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Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP
dne 4. 11. 2019
Přítomni:

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

Omluvena:

doc. Šimonová (korespondenčně)

Předmět jednání:
prof. Škoda
1. Bibliografická databáze OBDPro je otevřena pro vkládání záznamů. Za roky 2018 a 2019.
2. Dne 5. 11. 2019 od 15:00 hod. v budově Pedagogické fakulty UJEP, učebna CS-227, se
uskuteční přednáška Proměny venkovské architektury v 19. a 20. století (didaktické
perspektivy).
3. Dne 6. 11. 2019 od 10:00 hod. se v budově Pedagogické fakulty UJEP č. 502 uskuteční
studentská vědecká konference Škola, jazyk a literatura 2019. Slavnostního zahájení
konference se zúčastní děkan prof. Škoda.
doc. Šimonová (korespondenčně)
4. Doc. Kuželka velmi zdvořile žádal o proplacení pronájmu kostela ve výši 1 200,- CZK bude tam vánoční koncert v rámci akce Ústecké Vánoce. Nestandardně navrhuji pronájem
zaplatit, např. z fondu proděkana pro vnější vztahy, či z propagace.
5. Mindák připravil minidotazník (8 položek) pro studenty 1. ročníku s cílem zmonitorovat,
jak získali info o PF UJEP a co je přivedlo k finálnímu rozhodnutí studovat u nás.
Distribuce bude hromadným emailem, dotazník bude na webu. Dle výsledků pak zacílíme
na propagaci studia.
6. Přikládám kontakt na Namangan University v Uzbekistánu, která hledá partnera k blíže
nespecifikované spolupráci.
7. V rámci Erasmus+:
a) ČTYŘI studentky se přihlásily na studijní pobyt (Portorož, Salzburk, Wroclaw,
Ružomberok).
b) JEDNA studentka na pracovní stáž do Norska (Mateřské škola).
c) To považuju za velmi slabý výsledek. Otázkou je, jak změnit postoje studentů k
výjezdům. Více lidí se problémem zabývá, než jich potom vyjede.
Budeme pokračovat.
8. Blíží se termín podávání návrhů na mobility v rámci mezinárodní kreditové mobility
(mobilita mezi programovými a partnerskými (tzv. třetími) zeměmi). Projekt je plánován
na období 1. 8. 2020 – 31. 7. 2023 a bude vytvořen na základě požadavků kateder/fakult.
Zahraničním partnerem by měla být taková vysoká škola, se kterou UJEP/příslušná
fakulta již nějakou dobu spolupracuje. V žádosti se uvádí také informace ze zahraniční
instituce (je nutné vyplnit žádost společně se zahraniční institucí). Hlavním smyslem je
přijmout zahraniční studenty, případně vyslat naše. Termín: 21. 11. 2019 Mgr. Janě
Klenerové.
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9. V rámci další podpory mezinárodní spolupráce v roce 2019 je stále možné podávat žádosti
o finanční podporu (aktivity B). Více informací na webu UJEP (pro studenty https://www.ujep.cz/cs/dalsi-podpora-mezinarodni-spoluprace, pro zaměstnance https://www.ujep.cz/cs/dalsi-podpora-mezinarodni-soluprace-2). Žádosti je možné
podávat do 30. 11. 2019.
10. Ve dnech 12.-14. 11. 2019 budou zástupci ICUK na pozvání rektorátu navštěvovat
fakulty za účelem vytipování možných projektů a pracovišť pro spolupráci. Navrhujeme
ukázat jim EEG laboratoř (dr. Zilcher), měřící zařízení KTVS pro sportovce (doc.
Bláha) a 3D tiskárny (dr. Kratochvílová, KVK), provede je A. Mindák. V případě zájmu
ICUKu by to pro PF mohlo přinést reklamu zdarma. Pokud byste měli další návrhy,
kontaktujte prosím A. Mindáka co nejdříve (od pátku 8. 11. do středy 12. 11. je v
Moskvě, kde to s netem občas bývá ošidné).
dr. Balkó
11. Dr. Balkó informoval kolegium děkana o projektech podaných za PF v rámci 3. VS
programu Éta TAČR v celkové výši cca 18, 3 mil Kč. „Diagnostika matematické
připravenosti žáků pro přechod na druhý stupeň ZŠ a návrhy na vyrovnávání
potenciálních bariér“ (dr. Vlastimil Chytrý); „Holistický evaluační model pokroku žáka“
(dr. Václav Jindráček); „Interakce virtuální reality, fyziologických signálů a reakční doby
ve sportu“ (dr. Štefan Balkó).
12. Kolegium děkana projednalo návrh dr. Balkó související se zapojím PF do výzvy OPVVV
„Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ“. Na kolegiu děkana PF byla
řešena koncepce a možnosti zapojení studentů doktorských studií v rámci této výzvy.
13. Dr. Balkó informoval kolegium děkana o vyhlášení soutěže o mimořádná grantová
stipendia ze dne 31. 10. 2019. Termín odevzdání návrhů: 29. 11. 2019. Více informací na
stránkách PF UJEP: https://www.pf.ujep.cz/cs/14419/vyhlaseni-souteze-o-mimoradnagrantova-stipendia-pro-studenty-pf-ujep.
14. Byly odevzdány návrhy na udělení Cen rektora UJEP.
dr. Zilcher
15. Děkuji katedrám, které zaslaly strategické plány rozvoje pracoviště. Jedná se o KHV a
KAJ. Konec října byl termín také pro KVK a KPR. Ty prosím o dodání.
16. Bylo ukončeno přijímání návrhů na Ceny děkana PF 2019. Návrhy byly projednány a bylo
určeno předběžné pořadí. Výsledky budou presentovány na Zasedání akademické obce PF
UJEP, a to dne 11. 12. 2019. Prosím všechny navržené kandidáty, aby byli účastni
zasedání AO.
17. Byla projednána nutnost předmětů pedagogické propedeutiky u navazujících učitelských
studijních programů. Do budoucna bude nutné, aby uchazeč o učitelský navazující studijní
program byl buďto absolventem bakalářského studijního programu se zaměřením na
vzdělávání nebo absolvoval kurz pedagogické propedeutiky, který bude realizován CCV
PF UJEP (či jiným obdobným studiem, které bude realizováno jinou PF). Tento krok je
pro sjednocení strategie přijímacího řízení do navazujících studijních programů napříč
pedagogickými fakultami.
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18. CCV PF UJEP připraví kurz pedagogické propedeutiky pro absolventy bakalářských
studijních programů, kteří se hodlají přihlásit do navazujícího studijního programu
učitelství. Daný kurz musí být kompatibilní s ostatními PF v ČR, abychom zajistili
prostupnost studentů naší fakulty s ostatními a obráceně.
19. Byla projednána problematika odevzdávání závěrečných prací na CCV PF UJEP.
Kolegium děkana žádá CCV, aby učinilo kroky k možnosti zadávání závěrečných prací do
systému STAG, kde by probíhala také kontrola plagiátorství. V případě zjištěných
technických bariér je možné situaci začít řešit ze střednědobého hlediska.
20. Do konce měsíce byl termín na odevzdání námětů a podkladů pro anglickou mutaci webu
PF a jednotlivých pracovišť (viz zápisy z KD). Mnohokrát děkuji CJP, které je jediné
pracoviště, jenž na výzvu zareagoval. Žádám ostatní pracoviště, aby tak obratem učinily.
Nejpozději však do 10. 11. 2019. Za jiných okolností nemůžeme garantovat, že budou
stránky všech pracovišť expertně přeloženy.
21. Informoval o schůzce s vedením UJEP k tématu „dětské skupiny“. V řešení tohoto tématu
bude dále pokračováno.
22. Informoval o jednání Asociace pedagogických fakult SR v Kremnici.

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