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Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP
dne 18. 11. 2019
Přítomni:

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

Omluven:

xxx

Předmět jednání:
prof. Škoda
1. Probíhá kontrola výsledků pedagogické, tvůrčí a další činnosti akademických pracovníků
PF UJEP zanesených v systému HAP. Nejčastější chyby:
 Do hodnocení činnosti za rok 2018 jsou vykazovány výsledky z jiného roku.
Rozhodným datem pro vykázání výsledku je rok vydání knihy, článku, příspěvku ve
sborníku atd.
 Články v časopisech jsou zařazovány na úroveň databází, ve kterých není časopis ve
skutečnosti indexován.
 Časopisem s impakt faktorem se rozumí časopis, jehož IF je uváděn v Journal Citation
Reports (součást Web of Science). Existuje řada časopisů s IF vykazovaným
v různých asijských databázích, které nejsou pro zařazení kvality výsledku relevantní.
 Pro zařazení výsledku je podstatná indexace časopisu v renomovaných databázích
v roce, ve kterém se výsledek vykazuje. Ne dřívější, ne pozdější.
 Editor kolektivní odborné knihy si nemůže vykazovat autorství své kapitoly v knize a
zároveň autorství celé odborné knihy.
 Hlavní řešitel projektu není koordinátor nebo garant klíčové aktivity.
 Je nutné vykazovat pouze výstupy realizované v rámci činnosti akademického
pracovníka na UJEP; ne na jiných institucích.
 Čeština není světovým jazykem.
2. Na základě návrhu předloženého Hodnotící komisí Ceny Milady Paulové pro vědkyni za
celoživotní přínos vědě, která posoudila a zhodnotila navržené kandidátky na udělení
Ceny Milady Paulové v roce 2019 v oblasti jazykovědy, rozhodl pan ministr školství,
mládeže a tělovýchovy Ing. Robert Plaga, CSc. v souladu se Statutem Ceny Milady
Paulové udělit tuto cenu prof. PhDr. Marii Čechové, DrSc., dlouholeté pracovnici katedry
bohemistiky PF UJEP, která byla nominována rektorem UJEP.
3. Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se umístila na 2. místě v
hodnocení Fakulta Roku 2019 v kategorii Pedagogika. Hodnocení studentů a absolventů
vysokých škol „Fakulta Roku“ probíhá již od roku 2011 a jedná se o prestižní anketu mezi
studenty a čerstvými absolventy v České republice, kteří hodnotí kvalitu výuky a prostředí
pro výuku. Děkan prof. Škoda vyjadřuje poděkování všem studentům, kteří PF UJEP
v hlasování podpořili.
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4. Řádné zasedání akademického senátu PF UJEP, které se koná ve středu 20. 11. 2019 od
15:00 h v zasedací místnosti PF CS-502, České mládeže 8. Za vedení PF UJEP se zúčastní
proděkan pro studium a pedagogické praxe Ing. Mgr. Černý a manažer pro ekonomické a
legislativní záležitosti dr. Bertl.
dr. Balkó
5. Dne 14. 11. 2019 proběhla schůzka Grantové komise k SGS projektům, na které byla
řešena koncepce hodnocení SGS projektů v dalším období.
6. Dne 15. 11. 2019 byla děkanovi PF zaslána zpráva pro akademickou obec za oblast vědy a
tvůrčí činnosti v roce 2019.
7. Dr. Balkó připomíná konečný termín (29. 11. 2019) pro podávání návrhů na mimořádná
grantová stipendia pro studenty PF (více na webových stránkách PF:
https://www.pf.ujep.cz/cs/14419/vyhlaseni-souteze-o-mimoradna-grantova-stipendia-prostudenty-pf-ujep).
8. Dne 28. 11. 2019 se na MŠMT uskuteční seminář pro vkladatele RUV. Zájemci se mohou
přihlásit
do
20.
11.
2019
(odkaz:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8zmdCb2BATZZXGdxzpRgq6jOUIvBjYo
bfynuvzWpo6rIMFg/viewform).
9. Od 1. 12. 2019 nabývá platnost příkaz děkana PF UJEP č. 8/2019 Etika vědecké a
výzkumné činnosti na PF UJEP, který nahrazuje směrnici 5A/2013. Tento příkaz
stanovuje etický rámec výzkumných projektů výzkumných pracovníků na PF UJEP a
výzkumů realizovaných v rámci kvalifikačních prací.
10. Termín pro konec soutěžní lhůty 4. VS programu Zéta (TA ČR) je 21. 11. 2019.
11. Dr. Balkó informoval kolegium děkana o Výzvě č. 02_18_053 Mezinárodní mobilita
výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací. Interní
termín pro zaslání informace k čerpání alokovaných prostředků je 13. 12. 2019. Vzhledem
k rozdělení kompetencí proděkanů PF bude tuto věc dále řešit proděkanka pro zahraniční
vztahy doc. Šimonová.
mgr. ing. Černý
12. Kolegiu byl předložen seznam akademických pracovníků zapojených do procesu nové
akreditace, kterým podle směrnice děkana PF UJEP č. 9/2016 náleží odměna za přípravu
realizace nových studijních programů. Kolegium děkana podpoří příslušné akademické
pracovníky v celkové výši 125.000 Kč.
doc. Šimonová
13. Kolegium děkana diskutovalo problematiku studijních programů akreditovaných
v angličtině. Kolegium děkana konstatuje, že možnosti plnohodnotného zabezpečení
výuky ve studijním programu akreditovaném v anglickém jazyce jsou v současné době
velmi omezené.
dr. Zilcher
14. Poděkování všem, kteří včas a svědomitě vyplnili podklady v systému HAP. Dr. Zilcher
prosí vedoucí pracovišť, aby do 10. 1. 2020 učinili kontrolu jednotlivých výstupů svých
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kolegů a informovali ho o případných nesrovnalostech. Za jiných okolností může dojít
k neadekvátnímu hodnocení systémem a matoucím informacím směrem k vedení fakulty.
15. Proběhla schůzka Focus group č. 9 v rámci projektu KVAK s Vladimírou Novákovou,
koordinátorkou dětských skupin pro ÚK a prorektorem dr. Zukersteinem, proděkankou dr.
Liegertovou, děkanem prof. Škodou, Mgr. Lankovou a proděkanem dr. Zilcherem. Došlo
k projednání konceptu Střediska péče o děti UJEP. Na základě jednání došlo
k předběžnému konsenzu, že dětská skupina zůstane pod gescí univerzity, přičemž na
úrovni PF (resp. centra pro sociální inovace a inkluzi) bude její zřízení a metodické
vedení.
16. Na poradě proděkanů proběhla diskuse ohledně IS HAP. Důležitá informace je snaha o
zřízení vhodné varianty IS pro FUD. Byla navržena spolupráce při novelizaci hodnocení
uměleckých výstupů pro FUD. Za PF navrhujeme, aby se katedry zaměřené na tvůrčí
výstupy, účastnily dané novelizace, a to společně s proděkanem pro vědu dr. Balkó. Za
KVK navrhujeme dále dr. Haška, za KHV Mgr. Kacara, popř. necháváme určení jiného
zástupce na vedoucí KHV.

prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.
děkan PF UJEP v Ústí nad Labem
Zapsal:
dr. Bertl
příloha:
 přehled termínovaných úkolů
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Termínované úkoly:
TERMÍN

21. 11. 2019
do 29. 11. 2019

do 13. 12. 2019

do 10. 1. 2020

ÚKOL

konec soutěžní lhůty 4. VS
programu Zéta (TA ČR
podávání návrhů na
mimořádná grantová
stipendia pro studenty PF
interní termín pro zaslání
informace k čerpání
alokovaných prostředků na
mezinárodní mobilitu
provést kontrolu jednotlivých
výstupů v systému HAP a
informovat o případných
nesrovnalostech dr. Zilchera
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vedoucí kateder a center PF
vedoucí kateder a center PF

vedoucí kateder a center PF

vedoucí kateder a center PF
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