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Zápis z kolegia děkana Pedagogické fakulty UJEP
dne 17. 2. 2020
Přítomni:

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

Omluvena:

doc. Šimonová (nemoc)

Předmět jednání:
prof. Škoda
1. Kolegium děkana diskutovalo nabídku firmy LMD Production k partnerství při pořádání
akcí Silent Academy pro studenty a širokou veřejnost. Vzhledem k vysokým finančním
požadavkům se PF UJEP k partnerství nepřipojí.
2. Pro podporu akademických pracovníků na pedagogických fakultách získala PF UJEP pro
rok 2020 celkem v kapitole rozpočtu „P“ sumu na zhruba loňské úrovni. Prostředky budou
v souladu s požadavky MŠMT ČR použity na:
a) pokrytí mezd akademických pracovníků pedagogické fakulty;
b) opatření v oblasti personální politiky (náborová schémata, kariérní postupy
akademických pracovníků apod.);
c) systém hodnocení akademických pracovníků;
d) stanovení a ohodnocení požadavků na mimo pedagogickou činnost akademických
pracovníků (publikační apod.).
3. Změny v organizačním řádu PF UJEP – přerozdělení kompetencí a oblastí odpovědnosti
v souvislosti se snížením počtu proděkanů od 1. 3. 2020.
4. Kolegium děkana projednalo žádost vedoucí KPS Dr. Wedlichové o spolufinancování 11.
ročníku Mezinárodní konference psychomotoriky, která se uskuteční 13. - 15. 5. 2020 a
letošním tématem je "Prevence psychických onemocnění dětí a adolescentů". Kolegium
děkana se žádostí vyslovuje souhlas s podporou ve výši 50 tis. Kč.
5. Dne 11. 3. 2020 se uskuteční v Severočeském divadle opery a baletu slavnostní promoce
absolventů PF UJEP. Začátky promocí: od 9:00 hod., od 11:00 hod. a od 14:00 hod. Do
29. 2. 2020 nahlásí katedry zástupce do talárů paní Ludmile Svobodové.
dr. Balkó
6. Dne 27. 4. 2020 pořádá PF UP v Olomouci 14. ročník konference Studentské vědecké a
umělecké odborné činnosti PdF UP. Termín přijímání přihlášek a soutěžních prací
studentů je stanoven na 17. 4. 2020. Zájemcům je k dispozici Mgr. Emilie Petříková na emailu emilie.petrikova@upol.cz.
7. Dne 11. 2. 2020 zasedala Grantová komise PF k rozdělení prostředků na projekty SGS.
V tomto roce je k dispozici o 10,89 % méně finančních prostředků než v roce 2019. Na PF
je pro podporu SGS projektů v roce 2020 vyčleněno 1.964 851,- Kč.
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8. Předsedové oborových rad dodají do konce února 2020 schválené návrhy dalších
podmínek k přijímacímu řízení v doktorském studijním programu (zejména formu a
rámcový obsah přijímací zkoušky, kritéria pro její vyhodnocení, případné požadavky na
zdravotní způsobilost uchazeče a nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů). Tyto
materiály budou následně předloženy AS PF UJEP.
dr. Bertl
9. V souvislosti s dodržováním pravidel GDPR vedení PF upozorňuje všechny pracovníky
fakulty, že je naprosto nutné eliminovat ty případy, kdy by osobní a důvěrné údaje (např.
existence studia, vyměření poplatku za studium) byly sdělovány (i formou odpovědi) ze
strany PF prostřednictvím elektronické pošty na jinou adresu, než je oficiální studentský
e-mail UJEP. Pokud se takový dotaz objeví, je nutné požádat odesilatele, aby kontaktoval
fakultu z oficiální studentské e-mailové adresy.
dr. Zilcher
10. Dne 16. 2. 2020 proběhla prohlídka prostor PřF UJEP v areálu ul. České mládeže. Děkuji
všem zúčastněním, primárně za přítomnost paní proděkance dr. Liegertové a vřelému
jednání v rámci zpřístupnění zmíněných prostor. Nyní bude realizována analýza místností
a příprava projektové dokumentace ke stavebním úpravám.
11. Ze strany MŠMT, konkrétně od dr. Korbela, byla vznesena žádost o výpomoc se
zapojením studentů do výzkumu Evropské agentury pro sociální začleňování. Primárně se
jedná o žádost na překlady rozhovorů a fokusových skupin. Konkrétní text žádosti:
„Evropská agentura pro sociální začleňování (https://www.european-agency.org/)
povede kvalitativní výzkum (fokusky, rozhovory) s různými aktéry (žáci, rodiče, učitelé,
zapojené instituce - zřizovatelé, kraj, NGOs apod.) v Ústeckém a Karlovarském kraji.
Terénní výzkum se uskuteční koncem března (v týdnu od 30. 3.). Jelikož členové agentury
a další přizvaní výzkumníci jsou ze zahraničí, budou potřebovat k provedení výzkumu
překladatele. Ideální by i vzhledem k nákladům byli studenti (ať už anglistiky, anebo jiní
studenti pedagogické fakulty s dobrou znalostí angličtiny a problematiky). Z tohoto
důvodu kontaktuji Vás s žádostí o pomoc. Bylo by možné na Vaší fakultě inzerovat
možnost spolupráce na tomto projektu - ať už fyzicky vytištěné, anebo elektronicky? Práce
není placená, nicméně Evropská agentura pokryje osobní náklady (stravu a dopravu) a
poskytne certifikát dokumentující práci na projektu. Práce by byla na 3-4 celé dny (30. 3.
- 2. 4.).“ Osobně si myslím, že je pro nás spíše nevýhodné vysílat studenty zdarma
pracovat a nevím, jestli je to vůbec reálné. Z těchto důvodů jsem zmínil, že nemohu účast
studentů zaručit, ani nikterak vynucovat. Na druhou stranu prosím KAJ o zveřejnění dané
žádosti svým studentům. Pokud budou mít studenti zájem býti součástí výzkumu, prosím,
aby se obrátili na mě emailem a já předám kontakt přímo na MŠMT, kteří dojednají
detaily spolupráce.
12. Došlo k jednání s panem Visingerem, který má na starosti studentský klub Cajk. Na
základě zkvalitnění univerzitního studentského klubu jsme dohodli na formálním
přechodu z rektorátu na PF UJEP. PF plánuje klub Cajk materiálně podpořit, aby mohl
lépe naplňovat svou funkci. Konkrétní míra podpory bude dojednána po informaci o
rozpočtu PF UJEP, po které dojde k dalšímu jednání s členy klubu Cajk.
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13. Letní příměstské tábory budou nadále realizovány kolegyní Mgr. Miškovskou (dříve
Havelkovou). Po domluvě s vedením KPR budou formálně v gesci daného pracoviště pro
letošní rok, avšak celková formální i obsahová rovina bude právě na kolegyni Mgr.
Miškovské, která se zavázala zřídit vlastní IČO, což zjednoduší agendu a PF UJEP bude
lépe jištěna proti neočekávaným situacím, které by nemohly být sanovány v případě
realizace táborů pouze skrze DPP.
14. Monitorování výstupů Open Access: NTK 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. Do systému OBD je nutné vložit informaci,
zdali je článek v režimu Open Access, případně jakého typu. V současné době je již
nastavena možnost zadávání následovně:
a) V OBD je k literární formě ČLÁNEK (J) přidána položka *Open Access* do části
"Specifické informace".
b) Název položky: Open Access - poplatek (částka a měna).
c) 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".
d) Vyplnit se musí částka a měna. Tím by při vyplnění měla položka vždy obsahovat
mezeru (mezera je důležitá pro následné filtrování).

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

do 29. 2. 2020

do 29. 2. 2020

ÚKOL

ZODPOVÍDÁ

nahlásit zástupce do talárů na
promocích PF dne 11. 3.
vedoucí kateder a center
2020 - paní Ludmile
Svobodové
schválené návrhy dalších
podmínek k přijímacímu
řízení v doktorském
studijním programu (zejména
formu a rámcový obsah
přijímací zkoušky, kritéria
předsedové oborových rad
pro její vyhodnocení,
případné požadavky na
zdravotní způsobilost
uchazeče a nejvyšší možný
počet přijímaných uchazečů)
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