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Zápis z porady vedoucích pracovišť Pedagogické fakulty UJEP dne 14. 5. 2019
děkan doc. Škoda
1. 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. Z výše uvedené novely vyplývá – mimo jiné, že pracovní doba akademických
pracovníků se skládá ze dvou částí:
a) Rozvrhované a tudíž evidované zaměstnavatelem.
b) Nerozvrhované zaměstnavatelem, zaměstnanec si ji rozvrhuje sám; neevidované
zaměstnavatelem.
Důsledky:
 Zaměstnavatel nemusí AP rozvrhovat do směn celou týdenní pracovní dobu (40 hodin
týdně), neměl by být de facto oprávněn vyžadovat od AP přítomnost na pracovišti v
rozsahu stanovené týdenní pracovní doby.
 Nejde-li o výkon přímé pedagogické činnosti (výuka, konzultační hodiny, zkoušení,
SZZ), musí mít zaměstnavatel k vyžadování přítomnosti AP na pracovišti (rozvržení
pracovní doby) důvod.
 AP má již ze zákona danou možnost pracovat z domova, resp. na jiném místě, které si
sám určí. Není nutná úprava jiného místa výkonu práce v dohodě se zaměstnavatelem.
 Zaměstnavatel není povinen hradit náklady vznikající při výkonu práce na jiném místě
než na pracovišti, ledaže by byl výslovně dohodnutý opak.
 Zaměstnavatel nemusí ve vztahu k AP evidovat veškerou odpracovanou dobu, nýbrž
jen tu dobu, kterou sám rozvrhuje (přímou pedagogickou činnost a další dobu
nezbytné přítomnosti na pracovišti, kterou mu rozvrhnul – bude určena příkazem
děkana, jedná se např. o porady katedry, grantové semináře, školení apod.).
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. Stejně tak termíny konzultačních hodin budou muset být
uváděny v IS STAG.
2. 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.
3. Dne 22. 5. 2019 od 10:00 do 12:00 hod. proběhne v lobby UJEP medobraní, kdy bude
stáčen první med z univerzitní včelnice.
4. Poděkování všem organizátorům a sportovcům za zajištění akce Sportovní den rektora a
za účast na ní.
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5. Dne 3. 5. 2019 proběhl v prostorách kampusu Studentský Majáles. Poděkování všem
organizátorům, zejména Studentské unii UJEP, za přípravu akce.
dr. Balkó
6. Dne 9. 5. 2019 bylo zahájeno řízení ke jmenování profesorem doc. Rastislava Adamka
z Katolíckej univerzity v Ružomberku v oboru Hudební teorie a pedagogika. Předseda
komise: prof. Hons. Členové: prof. Holubec, prof. Nedělka (PF UK), prof. Bezděk (AMU),
prof. Vičar (AMU)
7. Vědecká rada PF UJEP schválila per rollam návrh děkana PF UJEP na udělení titulu
emeritní docent doc. Radvanovskému.
8. VR PF UJEP proběhne 23. 5. 2019 v 10:00 hod. v zasedací místnosti PF UJEP. Body k
projednání: návrh nové Oborové rady doktorského studijního programu Teorie výtvarné
výchovy na KVK PF UJEP; složení komisí pro státní závěrečné zkoušky, obhajoby
kvalifikačních prací a rigorózních řízení (KBO, KPR, KTVS, KVK); schválení komisí pro
jmenovací řízení doc. Adamka a doc. Dytrtové.
9. Dr. Balkó žádá VK v souvislosti s plánovanou schůzkou k citačním databázím WoS a
Scopus o zaslání jmen osob zastupujících katedry v oblasti vědy do 22. 5. 2019.
10. 31. 5. 2019 od 9:00 hod. ve fialové aule proběhne seminář „Jak na projekty TA ČR“.
Seminář je určen pro AP, studenty doktorských studijních programů a další zájemce, kteří
plánují v dohledné době připravit projekt TA ČR (Éta, Zéta).
mgr. ing. Černý
11. Vedoucím pracovníkům byl představen upřesňující harmonogram k akreditačnímu řízení
(bližší informace budou sděleny na schůzce s garanty studijních programů dne 22. 5.
2019 od 14:00 hod. v zasedací místnosti č. CS 502; schůzky se účastní pouze garanti
studijních programů vycházející z institucionální akreditace oblasti vzdělávání
Učitelství).
12. Od 1. 5. 2019 byla spuštěna finanční podpora tvorby nových studijních programů z KA03
projektu U21 (bližší procesní informace budou zaslány vedoucím kateder do 17. 5. 2019).
13. Byla představena koncepce oslav 30. výročí Sametové revoluce.
doc. Šimonová
14. UJEP Erasmus+:
 počty klesly oproti akademickému roku 2018/2019 u všech typů,
 přihlášení versus uskutečněná mobilita: pokles o třetinu pro 2019/2020,
 uskuteční se ještě další kolo výběrových řízení.
15. Projekt na podporu mezinárodní spolupráce:
 3 žadatelé z PF, jeden již vyplacen ve výši 100 000,- Kč,
 projekt stále běží, tj. stále je možnost žádat.
16. Portál Merchator (e-shop):
 spuštěn dnes, pro individuální objednávky, logo UJEP, fakulty … info přijde.
17. Návrh programu oslav 30. výročí Sametové revoluce – poděkování participujícím
katedrám, další návrhy stále možno začlenit.
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18. Spolupráce s Magistrátem UL - odpovědi na 3 otázky:
 Aktivity katedry realizované za poslední cca 5 let.
 Nedostatky ve spolupráci.
 Plánované aktivity.
 T: do 5. 6. 2019 na ivana.simonova@ujep.cz i v případě nulových aktivit.
19. Internacionalizace: samostatný předmět, kratší pobyty.
20. Spolupráce s „excelentními“ absolventy PF UJEP - do 5. 6. 2019 odeslat informaci vč.
kontaktu na ivana.simonova@ujep.cz.
dr. Zilcher
21. 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 vzdělávacími 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 v počátku ZS 2019.
22. Dne 9. 5. 2019 proběhla schůzka s Mgr. Mikuleckou a Dr. Wedlichovou ohledně
případné tvorbě 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). Dotaz z MŠMT byl zodpovězen, avšak aktivity, které jsme schopni na PF
realizovat, nejsou podporovány.
23. Výroční zpráva o činnosti PF UJEP je předložena AS PF UJEP na zasedání dne 15. 5.
2019.
24. Dne 13. 5. 2019 proběhlo setkání zájemců o přípravu projektových žádostí do výzvy
02_19_076 Inovace v pedagogice. Zatím je v plánu připravit 2-3 projektové žádosti
(KPR, KBO, KPG) do aktivit A. V rámci výzkumných aktivit B je v jednání aktivita 2 a
3, kdy v rámci aktivity 3 plánuje PF UJEP být ve vedení výzkumného týmu, a u aktivity 2
je uvažováno s PF spíše jako s partnerem (bude řešeno na asociaci děkanů pedagogických
fakult dne 30. a 31. 5. 2019).

Příští PVP se uskuteční 11. 6. 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 14. 5. 2019


Dr. Balkó žádá VK v souvislosti s plánovanou schůzkou k citačním databázím WoS a
Scopus o zaslání jmen osob zastupujících katedry v oblasti vědy do 22. 5. 2019.



31. 5. 2019 od 9:00 hod. ve fialové aule proběhne seminář „Jak na projekty TA ČR“.
Seminář je určen pro AP, studenty doktorských studijních programů a další zájemce, kteří
plánují v dohledné době připravit projekt TA ČR (Éta, Zéta).



V termínu do 5. 6. 2019 odeslat na ivana.simonova@ujep.cz výsledek spolupráce
s Magistrátem UL vč. odpovědí na 3 otázky - i v případě nulových aktivit.



Spolupráce s „excelentními“ absolventy PF UJEP – odeslat info vč. kontaktu do 5. 6.
2019 na ivana.simonova@ujep.cz.



Veškerá výuka od ZS 2019/2020 musí být od 1. 7. 2019 rozvrhována výhradně v IS
STAG - včetně rozvrhu kombinované formy studia, kurzů, exkurzí, praxí, kontrol studia
(zápočtů a zkoušek) a konzultačních hodin.
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