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Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP
dne 19. 8. 2019
Přítomni:

prof. Škoda, ing. Hřebejková, dr. Bertl, mgr. ing. Černý, dr. Zilcher

Omluveni:

doc. Šimonová, dr. Balkó

Předmět jednání:
doc. Škoda
1. Rozhodnutí NAÚ o udělení institucionální akreditace:
a) pro oblast vzdělávání Neučitelská pedagogika a v jejím rámci bakalářský a
magisterský typ studijních programů na dobu 10 let. Do 30. 11. 2024 Rada NAÚ
požaduje předložit kontrolní zprávu obsahující údaje o personálním zabezpečení dané
oblasti vzdělávání včetně publikační činnosti jednotlivých vyučujících, přičemž Rada
NAÚ doporučuje posílit publikační výstupy typu Jimp, Jsc, Jrec, a to zejména u
garantů studijních programů,
b) pro oblast vzdělávání Tělesná výchova a sport; kinantropologie a v jejím rámci
bakalářský typ studijních programů na dobu 10 let,
c) pro oblast vzdělávání Učitelství a v jejím rámci bakalářský a magisterský typ
studijních programů na dobu 10 let. Do 30. 11. 2024 Rada NAÚ požaduje předložit
kontrolní zprávu obsahující údaje o personálním zabezpečení dané oblasti vzdělávání
včetně publikační činnosti jednotlivých vyučujících. Rada NAÚ doporučuje:
• systematicky se zaměřovat na kvalifikační růst a rozvoj akademických pracovníků,
• věnovat pozornost rozvoji mezinárodní spolupráce, zejména v oblasti výzkumu,
• dbát na posílení mobility studentů a v této souvislosti ve větší míře uzavírat
smlouvy o spolupráci se zahraničními partnery,
• zaměřit se na sjednocení tvůrčího výkonu jednotlivých pracovišť,
• dbát na rozvoj oborových didaktik.
d) Další doporučení Rady NAÚ vztahující se k institucionálnímu prostředí univerzity:
• Reálně zavést a ve vnitřních předpisech nebo normách zakotvit proces expertního
posouzení návrhu studijního programu nebo záměru předložit žádost o akreditaci
studijního programu před schvalováním v RpVH UJEP. (Na PF UJEP je expertní
posuzování studijních programů dosud realizováno prostřednictvím KA03 projektu
U21 u studijních programů týkajících se oblasti vzdělávání Učitelství. Tento
proces bude nutné provádět u všech studijních programů chystaných k akreditaci a
počítat rovněž s většími nároky na OON – úhrada expertních posudků.)
• Přehledněji vymezit pravomoci a povinnosti garanta studijního programu a jeho
roli v procesech vzniku, schvalování a změn studijních programů; zvážit posílení
jeho pravomocí. (Bude řešeno celouniverzitní normou.)
• Systematicky se věnovat internacionalizaci ve vzdělávací a tvůrčí činnosti.
(Strategii internacionalizace předloží vedení UJEP prorektor prof. Doulík.
V případě schválení vedením UJEP bude tato Strategie v plném rozsahu
implementována i do podmínek PF UJEP.)
• Dokončit zavádění komplexního systému hodnocení výsledků tvůrčí činnosti.
(Na PF UJEP již realizováno prostřednictvím systému HAP.)
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Na všech fakultách stanovit limity počtů závěrečných prací, které může současně
vést jeden školitel a kvalifikační podmínky pro vedení a oponování těchto prací.
(Na PF UJEP řešeno směrnicí děkana č. 9/2018. Kvalifikační podmínky pro
oponování kvalifikačních prací dosud stanoveny nejsou. Úpravu směrnice zajistí
proděkan pro studium Ing. Mgr. Martin Černý, MSc., do 15. 9. 2019.)
• Závěrečné práce, vnitřní normy vysoké školy, a zápisy z jednání všech
samosprávných orgánů vysoké školy a fakult vedle zpřístupňování na intranetu též
zveřejňovat na veřejně dostupných stránkách UJEP. (Na PF UJEP zveřejňováno
kromě fulltextů kvalifikačních prací, ty jsou přístupné jen přihlášeným uživatelům
přes IS STAG. Problematika zveřejňování fulltextů kvalifikačních prací bude
řešena celouniverzitně.)
Rozhodnutí NAÚ o udělení programových akreditací:
a) doktorskému studijnímu programu Teorie vzdělávání v bohemistice se standardní
dobou studia 4 roky v prezenční a kombinované formě studia na dobu 10 let. Do
31. 12. 2023 Rada NAÚ požaduje předložit kontrolní zprávu o personálním
zabezpečení studijního programu a o publikační, vědecké, výzkumné a další tvůrčí
činnosti akademických pracovníků zajišťujících studijní program.
b) doktorskému studijnímu programu Didaktika primárního přírodovědného
vzdělávání se standardní dobou studia 4 roky v prezenční a kombinované formě
studia na dobu 10 let. Do 31. 5. 2023 Rada NAÚ požaduje předložit kontrolní zprávu
o personálním zajištění studijního programu, publikační, vědecké, výzkumné a další
tvůrčí činnosti akademických pracovníků zajišťujících studijní program.
Další doporučení vyplývající ze zápisů jednání Rady NAÚ:
a) Jako problematické je vnímáno vedení dizertačních prací nehabilitovanými
pracovníky. Obvykle to vyvolává nutnost předložení kontrolních zpráv o personálním
zabezpečení studijního programu. Vedení PF UJEP proto doporučuje oborovým radám
doktorských studijních programů akreditovaných na PF UJEP, aby připouštěly vedení
dizertačních prací nehabilitovanými pracovníky jako výjimečné, spíše nouzové řešení,
nikoliv jako pravidlo.
b) Studijní opory pro zajištění distanční části studia musí odpovídat současnému stavu
poznání a musí umožňovat adekvátní nahrazení přímé výuky. Musí tvořit
plnohodnotného průvodce studiem (tzn. řídit, ale i umožnit a usnadnit samostudium).
Proto musí mít odpovídající strukturu, obsahovat instrukce pro samostudium (případně
i časový plán), mít jasně stanovené studijní cíle, obsahovat odkazy na studijní
literaturu, zahrnovat úkoly a kontrolní otázky, uvádět příklady využití poznatků v
praxi, provádět shrnutí učiva atd.
Nominace na Cenu Milady Paulové za rok 2019 pro vědkyni za celoživotní přínos vědě
v oblasti jazykovědy. PF UJEP navrhla na tuto cenu prof. PhDr. Marii Čechovou, DrSc.,
externí spolupracovnici katedry bohemistiky. UJEP tento návrh akceptovala a podá
oficiální nominaci. Za přípravu nominačního dopisu vyjadřuje vedení PF UJEP
poděkování doc. Mitterovi a Dr. Hasilovi.
Do 15. 9. 2019 prosím o kontrolu a aktualizaci informací na webových stránkách PF
UJEP. Je především o kontrolu a aktualizaci personálního složení kateder, aktuálnost
směrnic a dalších norem, na které je odkazováno, koncepci webových stránek nově
vzniklých kateder (KPAD – nemá ani personální složení, KSSP).
Děkan pověřil dr. Bertla přípravou stěhování pracovišť PF a jednáním o úpravách
stávajících prostor v objektu ČM (po odchodu PřF).
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dr. Zilcher
7. Kolegium děkana projednalo návrh projektu The Bards, jehož výstupem by mělo být již
třetí CD poezie doprovázené hudbou. Děkujeme za zmíněnou aktivitu, avšak v současné
době rozpočet PF nemůže dovolit financování podobných projektů. Vedení PF
doporučuje zvolit jinou možnost financování, jako například OP VVV, v případě
výstupu rovného hodnocené tvůrčí činnosti grantové zdroje určené pro tvůrčí činnost.
ing. mgr. Černý
8. Kolegium děkana PF projednalo a schválilo změnu harmonogramu akademického roku
2019/2020. Změna se dotýká konečných termínů pro odevzdání návrhů na udělení
mimořádných stipendií, které jsou 30. 09. 2019, 31. 10. 2019, 29. 11. 2019, 20. 12. 2019,
31. 01. 2020, 28. 02. 2020, 31. 03. 2020, 30. 04. 2020, 29. 05. 2020, 30. 6. 2020 a 30. 9.
2020.
dr. Bertl
9. Informoval o stavu čerpání provozního rozpočtu PF k 31/7/2019. Vzhledem k přečerpání
rozpočtu nákladů na reprezentaci za celou fakultu nebude dále možné čerpat bez
předběžného souhlasu správce rozpočtu jakékoliv náklady tohoto typu (občerstvení,
květiny, nápoje). Katedry budou informovány na PVP.
10. Na PVP budou rovněž katedry informovány o zásadních ustanoveních novelizovaného
Pracovního řádu UJEP, proto budou přizváni i ti kolegové a kolegyně, kteří se běžně
PVP nezúčastňují.
11. Předána informace o prodeji objektu Hoření a o organizačních a dislokačních dopadech
pro PF. Děkanem schválený plán přesunu z III. patra budovy Hoření je součástí tohoto
zápisu. Vlastní stěhování spoluzajistí fyzicky odd. služeb PF. Časově proběhne
stěhování tak, aby zimní semestr 2019/2020 byl zahájen v nových prostorách.

Připomínáme, že PVP proběhne 10. 9. 2019 s tím, že se zúčastní kromě obvyklých účastníků
rovněž ved. studijního odd. PF, ved. odd. služeb PF, správce SH PF a pracovnice odd. vědy
PF. Důvode je informace o novelizovaném Pracovním řádu UJEP.

prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.
děkan PF UJEP v Ústí nad Labem
Zapsal:
dr. Bertl
příloha dle textu
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DISLOKACE PRACOVIŠŤ PF – „UVOLNĚNÍ III. PATRA“
SRPEN 2019
budova Hoření - III. patro – stávající stav
místnost 301 – 1x VK KPSYCH
místnost 302 – 2x KPSYCH
místnost 303 – 4x KPSYCH
místnost 304 – 2x KPSYCH
místnost 305 – 1x sekretariát KPSYCH
místnost 306 – 2x KPSYCH
místnost 307 – 2x KVU
místnost 308 – 1x KVU (!!!)
místnost 309 – 1x KVU (!!!)
místnost 310 – 3x KPSYCH
místnost 311 – 1x KTVS (!!!)
místnost 312 – 2x KTVS
místnost 313 – zasedací místnost
přesun
• KPSYCH
o prostory po CCV – tři místnosti (133 a násl.) – z toho jedna hodně velká:
▪ 1x VK KPSYCH,
▪ 1x sekretariát KPSYCH,
▪ +4-6 vyučujících KPSYCH,
o místnosti 145, 146, 147 – dosavadní zkušebny KVU (rozvrhově minimálně
využívané) – nutné umístění pro 6-9 osob (zkušebna 148 zůstane i nadále pro
KVU jako učebna-zkušebna).
•

KTVS
o místnost 125 – 3x KTVS (bývalá kancelář CPP) – identičtí kmenoví pracovníci
(2) mají své pracovny v SH.

•

KVU – hudební odd.
o dr. Zeman, dr. Zemanová – (neobsazená místnost 154 po doc. Ježilovi),
o místnost 156 – zbývající část hudebního odd. KVU (2x).

Jako zasedací místnost pro případné potřeby KPSYCH lze využívat zasedací místnost KPED
v přízemí.

Zpracoval:
dr. Bertl
19/8/2019
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