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AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI 
 
1. Bauer David, Mgr., metodik Centra pedagogické praxe PF UJEP 
 
 
2. Holeček Radim, Mgr. Bc., odborný asistent Katedry bohemistiky PF UJEP 
Mgr. Bc. Radim Holeček vystudoval na UJEP učitelství pro střední školy obor Německý jazyk a literatura - 
Historie (Mgr.), Obchodní ruštinu (Bc.), v současné době studuje doktorské studium na Lvovské státní 
univerzitě (Ukrajina) v oboru Politologie a mezinárodní vztahy. Po zkušenosti s výukou na řadě středních 
škol zakotvil jako odborný asistent na PF UJEP v Ústí nad Labem (katedra germanistiky, centrum jazykové 
přípravy), 5 let vedl Centrum celoživotního vzdělávání PF UJEP. V letech 2013-17 byl poslancem PS 
Parlamentu České republiky. V současné době vyvíjí činnost směřující k založení katedry Slavistiky PF 
UJEP. Publikační činnost zasahuje oblasti: parlamentarismus, židovská problematika, ruskojazyčné mafie. 
 
3. Chytrý Vlastimil, PhDr., Ph.D., odborný asistent Katedry primárního a preprimárního vzdělávání PF 

UJEP 
 2000-2004  Střední průmyslová škola strojní a dopravní Děčín 
  Učitelství pro základní školy 
 2004-2008  Pedagogická fakulta univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
  Učitelství pro 2. stupeň ZŠ (Mat + Tv) 
 2008-2013 Doktorský studijní program - Obecné otázky mateatiky 
  Pedagogická fakulta univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
 2018 Doktorský studijní program - Učitelství pro základní školy 
  Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
 
4. Svoboda Zdeněk, Mgr., Ph.D., pověřený vedoucí Katedry speciální a sociální pedagogiky PF UJEP 
Zdeněk Svoboda (1976) je absolventem PF UJEP v Ústí nad Labem (Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální 
školy, Mgr.) a PedF MU v Brně (Speciální pedagogiky, Ph.D.). Již od roku 2002 vyučuje na katedře 
pedagogiky, nyní na katedře speciální a sociální pedagogiky PF UJEP. Odborně se zaměřuje na 
problematiku práce s dětmi, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, problematiku 
inkluzívního vzdělávání či sociálního vyloučení a jeho dopadů do vzdělávání. Dlouhodobě působí ve 
volených orgánech akademické samosprávy, je stávajícím předsedou AS UJEP a AS PF UJEP. 
 
 
STUDENTI 
 
1. Křivánková Karolína, 5. ročník studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (Mgr.) 
10/2015-3/2019 členka Studentské unie UJEP, z. s., z toho 1/2017-3/2019 prezidentka spolku (organizace 
Reprezentačního plesu UJEP, Studentského majálesu a další…) 
od 4/2019 členka komisí v oblasti Učitelství pro Národní akreditační úřad (hodnocení žádostí o udělení 
akreditace) 
od 9/2019 náhradní delegátka za Univerzitu J. E. Purkyně ve Studentské komoře Rady vysokých škol 
ZS 2019/2020 výjezd v rámci programu ERASMUS+ 
 



 

 

2. Mindák Alec, 3. ročník studijního oboru Sociální pedagogika (Bc.) 
 
 
3. Schmidt Denis, 3. ročník studijního oboru Sociální pedagogika (Bc.) 
 
 
4. Visinger Tomáš, 4. ročník studijního oboru Anglický jazyk a literatura + Výtvarná výchova (Bc.) 
Student 3. ročníku bakalářského studiu oboru Anglický jazyk a literatura a Výtvarná výchova. Od roku 
2016 působí ve studentské klubovně Cajk, kde je nyní na pozici vedoucího provozu klubovny a zároveň 
předsedy zapsaného spolku. Od začátku studia se tedy pohybuje ve studentských kruzích a jedná se 
všemi studentskými spolky, které na univerzitě jsou. Působí jako grafik a editor fakultního magazínu 
Activum a každoroční literární sbírky katedry anglistiky s názvem Funky Little Journal. Především je to 
student, který se na naší fakultě cítí dobře, a který se stará o to, aby se tak cítili i ostatní studenti. 
 


