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Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP
dne 10. 2. 2020
Přítomni:

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

Omluveni:

doc. Šimonová (zúčastnila se korespondenčně)

Předmět jednání:
prof. Škoda
1. Kolegium diskutovalo problematiku zvýšení studijní úspěšnosti – především u studentů
v kombinované formě studia a účastníků kurzů CCV (jde také o kvalitativní ukazatel pro
sestavení rozpočtu fakulty ze strany ministerstva). Děkan ukládá ing. Hřebejkové podat
návrh projektu, resp. fakultativního kurzu CCV financovaného Ústeckým krajem v roce
2020, kde budou prezentovány autoedukační kompetence a dovednosti z oblasti kritického
čtení a kritického myšlení – předběžně lze uvažovat o odborné participaci dr. Bertla a
mgr. Černého jako budoucích lektorů.
2. Podklady pro Výroční zprávu o činnosti UJEP předají proděkani a Dr. Bertl prof. Škodovi
do 20. 2. 2020. Děkan prof. Škoda provede sumarizaci a kontrolu dat a podklady odešle na
rektorát UJEP.
3. Výroční zpráva o činnosti PF UJEP – harmonogram její přípravy:
i.
Zaslání vypracovaných podkladů prof. Škodovi: do 6. 3. 2020 (proděkani, Dr.
Bertl).
ii.
Vyjádření se k podkladům vedoucími kateder a center: do 20. 3. 2020.
iii.
Zapracování připomínek vedoucích kateder s center do 3. 4. 2020 (prof. Škoda).
iv.
Hlasování per rollam ve VR PF UJEP a zapracování připomínek členů VR PF
UJEP: do 30. 4. 2020 (Dr. Balkó, prof. Škoda).
v.
Schvalování VZČ PF UJEP 2019 v AS PF UJEP a zapracování připomínek členů
AS PF UJEP: do 31. 5. 2020 (Prof. Škoda).
vi.
Finalizace zprávy, převedení pod JVS do 15. 6. 2020 (Bc. Bezděk).
vii.
Odevzdání VZČ PF UJEP 2019 na rektorát UJEP do 30. 6. 2020 (prof. Škoda).
4. Výroční zpráva o hospodaření PF UJEP za rok 2019 musí být odevzdána ke stejnému datu
(30. 6. 2020). Harmonogram a tvorbu výroční zprávy o hospodaření zajišťuje Dr. Bertl.
5. Rozhodnutí o udělení akreditace na 10 let bez nutnosti kontrolních zpráv obdržely
doktorské studijní programy Hudební teorie a pedagogika a Teorie výtvarné výchovy.
Proděkan Ing. Mgr. Černý se pověřuje vypsáním přijímacího řízení ve lhůtách, aby mohly
být přihlášky ke studiu zasílány do 30. 4. 2020.
6. Kolegium děkana diskutovalo návrh na prodloužení lhůty mezi zadáním kvalifikační
práce a jejím odevzdáním na 6 měsíců (z dosavadních 3 měsíců). Problém by mohl nastat
u studentů „překlápěných“ ze souběhových programů na CCV PF UJEP. U těchto
studentů doporučuje kolegium ponechat lhůtu tříměsíční, u studentů ostatních studijních
oborů je kolegium děkana obecně pro prodloužení této lhůty. Bude pojednáno s vedoucími
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kateder na PVP dne 11. 2. 2020. Úpravou příslušné směrnice pověřuje kolegium
proděkana Ing. Mgr. Černého.
7. Do 17. 2. 2020 připraví proděkan Dr. Balkó vyjádření PF UJEP k agregaci oborového
hodnocení výzkumu univerzit v modulech 1 a 2. Písemné vyjádření zašle děkanovi prof.
Škodovi, který ho dále předá sekretariátu rektora UJEP.
8. Vedení UJEP upozorňuje na nutnost včasného zasílání akreditačních materiálů do RpVH,
ideálně v 14denní lhůtě před jejich případným postoupením Radě. U později zaslaných
materiálů nelze zaručit jejich včasné posouzení, a nelze tak vyloučit, že budou zařazovány
na jednání Rady až v dalším měsíci. Nejbližší termíny pro zaslání materiálů do RpVH
UJEP tedy jsou:
 dne 26. 2. 2020 – pro jednání RpVH UJEP dne 17. 3. 2020,
 dne 1. 4. 2020 – pro jednání RpVH UJEP dne 21. 4. 2020,
 dne 29. 4. 2020 – pro jednání RpVH UJEP dne 19. 5. 2020,
 dne 27. 5. 2020 – pro jednání RpVH UJEP dne 16. 6. 2020.
9. Harmonogramu UJEP pro akademický rok 2020/2021 na období od 21. 9. 2020 do 19. 9.
2021:

FF, FZS,
FŽP, PF,
PřF

výukové
období

Zimní semestr
zkouškové
období

prázdniny

21.9. – 19.12.
13 týdnů

4.1. – 13.2.
6 týdnů

20.12. – 3.1.

výukové
období
15.2. – 22.5.
14 týdnů

Letní semestr
zkouškové
období

prázdniny

24.5. – 3.7.
23.8. – 18.9.
6 + 4 týdny

4.7. – 22.8.

Přípravu Harmonogramu PF UJEP na akademický rok 2020/2021 a Harmonogramu
pedagogických praxí PF UJEP na akademický rok 2020/2021 zajistí proděkan Ing. Mgr.
Černý ve spolupráci s CPP.
10. Změna v evidenci publikační činnosti. Národní technická knihovna bude požadovat
každoroční přehledy o výši plateb za publikování v režimu Open Access, a to v návaznosti
na konkrétní výsledek. Pro toto monitorování bude využit systém OBD. V současné době
je již nastavena možnost zadávání následovně:
 v OBD je k literární formě ČLÁNEK (J) přidána položka *Open Access* do části
„Specifické informace“,
 název položky: Open Access – poplatek (částka a měna),
 zobrazí se popisek: Pokud byl výsledek publikován v režimu Open Access (otevřený
nebo hybridní časopis), uveďte výši poplatku Article Processing Charge (APC), a to v
původní měně včetně DPH (EUR, USD, GBP apod.) ve tvaru „částka, mezera, měna“,
 vyplnit se musí částka a měna; tím by při vyplnění měla položka vždy obsahovat
mezeru (mezera je důležitá pro následné filtrování),
 vyplňovat pro rok vydání výsledku 2020 a dále.
Podrobnější informace zaslala všem akademickým pracovníkům PF UJEP p. Ryglová.
11. Osobou, která má na PF UJEP na starosti spisovou službu, je Dr. Bertl. Nahlášení této
osoby prorektorovi Dr. Zukersteinovi provede děkan prof. Škoda.
12. Byl zřízen web absolventů UJEP (http://klubabsolventu.odterez.cz/). Po registraci lze
využít nabídky benefitů klubu absolventů.
13. Akce 5. Staf Week bude pořádán ve dnech 11. – 15. 5. 2020 (součástí bude i účast na Dnu
vědy a umění dne 14. 5. 2020). Na přípravách programu se podílejí koordinátoři programu
Erasmus+ z jednotlivých fakult a podrobně budou na poradách informováni i příslušní
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proděkani. Bližší informace jsou na https://www.ujep.cz/en/7280/5-staff-week-erasmusin-practice.
14. Aktuální situace v počtu vedených kvalifikačních prací pro studenty studijních oborů
Sociální pedagogika (Bc., NMgr.), Speciální pedagogika – intervence, Speciální
pedagogika – poradenství, Učitelství pro mateřské školy, Učitelství pro 1. ročník ZŠ,
Učitelství pro 1. ročník ZŠ a speciální pedagogika.
Pracovník
Fischer
Kratochvílová
Doulík
Veteška
Škoda
Bertl
Černý
Říčan
Šikulová
Janovec
Kroufek
Brtnová-Čepičková
Šindelářová
Tošovská
Chytrý
Janáčková
Zeman
Minaříková
Šavel
Kuželková
Novotná
Růžičková
Zemanová
Lanková

Vedené práce
k 16.12.
k 10.2.
6
6
21
21
15
15
14
21
22
21
10
18
1
3
15
15
16
18
5
7
5
7
13
16
13
18
0
5
7
8
4
5
1
1
1
2
6
5
2
2
2
6
6
6
8
8
0
4

Pracovník
Svoboda
Vostrý
Vomáčková
Pešatová
Hádková
Smolík
Zilcher
Tomická
Tirpák
Wedlichová
Heřmanová
Hátlová
Chalupová
Dlabal
Dvořáková (Louková)
Fleischmann
Karel
Sirotková
Pešout
Závora
Círus
Bauer
Havlovicová

Vedené práce
k 16.12.
k 10.2.
10
18
17
29
6
14
14
13
3
8
8
12
19
22
1
7
7
12
6
6
2
4
3
4
1
4
1
1
1
1
4
7
3
8
2
2
1
1
4
3
11
12
6
12
3
3

15. Průměrná vytíženost akademických pracovníků (přepočtený stav) jednotlivých pracovišť
vedením vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP).
Počet vedených VŠKP na jednoho přepočteného akademického pracovníka:
KSSP
16,9
KPAD
15,7
KPR
10,5
CPP + CSIIV
9,3
KTVS
6,3
KBOH
6,1
KVU
4,8
KPS
3,8
KHV
3,6
KVK
2,8
KAJ
2,0
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dr. Balkó
16. Dr. Balkó žádá vedoucí kateder, aby do 26. 2. 2020 poslali paní Ryglové body k jednání
VR za jejich pracoviště (elektronicky).
17. Dne 4. 2. 2020 proběhla studentská vědecká konference k SGS projektům. Ze všech
prezentovaných projektů byl v rámci Behaviorální a didaktické sekce vyhodnocen jako
nejlepší projekt Dr. Vlastimila Chytrého „Závislost metakognitivních znalostí, kritického
myšlení a dalších dovedností na typu vzdělávacího programu“.
18. Do 28. 2. 2020 je nezbytné kontaktovat paní Ryglovou ohledně doplnění OBD u výsledků
„J“ (způsob publikování) – Open Access (viz mail z 6. 2. 2020 od Radky Ryglové).
ing. Hřebejková
19. Vzhledem k významné výukové zátěži v některých kurzech CCV je možné
v odůvodněných případech uvažovat s mimořádnou finanční odměnou u vyučující
v těchto kurzech (týká se souběhu výuky účastníků CCV a klasických kurzů fakulty).
doc. Šimonová (korespondenčně)
20. Česko-bavorská vysokoškolská agentura, Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
(BTHA) nabízí:
 stipendijní programy BTHA,
 grantové programy BTHA,
 zve na konferenci "10th International Conference on Advanced Computer Information
Technologies", která se koná v Deggendorfu ve dnech 13. – 15. 5. 2020. Více na
acit.tneu.edu.ua, https://acit.tneu.edu.ua/index.php.
21. Odd. vnějších vztahů UJEP nabízí možnost spolupráce s Univerzitou Aim Shams (The
eye of the sun in Arabic) v Káhiře http://www.asu.edu.eg/. Kromě jiných má univerzita i
pedagogickou fakultu (http://www.asu.edu.eg/45/page) – zájem již projevila KBO.
Kontakt: vedoucí katedry slovanských jazyků ASU (ruština a čeština):
amer_mohamed@alsun.asu.edu.eg.
dr. Zilcher
22. Děkuje vedoucím kateder, kteří zaslali připomínky k RSZ PF UJEP 2020. Všechny
připomínky byly zapracovány. Následovat bude schválení AS PF UJEP a VR PF UJEP.
23. Přichází čas přípravy vypisování vnějších a vnitřních výběrových řízení na akademické
pracovníky. Prosím vedoucí pracovišť PF, aby do konce února 2020 zaslali návrhy na
VVŘ a informovali vedení o případném vnitřním výběrovém řízení pro pracovníky,
kterým končí pracovní smlouva s koncem letního semestru 2020.
24. Po jednání s Mgr. Řáhou vzešlo několik důležitých informací ohledně Poradenského
centra: Předně PF UJEP má sanovat speciálně pedagogické a psychologické poradenství
v budově Poradenského centra. Stále není jasné financování této služby, avšak nelze
financovat z rozpočtu PF. Došlo k předběžné domluvě, že budeme řešit financování a
předjednáme řešení konzultačních hodin pro studenty. Nadále se bude řešit s vedoucí KPS
a KSSP či KPAD.
25. Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV) poskytují podporu MAP Ústeckého a
Karlovarského kraje. SKAV žádá o spolupráci s CSIIV a KSSP. Následná spolupráce
bude řešena vedoucími zmíněných pracovišť.
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26. Doktorské kolokvium KVK proběhne dne 26. 2. 2020. Zúčastní se dr. Zilcher a Mgr.
Černý.
27. Dr. Svoboda a Dr. Zilcher byli členy komise Studentské vědecké konference IGA UJEP.
Dr. Zilcher referoval o průběhu konference a kvalitě výstupů z PF a FSE UJEP.

prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.
děkan PF UJEP v Ústí nad Labem

Zapsal:
dr. Bertl
příloha:
 přehled termínovaných úkolů
 příloha k bodu 20
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Termínované úkoly:
TERMÍN

viz bod 3 tohoto zápisu
do 17. 2. 2020

do 26. 2. 2020

do 28. 2. 2020

do 29. 2. 2020

ÚKOL

podklady pro Výroční zprávu
o činnosti PF za rok 2019
vyjádření k agregaci
oborového hodnocení
výzkumu univerzit v
modulech 1 a 2
poslat paní Ryglové body
k jednání VR za jejich
pracoviště (elektronicky).
kontaktovat paní Ryglovou
ohledně doplnění OBD u
výsledků „J“ (způsob
publikování) – Open Access
zaslání návrhů na VVŘ a
informace vedení PF o
případném vnitřním
výběrovém řízení pro
pracovníky, kterým končí
pracovní smlouva s koncem
letního semestru 2020.

Obsahová a věcná správnost je věcí autora každého projednávaného bodu.

ZODPOVÍDÁ

viz bod 3 tohoto zápisu
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Dobrý den - guten Tag - grüß Gott,
rádi bychom Vás informovali o aktuálních stipendijních a grantových programech
Česko-bavorské vysokoškolské agentury.
Prosíme předejte následující informace potenciálním zájemcům z řad studentů,
pedagogů, vědeckých pracovníků a vedení VŠ, děkujeme.
Stipendijní programy BTHA:
- stipendia na kurzy němčiny a odborné letní školy v Bavorsku,
- stipendia na kurzy češtiny a odborné letní školy v ČR,
- stipendia na studijní a výzkumné pobyty v ČR,
- stipendia na stáže v ČR.
Více informací viz www.btha.cz v rubrice "Stipendia".
Grantové programy BTHA:
"Bayerisch-tschechische akademische Projekte 2020" - program podpory
česko-bavorských akademických projektů, jako jsou např. konference,
workshopy, letní školy, exkurze nebo příprava projektů (žádost podává bavorská
VŠ)
"Mobilitätsbeihilfen Tschechien 2020" - příspěvky na studijní, přednáškové a
vědecké pobyty v Bavorsku, resp. v České republice (žádost podává bavorská
VŠ)
Více informací na www.btha.cz v rubrice "Granty".
Aktuální pozvánka:
Rádi bychom vás a vaše německé partnery upozornili na konferenci "10th
International Conference on Advanced Computer Information Technologies", na
kterou zve BAYHOST ve spolupráci s Technickou vysokou školou v Deggendorfu ve
dnech 13. – 15.5.2020:
CfP bis 17.2.2020
acit.tneu.edu.ua
( https://acit.tneu.edu.ua/index.php)
Pozvánky a informace k dalším akcím najdete na www.btha.cz v rubrice
"Zprávy".
Těšíme se na další nová setkání a na spolupráci s vámi v roce 2020!
S přátelským pozdravem
- mit freundlichen Grüßen
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Radka Bonacková, Projektmanagerin, Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
Stephanie Zechmair, Sekretariat, Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur,
BTHA/BAYHOST
Universitätsstr. 31, 93053 Regensburg
Tel. (0049) 0941/943 - 5315
sekretariat@btha.de
www.btha.de
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