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Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP
dne 15. 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. 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, 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 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. Jednání ve 12:30 – 13:30 hod. se
zúčastní doc. Škoda, jednání v 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. Doc. Škoda připravil textové podklady týkající se popisu systému pedagogickopsychologické přípravy v učitelských programech včetně praxí; a popisu systému
zajišťujícího kvalitu závěrečných prací. Podklady byly odeslány na rektorát UJEP.
6. Kolegium děkana projednalo žádost Dr. Zemanové o finanční dotaci na realizaci natáčení
profilového a vánočního CD s Ústeckým dětským sborem. Tato akce nebude ze strany PF
nijak finančně podpořena.
7. Dr. Fleischmann připravil zprávu o využití Psychologické poradny ze strany studentů,
kterou si vyžádala hodnoticí komise OV Učitelství. Poděkování za přípravu! Zpráva byla
postoupena na rektorát UJEP.
dr. Balkó
8. Informoval kolegium děkana o informačním newsletteru – aktualizaci webových stránek
Centrem projektového servisu. Více informací na: https://www.ujep.cz/cs/cat/projekty.
9. Informoval kolegium děkana o průběhu porady prorektora pro vědu s proděkany a
zástupci center (9. 4. 2019).
 Na základě požadavku prorektora doc. Nováka byla zaslána prorektoru dr.
Zukersteinovi analýza tvůrčí činnosti za období 2016-2019.
 Dále dr. Balkó informoval o využívání mzdových prostředků z projektu U21
v souvislosti s akreditacemi – postup NAÚ v případě „neakreditace“ 85 % celkového
počtu studijních programů na UJEP.
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V souvislosti s nákupem přístrojového vybavení Laboratoře Sportovní motoriky (U21KI) je žádoucí zahájit přípravu výběrového řízení (milník 10/2021).
 U21-MOPR – řeší se případné příjmy z využívání posilovny v prostorách sportovní
haly.
 V souvislosti s monitorovacími indikátory projektu U21 – Kvalitní infrastruktura byl
Ing. Lence Suché zaslán předpokládaný počet studentů započitatelných v rámci
projektu v letech 2021 a 2022.
10. 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.
11. Dne 9. 4. 2019 byla vyhlášena soutěž o interní granty. Podávání žádostí elektronicky na
e-mail projekty.pf@ujep.cz do 19. 4. 2019 a v tištěné podobě na oddělení pro vědu PF do
23. 4. 2019.
12. Děkan PF UJEP stanovil termín VR PF UJEP na 23. 5. 2019.
mgr. ing. Černý
13. PF UJEP bude otevírat II. kolo přijímacího řízení (proděkan pro studium v této věci
požádal o součinnost vedoucí kateder; II. kolo bude dle harmonogramu PF UJEP
vyhlášeno dne 18. 4. 2019).
14. Na základě žádosti členů Stipendijní komise bude svolána koordinační schůzka (termín
bude upřesněn).
15. Příprava na jednání dílčí komise v prostorách UJEP (OV Učitelství, Neučitelská
pedagogika, Tělesná výchova a sport; kinantropologie), stav k 15. 4. 2019:
 OV Učitelství: děkan PF UJEP doc. Škoda zpracoval koncepční materiál: systém
pedagogicko-psychologické přípravy v učitelských programech, koncepce a struktura
pedagogických praxí, systém zajišťující kvalitu závěrečných prací na UJEP,
 OV Neučitelská pedagogika: strukturu a rozvoj oblasti vzdělávání zpracovali dr.
Fischer, doc. Pešatová, dr. Zilcher, dr. Zeman,
 OV Tělesná výchova a sport; kinantropologie: strukturu a rozvoj oblasti vzdělávání
zpracoval doc. Bláha.
Závěrečná finalizace materiálů bude předložena děkanu PF UJEP doc. Škodovi 16. 4.
2019.
16. Proděkan pro studium prostřednictvím kolegia děkana děkuje všem organizátorům,
kolegům a studentům, kteří se zúčastnili akce „Ukliďme Klíši, Ukliďme Kampus“.
doc. Šimonová
17. Zprávy z porady proděkanů pro vnější vztahy (9. 4. 2019) – ještě není dostupný zápis,
porobnosti a upřesnění příští týden.
18. Během týdne bude vyhlášen nový projekt Mezinárodní projektová mobilita fakult – pro
širokou podporu mezinárodní spolupráce, primárně na vzdělávání, ne vědu (konference,
publikace), akce musí proběhnout od 1. 1. – 31. 12. 2019, lze žádat i zpětně, žádosti
budou vyřizovány dle pořadí (PID), 3 mil. Kč.
19. Možnost používat režim STUDENT: pro zrychlení procesu pro studenty s vízovou
povinností (přijímačky v zemi studentů při počtu +10, ohlásit zájem do 30. 4. 2019.
20. Projekty Ústeckého kraje – máme 22 řešitelů, končící projekty: Svoboda, Veteška –
závěrečnou zprávu do 30. 4. 2019.
21. Získali jsme ocenění od DZS MŠMT za projekt UJEP + Vietnam.
22. Akce, které se letos nebudou konat: Běh kampusem, Veletrh vědy – ale je možno/přímo
je vhodné se tam jet podívat a získat zkušenosti, jak propagují jiní vystavovatelé.
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23. Akce, které se budou konat: začne univerzitní prodej formou e-shopu, analýza přínosu
časopisu Silverius.
24. Pro propagaci – formulář o promoakcích nabízených PF – nahlásit p. Hnidové do 30. 5.
2019 – vkládat akce do kalendáře UJEP (zajistí Mgr. Čurda).
25. Na podzim 2019 se chystá Setkání absolventů UJEP – oživit Spolek absolventů UJEP –
kontakty prorektorovi) na jaké akce je můžeme pozvat – p. Hnidové do 30. 5. 2019.
Zajistí mgr. ing. Černý.
26. Projednat, zda a jak oslavíme události let 1939 a 1989 – Den studentstva - JEP uspořádá
dílčí akce u Památníku studentstva, vyjde speciální číslo Silveria. Zajistí A. Mindák.
27. Erasmus Staff Week 20. – 25. 5. 2019, zatím asi 10 účastníků.
28. Žádosti zahraničních studentů o ubytovací stipendium je nutno podat do 30 dnů od
příjezdu (Směrnice rektora č. 5/2014).
29. Žádosti o refundace dvakrát ročně: 15. 7. a 8. 11. 2019 – bude upřesněno.
30. Dostali jsme nabídky ke spolupráci:
 Centropol energy – nahlásit, ve kterých oblastech bychom viděli možnou spolupráci –
PROBRAT NA KOLEGIU, do 30. 4. 2019, PF nemá o tuto spolupráci zájem.
 TECHNODAYS – zvážit účast do 25. 4. 2019. Zajistí A. Mindák
31. Smlouvy o všeobecné spolupráci:
 Španělsko – podepsána,
 Moskevská státní lingvistická univerzita – konkretizujeme podmínky,
 Northern State University, Aberdeen, USA – zaslána všeobecná smlouva, primárně
pro HV,
 Albánská univerzita Alexandra M. – zájem o spolupráci vyjádřit do 18. 4. 2019.
32. Podpora studentů na Erasmu – 10 000 Kč po návratu těch, kteří vše splnili (PF 2 500,- Kč
měsíčně všem od ZS 2019/2020).
33. Chystá se letní škola pro veřejnost (dílny, sklo, pec, …) více info později.
34. Zakončení školení o pedagogických kompetencí VŠ pedagogů: Přednáška doc. Ing.
Zdeňka Huráka, Ph.D. z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze s tématem "Flipped
Learning aneb je tradiční formát vysokoškolské přednášky přežitkem?" se koná ve
čtvrtek 25. 4. 2019, 15:00–16:30 hod. místnosti 1.14 v budově rektorátu UJEP (MFC, 1.
patro).
35. Závody Dračích lodí proběhnou 4. 5. 2019.
dr. Zilcher
36. 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).
37. Na jednání Evropské komise (ET2020 Working Group on Higher Education, Inclusion in
Higher Education: Promoting life changing opportunities for people of underrepresented groups) od 10. do 12. 4. 2019 byl jako reprezentant ČR za vysoké školy byl
vybrán dr. Zilcher, za MŠMT Mgr. Šimon Stibůrek. Konkrétní raport z cesty bude zaslán
prof. Doulíkovi.
38. 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.
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Do 15. 4. 2019 doložit hodnocení tvůrčí a vzdělávací činnosti. (Více v příloze: Zápis z
porady proděkanů RaK)
39. Poslední dny je zvýšená poptávka po vnějším výběrovým řízením na jednotlivé pozice.
VŘ pro LS již bylo realizováno 3. 4. 2019. Výjimečně (a pouze jednou) bude realizováno
znovu, avšak pokud je znám někdo, kdo plánuje ukončit pracovněprávní vztah na PF
UJEP a bude nutné na jeho pozici vypsat vnější výběrové řízení, informujte o tom
neprodleně příslušného proděkana. Veškeré podklady budou zaslány na ZAMO ve
čtvrtek 18. 4. 2019. Do té doby je nutné, vše projednat s panem děkanem a paní
tajemnicí, a následně vypsali VŘ. V případě pozdějších žádostí není možné do VŘ
vstupovat.
40. IntegraJAM – Dr. Kratochvílová zaslala materiály k akci, která je financována z projektu
UČMES. Diskutován byl nevhodně sestavený rozpočet, resp. některé typy nákladů
nemohou být financovány za stipendijního fondu.
41. 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.
42. Na DVU bude podporována pro rok 2019 akce: na pódiu bude prezentován sportovní
šerm KTVS a vystoupení KHV, ve stánku budou prezentovány nové možnosti využití
mobilních telefonů KVK a za KPG výstupy EEG laboratoře.
43. Došlo k jednání ÚK a vedení PF spolu s vedením PPP (ped. psych. poradny) ÚK. Byla
nastavena 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.

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

příloha:
Výroční zpráva o činnosti PF v roce 2018 – k připomínkám
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