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1. Úvod 
 

1. 1. Charakteristika fakulty 
 
Filozofická fakulta (dále FF) Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vznikla 1. 9. 

2006. Jejím základem byl Ústav humanitních studií  UJEP (dále ÚHS), na jehož půdě byl 
v letech 2005-2006 připraven projekt FF. Pracovišti nově založené fakulty se staly katedra 
germanistiky, katedra historie a katedra politologie a filozofie. FF spolupracuje těsně 
s univerzitním Ústavem slovansko-germánských studií, který se v průběhu roku 2007 do FF 
začlení. 

Filozofická fakulta je univerzitním pracovištěm orientovaným na výuku a vědecký 
výzkum v humanitních oborech. Ve své činnosti se zaměřuje na původní badatelskou 
činnost a zároveň vytváří podmínky pro co nejširší přístup k vysokoškolskému vzdělání 
prostřednictvím všech forem studia. Posláním FF je především zajištění prezenčního 
vysokoškolského vzdělávání ve všech stupních studia (Bc., NMgr., Ph. D.) pro odborníky 
v humanitních oborech a vysokoškolské přípravy učitelů pro 2. stupeň základních škol (ZŠ) 
a pro střední školy (SŠ). Vzdělávání učitelů je realizováno ve spolupráci s Pedagogickou 
fakultou a dalšími fakultami UJEP. Pracoviště FF se podílí též na  uskutečňování dobíhajících 
magisterských studijních programů Učitelství pro základní a střední školy na PF UJEP.    

V souvislosti s tímto záměrem nově vzniklá fakulta udržuje a posiluje své odborné 
kontakty s pracovišti Akademie věd ČR a s univerzitami v ČR i v zahraničí. Prostřednictvím 
Ústavu slovansko-germánských studií a katedry germanistiky klade důraz na spolupráci 
s příhraničními regiony ve spolkové zemi Sasko, své zahraniční kontakty využívá pro 
zakládání partnerských smluvních vztahů v rámci získání a realizace projektů z evropských 
fondů.  

Zásadním faktorem pro směřování a rozvoj vědecko-výzkumného směřování byl 
samotný vznik Filozofické fakulty, který přinesl zvýšení důrazu na vědeckou činnost a další 
odborné aktivity pracovišť začleněných do nové fakulty, jejich větší provázanost a tím i 
dynamičtější rozvoj. Důležitým faktorem, který ovlivnil strategii výzkumu a vývoje na FF 
byla příprava výzkumného záměru nazvaného Příhraniční regiony a kulturní transfer 
v proměnách dějin (Češi, Němci a Židé v středoevropském kulturním kontextu na příkladu regionu 
severních a severozápadních Čech). Ač byl tento záměr velmi pozitivně hodnocen, nebyl zařazen 
do financovaných projektů, plánovaný výzkum bude proto realizován prostřednictvím 
dílčích projektů. V tomto kontextu je velmi důležitá participace FF na projektu COLLEGIUM 
BOHEMICUM, jehož cílem je transformace Muzea města Ústí nad Labem v česko-německé 
muzeum s badatelským centrem zaměřeným na dokumentaci, studium a popularizaci česko-
německého kulturního dědictví v České republice.  

Vznikem  nové fakulty byl v roce 2006 završen dlouhohodobý proces transformace 
Pedagogické fakulty UJEP, jehož výsledkem je nová a stabilní struktura UJEP. Význam 
vzniku FF je nutné spojovat i s celkovou pozicí UJEP a jejím vlivem na zvyšování vzdělanosti 
především v ústeckém regionu. Nová fakulta a rozvoj humanitně orientovaných, plně 
strukturovaných studijních programů, nepochybně pozice UJEP posílí a přispěje 
k naplňování cílů dlouhodobého záměru UJEP na další období.  
 
1. 2. Úplný název, zkratka názvu, adresa fakulty 
 
Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem   
(FF UJEP) 
České mládeže 8, 400  96  Ústí nad Labem 
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1. 3. Struktura  a schéma fakulty 
 
Vedení Filozofické fakulty 
 
Děkanka PhDr. Michaela Hrubá,  Ph. D. 
Proděkan pro studium Mgr. Jirí Koumar 
Proděkan pro vědu a zahraniční vztahy Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. 
Proděkan pro rozvoj a informatizaci  Mgr. Vlasta Christovová, Ph. D. 
Tajemnice Ing. Terezie Tahalová 
 
Vedoucí kateder  
 
Katedra historie PhDr. Michaela Hrubá, Ph. D. 
Katedra germanistiky Dr. Filip Charvát, M. A. 
Katedra politologie a filozofie Mgr. Daniel Kroupa 
 
Vedoucí a vybraní pracovníci oddělení  
 
Studijní oddělení  Mgr. Hana Šlapáková (vedoucí) 
Studovna a knihovna katedry historie Mgr. Stanislava Klečáková    (správkyně) 
Studovna a knihovna katedry politologie a filozofie Josef Kubát (správce) 
Mediotéka a knihovna katedry germanistiky Dagmar Houžvičková (správkyně) 
Dokumentační laboratoř katedry historie Bc. Jan Peer (správce) 

 
 
                                            Schéma FF UJEP 
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1. 4. Akademický senát  
Akademický senát  FF UJEP  v roce 2006 nebyl zvolen s ohledem na ustanovení  § 103 zákona 
č.111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách).  
 
1. 5. Vědecká rada 
V období roku ledna – srpna 2006 v rámci ÚHS pracovala Vědecká rada ve složení, které 
bylo schváleno AS UJEP dne 27. 4. 2005: Doc. PhDr. Jana ENGLOVÁ, CSc., PhDr. Michaela 
Hrubá, Ph. D., Prof. PhDr. Jan KUKLÍK, CSc., Doc. PhDr. Zdeněk RADVANOVSKÝ, CSc., 
Prof. PhDr., Ing. Jan ROYT, CSc., Doc. PhDr. Tomáš VELÍMSKÝ, CSc., Prof. PhDr. Lenka 
BOBKOVÁ, CSc., Doc. PhDr. JANČÍK, CSc., Doc. PhDr. Václav LEDVINKA, CSc., Doc. 
PhDr. Lydia PETRÁŇOVÁ, CSc., Prof. PhDr. Petr VOREL, CSc.  Dne 26. 10. 2005 schválil AS 
UJEP doplnění VR o Doc. PhDr. Kristinu Kaiserovou, CSc. 
 
Vědecká rada FF UJEP  v roce 2006 nebyla po vzniku fakulty 1. 9. 2006 jmenována  s ohledem 
na ustanovení  § 103 zákona č.111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách). 
 
1. 6. Disciplinární komise 
Disciplinární komise FF UJEP v roce 2006 nebyla zvolena s ohledem na ustanovení  § 103 
zákona č.111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách). 
 
1. 7. Stipendijní komise  
V období roku ledna – srpna 2006 v rámci ÚHS pracovala Stipendijní komise ve složení:   
PhDr. Miloslav KRIEGER, CSc. – předseda komise 
Mgr. Jiří KOUMAR, zástupce pro studium – člen komise 
Markéta BROŽOVÁ, studentka II. ročníku (SP Historické vědy, SO Kulturně historická 
regionalistka) – členka komise 
Klára BENEŠOVÁ, studentka I. ročníku (SP Historické vědy, SO Kulturně historická 
regionalistka) – členka komise 
Martin ZUBÍK, student I. ročníku (SP Historické vědy, SO Kulturně historická regionalistka)  
– člen komise 
V září 2006 byla komise doplněna o dva členy:  
Lucie LIPKOVÁ, studentka IV. ročníku (SP Historické vědy, SO Kulturně historická 
regionalistka) 
Ludmila KESSLEROVÁ, studijní referentka, členka komise 
Stipendijní komise ÚHS se řídila Stipendijním řádem UJEP a Směrnicí ke Stipendijnímu řádu 
UJEP pro Ústav humanitních studií  ze dne 15. 11. 2005.  
 
V období od září do prosince 2006 byla pověřenou děkankou jmenována nová stipendijní 
komise  FF UJEP ve složení: 
 
Mgr. Jiří KOUMAR – proděkan pro studium, předseda stipendijní komise 
Mgr. Marek SCHMIDT (KGER) – člen komise  
PhDr. Petr BLÁHA, Ph. D. (KPF) – člen komise 
PhDr. Miloslav KRIEGER (KHI) – člen komise 
Hana KOZLOVÁ (studentka 3.ročníku, SP Humanitní studia, SO Základy humanitní 
vzdělanosti – Estetika) – členka komise 
Markéta BROŽOVÁ (studentka 4.ročníku, SP Historické vědy, SO Kulturně historická 
regionalistika) – členka komise 
Klára BENEŠOVÁ (studentka 3.ročníku, SP Historické vědy, SO Kulturně historická 
regionalistika) – členka komise 
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Lucie LIPKOVÁ (studentka 1.ročníku NMgr. studia, SP Historické vědy, SO Učitelství 
historie pro SŠ) – členka komise 
Martin ZUBÍK (student 1.ročníku NMgr. studia, SP Historické vědy, SO Kulturně historická 
regionalistika) – člen komise 
Ludmila KESSLEROVÁ, studijní referentka, členka komise 
Stipendijní komise FF UJEP se řídila Stipendijním řádem UJEP.     
 
1. 7. Zastoupení fakulty v reprezentaci českých VŠ, v mezinárodních a profesních 
organizacích   
 
Organizace Stát Status 
Rada Vysokých škol ČR člen 
 
1. 8. Zastoupení žen v akademických orgánech 
 
Vedení FF 
PhDr. Michaela Hrubá, Ph. D.   pověřená děkanka 
Mgr. Vlasta Christovová, Ph. D.              proděkanka pro rozvoj a informatizaci 
Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.              proděkanka pro vědu a zahraniční vztahy 
Ing. Terezie Tahalová                                                   tajemnice fakulty 
Katedry FF 
PhDr. Michaela Hrubá, Ph. D.   vedoucí katedry historie 
AS UJEP 
Mgr. Eva Krovová                 katedra germanistiky FF UJEP 
 
2. Vzdělávací činnost 
 
2. 1. Studijní programy a obory  
V rámci ÚHS byly v období od ledna do srpna 2006 realizovány studijní programy 
v prezenční formě studia, distanční ani kombinovaná forma studia nebyla akreditována. 
Žádný z realizovaných studijních programů není uskutečňován na VOŠ ani mimo sídlo 
ústavu. 
Jednalo se o tyto studijní programy: 
 
Bakalářské studium Kód  Standardní 

doba studia 
Forma 
studia 

SP  Historické vědy  
SO Kulturně historická regionalistka  

B7105 
7105R034 

3 roky Prezenční  

Navazující magisterské studium     
SP  Historické vědy  
SO Kulturně historická regionalistka  

N7105 
7105T034 

2 roky  Prezenční  

 
ÚHS se dále podílel na realizaci   studijních programů na PF UJEP: 
 
Magisterské studium Kód  Standardní doba studia Forma studia 
SP  Učitelství pro SŠ  
SO Dějepis   

M7504 
7504T042 

5 roky Prezenční  

SP  Učitelství pro ZŠ  
SO Dějepis   

N7503 
7503T023 

4 roky  Prezenční  

Od  září 2006 po vzniku FF se rozšířila nabídka studijních programů  takto:  
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BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY  

Studijní program Studijní obor Forma 
Standardní 
doba studia 

B 7310 Filologie Německý jazyk a literatura   Prezenční 3 

B 7310 Filologie 
Německý jazyk a literatura se 
zaměřením na vzdělávání pro 
dvouoborové studium   

Prezenční 3 

B 7310 Filologie 
Německý jazyk a literatura pro 
dvouoborové studium   

Prezenční 3 

B 7310 Filologie Interkulturní germanistika   Prezenční 3  

B 7105 Historické 
vědy 

Kulturně historická regionalistika Prezenční 3 

B 7105 Historické 
vědy 

Dokumentace památek  
Prezenční 

3 

B 7105 Historické 
vědy 

Historie  
Prezenční 

3 

B 7105 Historické 
vědy 

Historie – (dvouoborové )  
Prezenční 

3 

B 7105 Historické 
vědy 

Historie se zaměřením na 
vzdělávání  

Prezenční 
3 

B 7105 Historické 
vědy 

Historie se zaměřením na 
vzdělávání – (dvouoborové )  

Prezenční 
3 

B 6107 Humanitní 
studia 

Základy humanitní vzdělanosti – 
specializace estetická 

Prezenční 
3 

B 6107 Humanitní 
studia 

Základy humanitní vzdělanosti – 
specializace politologická 

Prezenční 
3 

B 6107 Humanitní 
studia 

Společenské vědy – 
(dvouoborové ) 

Prezenční 
3 

B 6107 Humanitní 
studia 

Společenské vědy se zaměřením 
na vzdělávání – (dvouoborové ) 

Prezenční 

3 

B 6107 Politologie  Politologie – (dvouoborové )  
Prezenční 

3 

 
 
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY  

Studijní program Studijní obor Forma 
Standardní 
doba studia 

N 7310 Filologie 
Německý jazyk a literatura  
pro SŠ   

Prezenční 
2 

N 7105 Historické 
vědy  

Kulturně historická regionalistka 
Prezenční 

2 
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N 7105 Historické 
vědy 

Historie  
Prezenční 

2 

N 7105 Historické 
vědy 

Historie – (dvouoborové ) 
Prezenční 

2 

N 7105 Historické 
vědy 

Učitelství historie pro SŠ – 
(jednooborové) ( dvouoborové) 
)studium 

Prezenční 
2 

N 6107 Humanitní 
studia 

Společenské vědy –(dvouoborové ) 
Prezenční 

2 

N 6107 Humanitní 
studia 

Učitelství základů společenských 
věd pro SŠ – (dvouoborové ) 

Prezenční 
2 

N 7503 Učitelství 
pro základní školy 

Dějepis  
Prezenční 

2 

N 7503 Učitelství 
pro základní školy 

Občanská výchova  
Prezenční 

2 

N 7503 Učitelství 
pro základní školy 

Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – 
německý jazyk   

Prezenční 
2 

N 7503 Učitelství 
pro základní školy 

Německý jazyk a literatura  
pro 2. st. ZŠ   

Prezenční 
2 

 
DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM  

Studijní program Studijní obor Forma 
Standardní 
doba studia 

P 7105 Historické 
vědy 

České dějiny  P/ K 5 /7 

 
Na FF UJEP lze studovat celkem 10 studijních programů  a v nich 28 oborů.  
 
 
Katedry FF participují dále  na dlouhých magisterských studijních programech – 
dobíhajících na PF UJEP:  
 
MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY  

Studijní program Studijní obor Forma 
Standardní 
doba studia 

M 7503 Učitelství 
pro základní školy 

Dějepis P 4 

 
Německý jazyk a literatura pro 
2.st.ZŠ 

P 4 

 
Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – 
německý jazyk 

P 4 

 
Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – 
německý jazyk 

K 4 

 Občanská výchova P 4 
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M 7504 Učitelství 
pro střední školy 

Dějepis  P 5 

 Německý jazyk a literatura  P 5 

 Základy společenských věd  P 5 

 
 
2. 2. Využívání kreditního systému, udělování dodatku k diplomu  
 

Na FF UJEP je používán jednotný kreditní systém, který je kompatibilní se systémem 
ECTS (European Credit Transfer Systém). Využívání tohoto kreditního systému je výhodné  
především vzhledem k možnostem vzájemné převoditelnosti kreditních bodů u studentů, 
kteří absolvovali studijní pobyt na vybrané zahraniční univerzitě v rámci některého 
z evropských vzdělávacích programů. Všechny kurzy v jednotlivých studijních plánech 
oborů FF UJEP jsou ohodnoceny počtem kreditních bodů dle náročnosti předmětu. Součet 
kreditních bodů nutný pro úspěšné absolvování studia je pak obecně stanoven u 
bakalářských studijních oborů na 180 kreditních bodů, u navazujícího magisterského studia 
je pak celkový součet stanoven na 120 kreditních bodů.  

Absolventi, kteří úspěšně ukončí studium na FF UJEP, získávají v souladu se 
Zákonem č.111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, dle § 55 
(Ukončení studia), čl. (2) jako doklad o ukončení vysokoškolského studia vysokoškolský 
diplom a dodatek k diplomu, který nahradil od počátku roku 2006 tradiční vysvědčení o státní 
zkoušce. Širší škála údajů, která je součástí dodatku k diplomu, přinesla zkvalitnění 
informace o druhu a charakteru studijního oboru, který student absolvoval. Dále pak díky 
tomu, že součástí dodatku je vedle českého i paralelní anglický text – vzrostla výpovědní 
hodnota dokumentu o ukončení studia i pro zahraniční instituce a další subjekty, u nichž se 
absolvent FF UJEP může ucházet o zaměstnání či další studium.  
 
2. 3. Celoživotní vzdělávání  
 

V roce 2006 byly na ÚHS, resp. FF realizovány tyto aktivity v rámci celoživotního 
vzdělávání: 
 
ICT ve výuce dějepisu  
Katedra historie ve spolupráci s Odborem státní informační politiky ve vzdělávání MŠMT 
ČR vytvořila náplň modulu Využití ICT  ve výuce dějepisu. Zapojila se tak do projektu 
podpory informační gramotnosti na základních a středních školách ČR jako národní garant 
jednoho ze 13 předmětově orientovaných modulů. Od srpna 2005 členové katedry historie 
zatím zrealizovali 7 dvoudenní lektorskýchkurzů. Těmito kurzy prošlo zatím 32 zájemců o 
lektorský certifikát, podmínky pro jeho získání v současné době splnilo 25 z nich. Ti již 
v současné době realizují svá individuální školení modulu pro učitele dějepisu a dalších 
společenskovědních oborů. Jako součást realizace modulu byla vytvořena i webová podpora, 
která by vedle toho, že slouží lektorům kurzu jako zdroj materiálu a informací,  měla 
v budoucnu plnit i funkci portálu pro nejširší okruh zájemců o danou problematiku. 
Vedoucí kurzu:  Mgr. Jiří Koumar, katedra historie   
Počet účastníků:   32 
Rozsah kurzu: 16 hodin  
Cílová skupina: středoškolští učitelé dějepisu, resp. budoucí školitelé ICT na úrovni krajů 
ČR  



 10 

 
Další vzdělávací aktivity prezenční akreditované studijní programy se zaměřily především 
na potenciální uchazeče studia, pro které byly zorganizovány  tyto kurzy: 
 
Kurz pro maturanty z dějepisu a zájemce o studium historický oborů na vysokých školách 
(placený kurz)  
Kurz je určen všem zájemcům z řad studentů středních škol, kteří mají zájem studovat různé 
studijní obory v programu historické vědy. Seznamit studenty s možnostmi výběru 
programů, jednotlivými pracovišti v rámci ČR, organizací odborných historických institucí, 
jejich odbornou náplní a činností. Základní část kurzu tvoří poskytnutí přehledu 
informačních zdrojů k přípravě na přijímací zkoušky (literatura, časopisy, CD, internet), 
ukázky přijímacích testů a na závěr vykonání zkušebního testu.  
Vedoucí kurzu:  Mgr. Jiří Koumar, katedra historie   
Počet účastníků: 16 
Rozsah kurzu: 6 hodin  
Cílová skupina: středoškolští studenti, resp. uchazeči o studium na VŠ 
 
Průvodcovský kurz pro studenty středních škol (placený kurz) 
Kurz je určen středoškolským studentům, kteří mají zájem o historii a v rámci svých 
mimoškolních aktivit se hlásí jako průvodci na památkové objekty. Program je složen 
z přednášek zaměřených na jednotlivá období vývoje architektury a výtvarného umění, dále 
pak na problematiku provozu a struktury památkových objektů, zejm. s ohledem na region 
severních a severozápadních Čech. Součástí kurzu je též exkurze a ukázky průvodcovské 
činnosti na vybraných objektech. Osvědčení je získáno na základě závěrečného testu.  
Vedoucí kurzu:  Mgr. Jakub Pátek, katedra historie  
Počet účastníků: 16 
Rozsah kurzu: 18 hodin  
Cílová skupina: středoškolští studenti  
  

PŘEHLED POČTU KURZŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Kurzy orientované  
na výkon povolání 

Kurzy zájmové 
Skupiny studijních 
programů do 15 

hod. 
do 100 
hod. 

více 
do 15 
hod. 

do 100 
hod. 

více 
U3V Celkem 

společenské vědy, 
nauky a služby 

   1 1   2 

pedagogika, učitelství a 
sociál. péče 

 1      1 

 Celkem  1  1 1   3 
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PŘEHLED ÚČASTNÍKŮ KURZŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Kurzy orientované  
na výkon povolání 

Kurzy zájmové 
Skupiny studijních 
programů do 15 

hod. 
do 100 
hod. 

více 
do 15 
hod. 

do 100 
hod. 

více 
U3V Celkem 

společenské vědy, 
nauky a služby 

   16 16   32 

pedagogika, učitelství a 
sociál. péče 

 32      32 

 Celkem  32  16 16   64 

 
 
 
2. 4. Zájem o studium na fakultě   
 

ZÁJEM UCHAZEČŮ O STUDIUM FF UJEP  
(PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA AKADEMICKÝ ROK 2006/2007) 

 

Počet studentů  
 
 
 

Skupiny oborů 
 

 

Podaných 
přihlášek 1)  

Přijetí 2)  
Přijatých 
studentů 3)  

Zapsaných  
studentů 4) 

společenské vědy, 
nauky a služby 

434 228 205 159 

filologie  45 31 15 15 
pedagogika, 
učitelství * a 
sociální péče 

P:  350 
K: 161 

 

P: 149 
K:  55 

 

P: 112 
K: 53 

 

P: 86 
K: 52 
 

celkem 945 463 205 312 
 

Vysvětlivky: 

P = prezenční studium; K = kombinované studium  
1) Počet všech podaných přihlášek.  
2) Počet všech kladně vyřízených přihlášek. 
3) Počet přijatých uchazečů. Údaj celkem vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuti vícenásobně přijatí. 
4) Počet přijatých studentů, kteří se zapsali ke studiu. 
* obor zajištuje PF 

 
Přijímací řízení na akademický rok 2006/2007 bylo poznamenáno postupným 

vznikem nové fakulty, kam byli postupně převáděni i uchazeči o studium, kteří se původně 
hlásili na obory realizované na katedrách PF UJEP, jež byly začleněny na základě úspěšného 
projektu akreditace fakulty na FF. Další okolností, která se odrazila na průběhu přijímacího 
řízení bylo to, že některé z nabízených studijních oborů, jež prošly akreditací až v první 
polovině roku 2006, byly vyhlášeny a uchazečům nabídnuty až v druhém kole přijímacího 
řízení. Přesto se podařilo všechny obory na nově založené fakultě naplnit s ohledem na 
možnou kapacitu jednotlivých kateder FF.   
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2. 5. Počty studentů  
V akreditovaných studijních programech byly v roce 2006 naplněny počty studentů 
následovně:   
 

PŘEHLED POČTU STUDENTŮ V AKREDITOVANÝCH SP K 31. 10. 06 
 

Studenti ve studijním programu 
bak. mag. mag. nav. dokt. Studijní program    

P K P K P K P K 

Celkem 
studentů 

Filologie  15         15  

Historické vědy 123    73  3 3 202 

Humanitní studia  142        142 

Politologie  29        29 

Učitelství pro ZŠ 0         

 Celkem 309    73  3 3 388 
Vysvětlivky: 

SP = studijní program; P = prezenční studium; K = kombinované studium  

 

Do dotace, s jejíž podporou realizuje FF svou činnost, je započítán ještě podíl na výuce 
studentů v magisterských studijních programech, které jsou akreditovány na PF UJEP. Jedná 
se o zabezpečení oboru dějepis, občanská výchova, základy společenských věd a německý 
jazyk a literatura ve studijních programech Učitelství pro ZŠ a SŠ. Na výuce těchto studentů 
participuje FF podílem, jež stanovuje transformační smlouva : 
 
Magisterské studijní programy Kód  Počet 

studentů 
SP  Učitelství pro ZŠ   
 

M7503 
7503T023 

563 

   
SP  Učitelství pro SŠ  
 

M7504 
7504T042 

715 

CELKEM   1 278 
 
2. 6. Počty zahraničních studentů na ÚHS, resp. FF.   
 
Bakalářské studium počet partnerská UNI 
SP  Historické vědy  

4 
Akademia Podlaska,  Sedlce 
Univerzita Mateja Bela v 
Banskej Bystrici 

Magisterské studium   

Učitelství pro SŠ německý jazyk 3 
TU Dresden, Universität  Wien 

 
CELKEM  7   
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2. 7. Počty absolventů ÚHS, resp. FF.   
Studium ve studijních programech realizovaných na ÚHS ukončil v akademickém roce 
2005/2006, tedy v červnu 2006  tento počet  absolventů : 
 
Bakalářské studium Kód  Počet  

absolventů 
SP  Historické vědy  
SO Kulturně historická regionalistka  

B7105 
7105R034 

13 

Navazující magisterské studium    
SP  Historické vědy  
SO Kulturně historická regionalistka  

N7105 
7105T034 

12 

CELKEM   25 
 
ÚHS participoval též na absolventech magisterských studijních programů, které jsou 
akreditovány na PF UJEP -  oboru dějepis ve studijních programech Učitelství pro ZŠ a SŠ. 
 
Magisterské studijní programy Kód  Počet  

absolventů 
SP  Učitelství pro ZŠ   
SO Dějepis  (v aprobaci s dalším oborem) 

M7503 
7503T023 

16 

   
SP  Učitelství pro SŠ  
SO Dějepis  (v aprobaci s dalším oborem) 

M7504 
7504T042 

30 

CELKEM   46 
 
Z těchto absolventů učitelských studijních programů v roce 2006 obhájilo svou diplomovou 
práci na katedře historie ÚHS celkem 29  studentů.   
 
2. 8. Neúspěšní studenti 

 
PŘEHLED POČTU NEÚSPĚŠNÝCH STUDENTŮ 

v akreditovaných SP od 1. 1. 06 do 31. 12. 06 (na ÚHS, resp. FF)  
 

Neúspěšní studenti ve studijním programu 
bak. mag. mag. nav. dokt. Skupiny studijních 

programů 
P K P K P K P K 

Celkem 
studentů 

společenské vědy, 
nauky a služby 

12    3    15 

 Celkem 12    3    15 
Pozn: Neúspěšný student - student, který neúspěšně ukončil studium a nepokračuje ve studiu nikde 
 
Na základě podrobné analýzy bylo zjištěno, že mezi neúspěšnými studenty jsou především 
ti, kteří se zapsali do I. roku studia, ale studovat nezačali. Procento studentů, kteří by odešli 
ze studia s ohledem na neúspěšnost je mizivá, proto není třeba zvažovat prostředky ke 
snižování studijní neúspěšnosti. 
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2. 9.  Možnost studia handicapovaných studentů 
Handicapovaní uchazeči mohou být na FF přijati po splnění všech podmínek přijetí. Přístup 
do budovy, v níž sídlí FF a také realizuje většinu své výuky, je bezbariérový. Budova je též 
vybavena speciálně upravenými sociálními zařízeními (přízemí a 4. patro). Pohyb po budově 
je umožněn v jednotlivých podlažích prostřednictvím výtahu, v suterénu a půdní vestavbě 
pohyblivými plošinami.   
 
2. 10. Inovace uskutečňovaných studijních programů  
Inovace uskutečňovaných studijních programů na ÚHS, resp. FF proběhla v roce 2006 
s podporou rozvojového programu MŠMT. V rámci této podpory byly již akreditované 
studijní programy rozšířeny o nové obory či byly akreditovány programy nové (především 
Politologie a Historické vědy – doktorské studium). Stejně jako v předcházejícím roce byl 
inovován obsah některých disciplín v již akreditovaných oborech tak, aby byl prostupný 
s nově akreditovanými či připravovanými obory. Rozvoj nových oborů souvisel též 
s podporou nákupu odborné literatury a zlepšením zázemí pro studium všech oborů na FF.  
 
 
2. 11. Nové studijní programy/obory  
Na ÚHS, resp. FF byly v roce 2006 akreditovány tyto studijní programy a obory:   

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY   
Název studijního programu:   HUMANITNÍ STUDIA   

Názvy nových studijních oborů: 
• SPOLEČENSKÉ VĚDY – (DVOUOBOROVÉ) 
• SPOLEČENSKÉ VĚDY SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ – (DVOUOBOROVÉ)  

Název studijního programu:   POLITOLOGIE   

Názvy nových studijních oborů: 
• POLITOLOGIE – (DVOUOBOROVÉ)  

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY   
Název studijního programu:  HISTORICKÉ VĚDY   
Názvy nových studijních oborů:  

• UČITELSTVÍ HISTORIE PRO SŠ – DVOUOBOROVÉ, JEDNOOBOROVÉ 

Název studijního programu:   HUMANITNÍ STUDIA   

Názvy nových studijních oborů: 
• SPOLEČENSKÉ VĚDY – (DVOUOBOROVÉ) 
• UČITELSTVÍ SPOLEČENSKÝCH VĚD PRO SŠ  

Název studijního programu:  UČITELSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY  
Název studijního oboru:  

• OBČANSKÁ VÝCHOVA – (DVOUOBOROVÉ ) 

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM 
Název studijního programu:  HISTORICKÉ VĚDY   
Názvy nových studijních oborů:  

• ČESKÉ DĚJINY  
 
V rámci vzniku fakulty přešly pak spolu s katedrou germanistiky na FF obory i další nově 
akreditované obory ve studijním programu Filologie (viz přehled v bodě 2. 1.) . 
V roce 2006 byla též dokončena příprava akreditačních podkladů pro nové obory:  
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BAKALÁŘSKÉ STUDIUM  

Název studijního programu:   FILOZOFIE    

Názvy nových studijních oborů: 
• FILOZOFIE  – DVOUOBOROVÉ STUDIUM 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY   
Název studijního programu:  POLITOLOGIE    
Názvy nových studijních oborů:  

• POLITOLOGIE – DVOUOBOROVÉ  STUDIUM  
• POLITOLOGIE – JEDNOOBOROVÉ STUDIM    

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY   

Název studijního programu:  HISTORICKÉ VĚDY   
Názvy nových studijních oborů:  

• NĚMECKÁ STUDIA VE STŘEDOEVROPSKÉM KONTEXTU 

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM V CIZÍM JAZYCE  
Název studijního programu:  HISTORICKÉ VĚDY   
Názvy nových studijních oborů: ČESKÉ DĚJINY  
 
2. 12. Nabídka studijních programů s ohledem na uplatnění absolventů 
 

Nové studijní programy již akreditované i připravené pro akreditaci zásadním 
způsobem rozšíří možnost uplatnění absolventů ve všech programech. Velký podíl na tom 
má značná variabilita studia, kterou přineslo důsledné strukturování studijních programů. 
Jejich prostupnost dává studentům možnost nových kombinací či absolvování různých 
variant  navazujícího magisterského studia, což nepochybně přinese i šance na uplatnění 
absolventů.  
 
2. 13. Mimořádně nadaní studenti 
 

Mimořádně nadané studenty FF podporuje prostřednictvím jejich začleňování do 
vědecko výzkumných projektů, publikacemi jejich dílčích či závěrečných prací a umožněním 
prezentace jejich práce na konferencích atd. Podporuje je formou mimořádných stipendií.  

Na některých katedrách FF probíhají soutěže studentských prací a jejich vítězové 
postupují do celostátních kol. V roce 2006 se tak stalo na katedře historie, kde postoupil 
student Vilém Zábranský, který získal 4. cenu a práce bude publikována. Se stejnou prací na 
téma Některé aspekty přijímání měšťanů do měst ve světle novoměstské knihy měšťanských práv 
1612-1658,  získal tento student zároveň i  prestižní cenu Sdružení historiků České republiky 
– Historického klubu 1872, tzv. Šustovu cenu, která se uděluje nejlepší studentské práci 
v daném roce.  

Student FF Martin Krsek získal v roce 2006 Cenu primátora města Ústí nad Labem za 
svou dlouhodobou práci, v rámci níž se věnuje popularizaci Ústí nad Labem, jeho historie a 
památek.  

Mimořádně nadaní studenti mohou v tuto chvíli na FF studovat v doktorském 
studijním programu a je v zájmu FF je na nově zřízené fakultě udržet.  
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3. Akademičtí pracovníci a zaměstnanci FF 
 

 
3. 1. PŘEHLED O POČTU AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ K 31. 12. 06 

 

Personální 
zabezpečení 

Celkem Prof. Doc. Ostatní DrSc. CSc. 
Dr., 
Ph.D., 
Th.D. 

Rozsahy 
úvazků AP 

       

do 30 % 
 

9 2 1 6 - 3 4 

do 50 % 
 

14 1 2 11 - 2 5 

do70 % 
 

5 2 2 1 - 4 1 

do 100 % 
 

30 - 5 25 - 8 9 

 
 
 
3. 2. VĚKOVÁ STRUKTURA AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ FF  UJEP  

 
Akademičtí pracovníci 

profesoři docenti odb. asist. asistenti lektoři 
Vědečtí 

pracovníci Věk 
celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy 

do 29 
let 

- - - - 3 1 2 - - - - - 

30 - 39 
let 

- - - - 12 1 - - 2 2 - - 

40 - 49 
let 

- - 1 - 15 6 - - - - - - 

50 - 59 
let 

2 - 4 1 7 3 - - 1 1 - - 

60 - 69 
let 

3 1 3 1 1 - - - - - - - 

nad 70 
let 

- - 2 1 - - - - - - - - 

Celkem 5 1 10 3 38 11 2 - 3 3 - - 
 
 
Vedle akademických pracovníků vykonávalo na FF na různých postech práci ještě dalších 11 
zaměstnanců. Jednalo se většinou o technicko-hospodářské pracovníky, zejména na pozici 
sekretářek (děkanát, katedry - celkem 4 osoby), na pozici správců knihoven a studoven či 
specializovaných pracovišť (celkem 3 osoby), dále pracovník na pozici správce webových 
stránek a IS STAG (1 pracovník), pracovník v dokumentační laboratoři KHI a tajemnice 
fakulty. Celkem v kategorii neakademických pracovníků bylo na FF k 31. 12. 06 zaměstnáno 
11 osob, v rozsahu  7,7 úvazku.  
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3. 3. Členství akademických pracovníků v mezinárodních a profesních 
        organizacích a  sdruženích 

 
KHI 
Prof. PhDr. et ing. Jan Royt  Mezinárodní sdružení historiků umění Görres Gesellschaft, 

Německo 
Doc. PhDr. Jana Englová, CSc.  Celostátní výbor Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny 

ČR, která je součástí  světové organizace International 
Economic History Association (IEHA) 

Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.  Historický klub. Sdružení historiků ČR 
 Český národní komitét historiků 
 Česká archivní společnost 
 Česko-slovensko-německá komise historiků 
 Společnost pro dějiny Němců v Čechách 
Doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.  
 

Sekce pro archivy univerzit a výzkumných institucí při 
Mezinárodní 
archivní radě  

 Slovenská historická společnost 
Doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc.  člen Centra medievistických studií Praha 
PhDr. František Gabriel, Ph. D. 
 

Wartburg-Gesellschaft (mezinárodní sdružení zájemců o 
studium hradů) 

 Česká společnost archeologická 
 Klub Augusta Sedláčka (české  sdružení zájemců o studium 

hradů) 
 Společnost přátel starožitností (člen výboru) 
PhDr. Michaela Hrubá, Ph. D.  Sdružení historiků ČR  - Historický klub 1872 (Výbor) 
 Czech National Committee of Historians 
 Společnost pro dějiny Němců v Čechách 
PhDr. RNDr. Milan  Kreuzzieger,Ph.D. Společnost pro dějiny Němců v Čechách 
Mgr. Martin Veselý Společnost pro dějiny Němců v Čechách 
KGER 
Mgr. Hana  Bergerová, Dr. Evropská společnost pro frazeologii  
 Svaz germanistů ČR 
Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. Svaz germanistů ČR 
Mgr. Eva Krovová Svaz germanistů ČR 
Prof. PhDr. Marie Maroušková, CSc. Svaz germanistů ČR 
Mgr. Helena Pavlíčková Svaz germanistů ČR 
 Jazykovědné sdružení ČR 
Mgr. Monika Růžičková Svaz germanistů ČR 
Doc. PhDr. Otakar Veselý, CSc. Svaz germanistů ČR 
KPF 
Doc. PhDr. Ladislav Benyovszky,CSc. Centrum fenomenologických bádání, společné pracoviště UK 

Praha a AV ČR, zakládající člen a od roku 2005 ředitel 
Doc. PhDr. Jiří Kocián, CSc. Rada ÚSD AV ČR, v. v. i. 
 Ediční a knihovní rada ÚSD AV ČR, v. v. i. 
 Česko-rakouská komise historiků  
 Český národní komitét historiků 
 člen ediční rady Národního archivu v Praze 
PhDr. Martin Šimsa,  Ph. D Vzdělávací nadace Jana Husa, správní rada 
 Komise synodu Českobratské církve evangelické pro zkoumání 

minulosti církve v letech 1945 - 1989 
 Redakční rada studentských novin Perspektivy 
Mgr. Ivana Havlínová Nevládní sdružení Civitas - Cz, které je součástí mezinarodního 

programu Civitas, výkonná ředitelka 
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Mgr. Jiří Hoblík, Th.D. Deutsche Gesellschaft für Religionsphilosophie 
 Česká společnost pro studium náboženství 
 
 
4. Materiální, technické a informační zajištění fakulty, dostupnost informačních 
zdrojů a rozvoj informační struktury  

 
4. 1. Učebny FF  

 
V učebnách FF je  v současné době pro výuku k dispozici šest napevno 

zabudovaných dataprojektorů a dva přenosné, což přineslo možnost digitalizace 
doprovodného obrazového materiálu v přenáškách i seminářích, pro výuku je možné 
využívat též vizualizér a zpětný projektor na folie.  Učebny, kde jsou dataprojektory 
zabudovány napevno, jsou též většinou ozvučeny.  

 
4. 2. Mediotéka a knihovna katedry germanistiky  
 

Na katedře germanistiky je studentům k dispozici Mediotéka katedry germanistiky. 
Je zde 18 pracovních míst, které umožňují práci s textem na počítači s kontrolou nového 
německého pravopisu a přístup na internet, sledování videonahrávek a německých 
satelitních programů (3 místa), poslech audiokazet a CD a studium odborné literatury. 
Potřebné materiály je možné nechat vytisknout, okopírovat nebo naskenovat. Mediotéka 
slouží jako multimediální učebna a zároveň je přístupna studentům od pondělí do pátku 
jako studovna, vždy od 13,00 hod. do 19,00 hod. 
Uživatelům mediotéka nabízí: 
• sledování aktuálních pořadů všech německých televizních a rádiových programů volně 

dostupných přes digitální satelit 
• přístup k počítači a internetu s možností e-mailu, skenování a černobílého tisku 

potřebných učebních materiálů  
• obsáhlý knižní fond (slovníky, encyklopedie a základní odbornou literaturu) v oboru 

lingvistika (fonetika, gramatika, morfologie, lexikologie, stylistika, vývoj jazyka), 
literatura (lexika literárních děl, dějiny literatury, divadlo, rakouská a švýcarská 
literatura, literatura pro děti a mládež, literární časopisy), didaktika, dějiny a reálie 
Německa, Rakouska a Švýcarska  

• videokazety k oboru literatura (autorské portréty, záznamy divadelních představení a 
zfilmovaná literární díla, literární dějiny, filozofie), videokazety k dějinám a reáliím 
německé jazykové oblasti, hrané filmy  

• CD-Rom (encyklopedie, slovníky, literatura, reálie, hudba) 
• audiokazety (Deutsche Welle, Blickpunkt, autorská čtení) 
• německé všeobecné a odborné časopisy  
• diplomové práce katedry germanistiky  
 
Kromě mediotéky je studentům na KGER k dispozici také Katedrální knihovna katedry 
germanistiky, v níž si mohou zapůjčit především beletristiku autorů německé jazykové 
oblasti od nejstarší literatury po současnost, literaturu pro děti a mládež, četné antologie a 
čítanky, vybranou literaturu k dějinám a reáliím německé jazykové oblasti. Součástí 
katedrální knihovny je knihovna rakouské a švýcarské literatury obsahující rozsáhlou 
primární a sekundární literaturu rakouských a švýcarských autorů, odbornou literaturu 
(literární věda), četné antologie, základní literaturu k rakouským dějinám a reáliím (Vídeň, 
vzdělání, kultura, náboženství, politika, sociologie aj.), literaturu k oborům filozofie, k 
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hudbě, architektuře (se zaměřením na Rakousko), časopisy a atlasy. V místnosti katedrální 
knihovny, která slouží také jako učebna, se nachází TV přijímač s videorekordérem a satelitní 
anténou, což umožňuje intenzivní využívání autentických materiálů (dokumentárních 
pořadů a filmů, zpravodajských relací, uměleckých filmů apod.) ve výuce. Stejným 
technickým vybavením disponuje ještě jedna učebna v prostorách KGER. Katedra je 
vybavena dostatečným množstvím radiopříjímačů s přehrávačem CD nebo MC a 
videokamerou, které jsou využívány především při výuce fonetiky, didaktiky a při 
pedagogické praxi. V každé kanceláři je členům katedry k dispozici počítač s tiskárnou a 
přístupem na internet. Katedra dále vlastní kopírovací stroje, scanner, 5 zpětných projektorů, 
notebook a dataprojektor, který KGER zapůjčil DAAD (Deutscher Akademischer 
Austaschdienst) prostřednictvím svého lektora. 

 
 
4. 3. Studovna a knihovna katedry historie 
 
Studovna a knihovna katedry historie je cílevědomě budována od roku 1981/1982. 
V současné době se toto pracoviště nachází v nově rekonstruovaných prostorách a svou 
kapacitou, zařízením i vybavením je v rámci UJEP nadstandardní. Knižní fond je doplňován 
z prostředků přidělených z rozpočtu FF UJEP a nezanedbatelně také z prostředků VZ a 
dalších projektů. Součástí knižního fondu je více než 15 000 knihovnických jednotek – knih a 
časopisů. Odebíráno je 17 českých a 8 zahraničních odborných časopiseckých řad. 
V posledních letech se podařilo ve formě kopií kompletovat základní řady edičních řad 
k českým dějinám. Součástí fondu jsou i video a CD nosiče. Studovna je vybavena 7 počítači 
pro práci studentů s přístupem na internet. Celý fond knihovny je elektronicky chráněn 
prostřednictvím kamerového systému a elektronické brány. Kapacita studovny je 30 míst, 
přístupná je studentům denně 12 hod. (8. – 20. 00 hod., s výjimkou pátku – 8.00 – 14.00 hod.). 
Studenti mohou též využívat propojení na specializovanou knihovnu Ústavu slovansko-
germánských studií a Knihovnu a studovnu Muzea města Ústí nad Labem.   
 
Katedra historie je v rámci humanitních oborů pracovištěm nadstandardně vybaveným 
technicky a též zabezpečeným po stránce přístupu studentů k informačním zdrojům. 
Studenti mají k dispozici služby specializovaného pracoviště, kterým je Dokumentační 
laboratoř katedry historie. Jedná se o pracoviště vybavené speciální dokumentační 
technikou:  
• Počítačová pracovní sestava pro zpracování obrazových dat 
(Pracovní stanice s digitální střihovou kartou Canopus, tři monitory, audio mixažní pult, 
DVD vypalovací mechanika, SW ADOBE PREIERE PRO, ADOBE PHOTOSHOP 7 CZ, 
ULEAD DVD WORKSHOP SE – DVD, AUTHORING SW, CANOPUS SW pack) 
• Poloprofesionální DV kamera 
• Profesionální digitální fotoaparát 
(výměnné objektivy, externí blesk, stativy, další příslušenství pro práci v terénu) 
• Čtečka paměťových karet 
• Laserová tiskárna pro síťový tisk 
• Inkoustová barevná tiskárna pro tisk foto 
• Skener s dianástavcem 
• Digitální fotoaparát pro práci v archivu 
Celé toto zařízení umožňuje studentům zapojení do vědecko-výzkumné práce v rámci 
seminárních a závěrečných prací a dává jim dostatečné zázemí pro získání praktických 
dovedností v oblasti dokumentace památek a zpracování jejich kvalitních výstupů.  
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V roce 2006 vznikla za podpory rozvojového projektu specializovaná učebna pro nově 
akreditovaný obor Dokumentace památek, jejímž zázemím je i speciálně vybavený počítač 
pro fotogrammetrii. Pracoviště pod názvem „Fotogrammetrická laboratoř katedry historie 
FF UJEP“ sídlí v hlavní budově FF, 4. patro, č. 412. Je vybaveno specializovaným počítačem a 
SW pro fotogrametrii (moderní a perspektivní metoda dokumentace objektů a veškerých 
movitých předmětů). Práce na tomto počítači se do výuky přenáší prostřednictvím 
dataprojektoru. 
 
4. 3. Studovna a knihovna katedry politologie a filozofie  
      
Katedra politologie a filozofie je umístěna v nově rekonstruované budově areálu České ml. 8, 
kde je jedna učební místnost a sedm kanceláří větších rozměrů. V budově je umístěna i 
studovna se 24 studijními místy. Ve studovně je k dispozici přístup ke 4 počítačům a studenti 
mohou v prezenčním a přes víkend i absenčním způsobu výpůjček vybírat z více než šesti 
tisíc titulů publikací a ze 48 odebíraných českých i zahraničních odborných časopisů.  
Katedra disponuje dále technickým vybavením: osobní počítače, notebooky, dataprojektor a 
skenery.   

 

4. 4.  Další možnosti přístupu pracovišť k informačním zdrojům   
 
     Katedry FF mají možnost s ohledem na transformační smlouvu využívat dosavadní 
Ústřední knihovnu PF UJEP, která se v budoucnu patrně stane základem pro univerzitní 
knihovnu. Tato knihovna slouží i akademickým pracovníkům a studentům FF. Dva zástupci 
FF jsou členy Knihovní rady této knihovny. Knihovna obsahuje dnes přes 240 tis. svazků 
s ročním přírůstkem 6 tis. knižních jednotek (cca 2 700 titulů). Je odebíráno celkem 419 titulů 
časopisů, z toho 103 zahraničních. Knihovna zabezpečuje přístup do fulltextových databází 
jako například do databáze Elsevier Science Direct (přes 1 400 titulů), Springer Link, EIFL 
Direct, dále do databází jako Web of Science, Journal Citation Reports a do řady 
faktografických databází jako GeoRef, GEOBASE, CHEMnetBase, ERICPeriodical Contens 
Index, Sport Discus a dalších.  
 
 

PŘEHLED PŘÍRŮSTKŮ KNIH A ČASOPISŮ  
DO STUDOVEN A KNIHOVEN KATEDER FF UJEP 

 
 Počet zakoupených titulů   

(ks)  
Vynaložené prostředky na 
nákup knih a časopisů 

(Kč) 
PERIODIKA   105   101 135   

Domácí                                               84  46 301  
Zahraniční                                                21 55 844  

KNIHY   850 330 602  
Domácí                                               729  207 965  

Zahraniční                                             121  70 426 
CELKEM  1 065  431 737  
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5. Rozvoj výzkumné a další tvůrčí činnosti   
 

5. 1. Oblasti výzkumu    
 

Na zakládajícím pracovišti FF, na ÚHS a jeho katedře historie,  převládal výzkum 
orientovaný na historické vědy, který se specializoval na  problematiku regionálních dějin 
severních a severozápadních Čech, na problematiku česko-německých (saských) vztahů a 
fungování multikulturní společnosti v příhraničních oblastech obecně. V poslední době byly 
řešeny grantové projekty zaměřené na dějiny osídlení, historii Sudet v období II. světové 
války, problematiku studia a edic středověkých a raně novověkých městských knih, 
historické souvislosti vývoje středověkého umění v regionu či nacionalizaci společnosti v 19. 
a na počátku 20. století. V souvislosti s rozvojem oboru Dokumentace památek je řada aktivit 
zaměřena na dokumentaci architektury, drobných nemovitých památek a památek 
z různých důvodů zanikajících. Na dokumentaci staveb na pískovci  byl v roce 2006 zaměřen 
také jeden z výzkumných projektů. I v roce 2006 se tento výzkum orientoval především na 
téma, které je z hlediska výše naznačených česko-německých vztahů a fungování 
multikulturní společnosti podstatné. Jedná se o problematiku spojenou se svého času největší 
a nejvýznamnější národnostní menšinu v Československu, která po roce 1945 tuto zemi sice 
opustila, ale jejíž stopy lze zejména v pohraničních oblastech stále nacházet - české Němce. 
Na výzkumu v této oblasti se  Ústav humanitních studií – katedra historie podílí v těsné 
spolupráci s Ústavem slovansko-germánských studií UJEP. Tyto dva ústavy měly v oblasti 
vědecko-výzkumné dlouhodobě značně propojené aktivity. Řada iniciativ a studií, které se 
dějinami a kulturou českých Němců, ale také česko-německými vztahy v širším kontextu,  
zabývají, vznikla v Ústí nad Labem, kde jsou hlavními nositeli takto orientovaného výzkumu 
výše zmíněná pracoviště Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Muzeum města a Archiv 
města Ústí nad Labem ve spolupráci s tuzemskými (regionálními a zemskými) i 
zahraničními pracovišti, jež se výše uvedenou tematikou  zabývají.  

Na nově založené FF se začaly rozvíjet i další směry výzkumu. Výzkum na katedře 
germanistiky orientuje literárním i lingvistickým směrem. V oblasti literární vědy 
dlouhodobě věnuje otázkám, vyplývajícím ze srovnávání německé a české kulturní oblasti, 
tedy např. německy psané literatuře z Čech, především potom německy psané literatuře 
z Terezínského Gheta, dále německy psané barokní literatuře z Čech ve středoevropském 
kontextu a rovněž komparatistické analýze německé a české literatury (romantizmus, 
moderna). Zvláštní důraz je mimo to kladen na interkulturní aspekty této literatury, 
především pak u německy píšících autorů, kteří po roce 1945 emigrovali nebo byli odsunuti 
do německy mluvících zemí a dále u českých a slovenských autorů, kteří po roce 1968 odešli 
do Německa, Rakouska nebo Švýcarska a začali psát v německém jazyce. Jednou ze 
specifických oblastí takto zaměřeného výzkumu je i  literatura pro děti a mládež. V oblasti 
lingvistiky se katedra germanistiky zaměřuje zejména na srovnávací jazykovědu, a to 
především na lexikologii obecně, frazeologii a syntax. V rámci studijních programů je 
realizována historiolingvistika, jejíž výuka vytváří ve spojení s aktivitami v rámci zkoumání 
staré německé literatury předpoklady pro diachronně zaměřenou odbornou a didaktickou 
činnost využitelnou při odborném zpracování kulturního dědictví regionu. Na katedře dále 
vznikají práce z oblasti aplikovaných lingvistických disciplín, zejména lexikografie. Trvalá 
pozornost je věnována studiu a vlastní aplikaci moderních metod lingvistické práce, již delší 
tradici mají např. práce s využitím jazykových korpusů. Výsledky odborné práce v oblasti 
lingvistiky jsou využívány zejména při řešení lingvodidaktických otázek a při tvorbě 
výukových a studijních materiálů. Katedra germanistiky se aktivně zapojuje do odborné 
diskuse týkající se různých otázek jazykové politiky a výuky cizích jazyků na školách. 

Nově byl koncipován i výzkum na katedře politologie a filozofie. V oblasti 
politologie a politické filosofie se systematicky zaměřuje na téma současných teorií 
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demokracie, zejména teorií demokracie z hlediska regionální demokratické samosprávy. 
Týmový filozofický výzkum se týká oblasti pomezí analytické a kontinentální filosofie. 
Katedra politologie a filozofie dále připravuje spolupráci na základním výzkumu katedry 
historie v oblastech, které souvisí s připraveným výzkumným záměrem (viz níže), a to zejm. 
v oblasti česko-německých vztahů, problematice dějin židovských komunit v příhraničních 
oblastech a kontextu regionálních specifik dějinně politických událostí.  

Po vzniku FF byly zformulovány výzkumné priority fakulty v dokumentu Strategie 
výzkumu a vývoje Filozofické fakulty a Ústavu slovansko-germánských studií UJEP 2006-2010 (v 
plném znění je dostupný na webových stránkách FF). Tento dokument je pro směřování 
výzkumných aktivit závazný a řeší i otázku systémových priorit a nástrojů pro rozvoj 
výzkumu.  
 
5. 2. Výzkumný záměr 
 

Na ÚHS byl ve spolupráci s katedrami, s nimiž se počítalo do projektu FF, a Ústavem 
slovansko-germánských studií UJEP připraven v roce 2005 výzkumný záměr, který získal 
velmi pozitivní hodnocení v rámci soutěže MŠMT, nebyl ovšem zařazen mezi financované 
výzkumné záměry. Některé priority tohoto záměru jsou stěžejní pro výzkum FF a o jejich 
naplnění bude usilováno v rámci jiných grantových soutěží.   
 
Příhraniční Regiony a kulturní transfer v proměnách dějin 
(Češi, Němci a Židé v středoevropském kulturním kontextu na příkladu regionu severních a 
severozápadních Čech) 
Řešitelka: Doc. PhDr. Kristina KAISEROVÁ, CSc. 
Základní charakteristika:  
Vzhledem ke stále většímu akcentování „evropského“ vidění dějin stojí před historiografií 
složitý problém komparativně posoudit různé kulturně historické tradice v nejširším slova 
smyslu nejen v jednotlivých zemích, ale i regionech. Příhraniční regiony pak byly prostorem, 
kde docházelo k nejintenzivnějšímu potkávání se různých kultur, vzájemně se přijímaly a 
přejímaly, prolínaly, ale i střetávaly. Cílem výzkumného záměru je vytvořit ve vymezeném 
regionu takový obraz vrstev kulturního myšlení a dění, jež by nakonec vedly k vytvoření 
jednoho „střípku“ zrcadla evropských dějin, „střípku“, který by v každém daném okamžiku 
odpovídal požadavku „mysleti historicky“. To ovšem také znamená další rovinu, schopnost 
pohledu z druhé strany, dešifrovat „její způsob myšlení“, tento akcent, jakkoli se zdá 
samozřejmý, zatím příliš často řešen nebyl. S ohledem na lokalizaci řešitelského pracoviště a 
jeho dosavadní vědecko-výzkumné zaměření bude problematika výzkumného záměru 
detailně studována v modelovém prostoru severozápadních a severních Čech, jehož 
historický vývoj od prvopočátků silně ovlivňovala blízkost saské (německé) hranice. 
Důkladné poznání mechanismů, které fungovaly a fungují v tomto konkrétním prostoru 
bude možné konfrontovat s jinými příhraničními regiony ve středoevropském prostoru. 
Výzkum bude probíhat v modulech, jejichž základní koncepce je formulována takto:  
I. Hranice reálná i „virtuální“ 
II. Role příhraničního regionu v integračních či partikulárních tendencích zemské a státní 
politiky 
III. Na prahu moderních dějin – region průsečíkem nových kulturních proudů 
IV. Doba vzniku a existence národních států v 19. a 20. století 
V. Říšská župa Sudety, odsun německého obyvatelstva, vznik dvou německých států a 
poválečný vývoj příhraničního regionu 
VI. Vliv specifik historického vývoje na současnou politickou scénu a dění v regionu – 
odlišnosti od centra   

 



 23 

5. 3.  Spolupráce ve výzkumu a vývoji na mezinárodní úrovni a její strategie  
 

V roce 2006 se v rámci spolupráce na projektu stal zahraničním partnerem Ústav 
architektury II., Fakulta architektury Slovenské technické university v Bratislavě, který se 
spolu s katedrou historie ÚHS, resp. FF řešil projekt podpořený městem Ústí nad Labem a 
připravoval další projekty pro nadcházející rok.   

V souvislosti se vznikem fakulty v září 2006 nebyla většina spolupráce se 
zahraničními partnery podložena smluvně, se vznikem smluv je počítáno v roce 2007, pokud 
k tomu budou vytvořeny předpoklady. V roce 2007 byla uzavřena prozatím pouze smlouva 
s Filozofickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici.    

V rámci dlouhodobé spolupráce na vědecko výzkumných aktivitách lze jmenovat 
spolupráci především s institucemi ve Spolkové republice Německo, např.:   

• Institut főr Geschichte, Technische Universität Dresden 
• Sächsisches Hauptstaatsarchiv 
• Landesamt főr Archäologie Sachsen, Dresden 
• Collegium Carolinum, Mőnchen 
• Goethe-Institutem Praha 
• DAAD Bonn (Německá akademická výměnná služba) 
• Österreichisches Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, Wien 
• Österreichisches Kulturforum in Prag  
• Pro Helvetia Stiftung v Curichu   
• Ackermann-Gemeinde München 
• Ostsee-Akademie Lübeck-Travemünde  
• Sudetendeutsche Akademie für Wissenschaft und Kunst München. 

 
Strategie FF vytvořená v roce 2006 pro zahraniční spolupráci a partnerství na projektech 
počítá do budoucna především s tímto směřováním:  

• HAIT TU Dresden (projekt „Umění a totalita“)   
• Osteuropa-Institut Dresden – spolupráce na zviditelňování pracoviště 
• Institut für sächsische Geschichte und Volkskunde (navázán kontakt s vizí 

workshopů a studijních pobyty) 
• TU Chemnitz – projekt „Mntanregion Erzgebirge“   
• Institut für kulturelle Infrastruktur Sachsen -  http://www.kultur.org/ 
• Heinrich-Heine Universität Düsseldorf  (vysílání studentů v rámci DAAD, 

spolupráce na encyklopedii etnických migrací ve 20. století  - Prof. Brandes)  
• Adlabert-Stifter-Verein  (partnerství v rámci konferencí, výměna publikací) 
• Universität Erfurt (návrh společného semináře moderních dějin - Prof. Kraft) 
• Österreichische Akademie der Wissenschaften – Kommission für die Geschichte der 

Österreich-Ungarische Monarchie (partnerství v rámci konferencí, výměna publikací) 
• Universität Wien (rozvoj spolupráce v oblasti Gender Studies) 
• Pädagogische Akademie Linz  ( rozvoj spolupráce v oblasti didaktiky němčiny jako 

cizího jazyka) 
• UNI Wroclaw, UNI Toruň (příprava pro vznik smlouvy o spolupráci)  
•  HÚ AV SR  (příprava společných projektů a přednášek) 
• ARCHIV FES Bonn  (Výměna publikací) 
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5. 4. Projekty výzkumu a vývoje podporované z účelových prostředků    
        státního rozpočtu 
 

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2006 
 

Název projektu  Poskytovatel  Poskytnuté 
prostředky na rok 
2006 (tis. Kč) 

Ediční řada Nejstarší městské knihy severozápadních a 
severních Čech   
( M. Hrubá, katedra historie, řešitelka) 

GA ČR 322 

Archeologizované objekty na pískovcích 
(F. Gabriel, katedra historie, řešitel) 

GA ČR 177 

Nacionalizace společnosti v Čechách  1848 - 1914 
K. Kaiserová, katedra historie – ÚSGS, řešitelka 

GA ČR 363 

Vzdělávání pro demokracii     
(D. Kroupa, katedra politologie a filozofie, řešitel)  

MZV 
Viz 5. 5.  

271 

Celkem   1 133 
 

 
PROJEKTY PŘIPRAVENÉ DO GRANTOVÉ SOUTĚŽE V ROCE 2006 

 
Název projektu  Poskytovatel  Požadované 

prostředky (tis. Kč) 
Agrárníci – demokraté I. repuliky  
(J. Rokoský – katedra historie- řešitel) 

GA ČR 
629/nepřijatý 

Libri civitatis – centrum pro dokumentaci a 
zpřístupňování městských knih  
(M. Hrubá, katedra historie - řešitelka) 

GA ČR 
6 220/nepřijatý 

Političtí vězni padesátých let 
(J. Rokoský, katedra historie - řešitel) 

GA AV ČR 
417/nepřijatý 

Proroci, jejich slova a jejich svět. Podpůrny´ý publikační 
grant 
(J.Hoblík, katedra politologie a filozofie - řešitel) 

GA AV ČR 
71/nepřijatý 

Teoretická diskuse o demokracii v České republice 
(M. Šimsa, katedra politologie a filozofie – řešitel) 

GA ČR 
1233/nepřijatý 

 
KONKRÉTNÍ VYUŽITÍ INSTITUCIONÁLNÍ PODPORY 

SPECIFICKÉHO VÝZKUMU 
 

 Konkrétní využití  Výše podpory 
(zaokrouhleno, 

v tis.) 
Nákup knih a dalších informačních zdrojů   73   
Příprava do tisku a tisk publikací   163   
Spotřeba materiálu     21   
OON – lektorování  11   
Služby (překlady, jazykové konzultace)  35   
Drobný hmotný majetek (dovybavení studoven výpočetní technikou)  191   
Ostatní  3   
Celkem  497   
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5. 5  Projekt z dotace MZV   
     V srpnu až prosinci 2006 probíhal na Filozofické fakultě, katedře politologie a filozofie 
projekt, podporovaný prostředky Ministerstva zahraničních věcí nazvaný Vzdělávání pro 
demokracii. Jeho hlavním cílem bylo připravit zájemce z řad běloruských studentů, kteří 
měli ve své zemi znesnadněný přístup ke vzdělání, pro přijetí na studia v oborech studijních 
programů Politologie či Humanitní studia na UJEP či jiné vysoké škole v Čechách, a to po 
stránce jazykové a i odborné. Jednalo se o studenty např. z rodin angažovaných v opozičních 
aktivitách.  Z celkové počtu přihlášených devíti studentů se projektu zúčastnili 4 běloruští 
studenti. Celkové náklady plně hrazené MZV činili Kč 271.000,-. 
 
 
 
6. Partnerství a spolupráce s odbornými pracovišti a regionem  
 
Pracoviště FF dlouhodobě spolupracují s Akademií věd ČR, s vysokými školami či  
resortními výzkumnými útvary. Jedná se především o tyto instituce:  
 
Spolupráce s ústavy Akademie věd ČR či vysokými školami :  

• Filosofický ústav                              katedra filozofie a politologie  
• Etnologický ústav                            katedra historie  
• Masarykův ústav                             katedra filozofie a politologie 
• Sociologický ústav                           katedra filozofie a politologie 
• Ústav teorie a dějin umění             katedra historie 
• Ústav pro soudobé dějiny              katedra historie, ÚSGS  
• Centrum globálních studií             katedra historie, katedra filozofie a politologie 
• Centrum medievistických studií   katedra historie 
• UK v Praze ( FF, FSV, FHS)            FF 
• Univerzita Hradec Králové  (FHS) FF 
• Národní muzeum v Praze               katedra historie  

 
Spolupráce probíhá v oblasti vzdělávání prostřednictvím přímého podílu na výuce, vedení či 
oponování závěrečných prací, formou praxí či exkurzí atd. V rámci vědecko výzkumné 
činnosti jde pak o spolupodílí na projektech, pořádání konferencí či jiných akcí.   
 
Pracoviště FF dále smluvně spolupracují s řadou odborných institucí:    

• Státní oblastní archiv v Litoměřicích - zahrnuje všechny bývalé okresní archivy 
Ústeckého a Libereckého kraje (katedra historie) - - též smluvní spolupráce v rámci 
získaného projektu ESF (partnerství) 

• Archiv hlavního města Prahy (katedra historie) 
• Národní památkový ústav - územně odborné pracoviště v Ústí nad Labem, Liberci 

a Lokti (katedra historie) - též smluvní spolupráce v rámci získaného projektu ESF 
(partnerství - ÚOP Ústí nad Labem) 

• Magistrát města Ústí nad Labem  (Archiv města a Muzeum města) - též smluvní 
spolupráce v rámci získaného projektu ESF na roky 2007 /2008 (partnerství) 

 
Další spolupráce bez uzavřených smluv (pouze např. smlouvy o praxích studentů):   

• Regionální muzea v Ústeckém kraji (Děčín, Teplice, Litoměřice, Louny,  
• Žatec atd.), další ve Středočeském (Mělník), Karlovarském a Libereckém kraji  
• (Mladá Boleslav, Česká Lípa, Karlovy Vary atd.)  
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• Archeologický památkový ústavem v Mostě 
• Dům techniky v Ústí nad Labem   
• Památník Terezín  
• Národní muzeum v Praze           
• Biskupství litoměřické 
• Instituce státní správy - obecní či městské úřady (např. Dolní Zálezly,  
• Bohušovice nad Ohří, Dolní Poustevna, Litoměřice – pro tyto lokality vznikají či  
• vznikly na FF publikace)   

  
Největší význam pro rozvoj FF má smlouva s Muzeem města Ústí nad Labem o spolupráci, v 
jejímž rámci bude je zajištěn badatelský přístup ke sbírkovým fondům uměleckým, 
historickým a archeologickým, je rozvíjena spolupráce v rámci společného Centra 
regionálních dějin a s nově koncipovanou knihovnou muzea. Tento úzký vztah je také 
základem vybudování samostatného odborného pracoviště (COLLEGIUM BOHEMICUM), 
které by se mělo soustředit na téma dějin Němců v českých zemích, česko-německé vztahy a 
které by mělo získat celozemskou dimenzi a zahraniční respekt. Tato spolupráce je bohužel 
od konce roku 2006 ovlivněna dočasným uzavřením muzea v souvislosti s rekonstrukcí.  
 
Oblasti spolupráce:  
V oblasti vzdělávání probíhá tato spolupráce prostřednictvím přímého podílu pracovníků 
z výše zmíněných institucí na výuce. Další formou spolupráce je vedení diplomantů, 
oponování závěrečných prací atd. Nejpodstatnější je však umožnění praxí studentů. Jedním 
z hlavních cílů projektu ESF, který byl získán v roce 2006 je právě rozvoj praxí a spolupráce 
s vybranými regionálními institucemi na této úrovni (Inovace a rozvoj studijních programů na 
nově založené Filozofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem, CZ.04.1.03/3.2.15.3/0430).   
 
 
 
7. Internacionalizace 
 
7. 1. Mobilita studentů a akademických pracovníků 
 

FF je zapojena v rámci UJEP do programu Sokrates/Erasmus, zaměřeného na 
mobility studentů a pedagogů. V roce 2006 měla uzavřeno prostřednictvím jednotlivých 
pracovišť 25 bilaterálních smluv na 19 zahraničních vysokých školách. 
 
Partnerské instituce: 
NĚMECKO  

• Albert-Ludwigs-Universität Freiburg  
• Hochschule Zittau/Görlitz  
• Technische Universität Dresden  
• Technische Universität Chemnitz  
• Universität Bielefeld  
• Universität Dortmund  
• Universität Erfurt 
• Universität Hannover  

NIZOZEMÍ  
• Universiteit Leiden  

POLSKO 
• Uniwersytet Wroclawski 
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• Akademia Podlaska, Siedlce  
PORTUGALSKO 

• Universidade do Minho, Braga  
RAKOUSKO 

• Pädagogische Akademie der Diözese Linz  
SLOVENSKO 

• Univerzita Komenského, Bratislava 
• Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  
• Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave  

ŠPANĚLSKO 
• Universidade de Vigo 

TURECKO 
• Çukurova Üniversitesi 

VELKÁ BRITÁNIE  
• University of  Newcastle upon Tyne 

 
 
 

 
 

VÝJEZDY STUDENTŮ  FF V RÁMCI PROGRAMU  
SOKRATES/ ERASMUS 

 

Program Počet  

Počet projektů 1   
Počet vyslaných studentů/celkový počet studentoměsíců (FF) 48/243 
Počet přijatých studentů/ celkový počet studentoměsíců 8/38 
Počet vyslaných AP / celkový počet učitelotýdnů 7/11 
Počet přijatých AP /  cel kový počet učitelotýdnů 6/6 

   AP = akademický pracovník  
 

VÝJEZDY STUDENTŮ  FF  
V RÁMCI OSTATNÍCH PROGRAM Ů  

 

Program Ceepus Aktion Ostatní  

Počet projektů    
Počet vyslaných studentů/celkový 
počet studentoměsíců 

 10/ 10 týdnů  

Počet přijatých studentů/ celkový 
počet studentoměsíců 

 10/ 10 týdnů  

Počet vyslaných AP / celkový počet 
učitelotýdnů 

 9 / 9   

Počet přijatých AP /  celkový počet 
učitelotýdnů 

 12/ 12   

   AP = akademický pracovník  

 
V rámci programu AKTION Česká republika-Rakousko byla prostřednictvím katedry 
germanistiky FF UJEP zapojena do 2 projektů: 
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Aktion ČR- Rakousko / 45p5 
Gemeinsames didaktisches Kolloquium der PADÄK Linz und der Pädagogischen Fakultät 
der UJEP Ústí zur interkulturellen Gestaltung des Sprachunterrichts an österreichischen und 
tschechischen Grundschulen / Hauptschulen mit unterrichtspraktischem Modul 
 
Aktion ČR- Rakousko / 45p15 
Institutionalisierung der Gender Studies am Lehrstuhl für Germanistik der UJEP Ústí n. L. 
und gemeinsame editorische Tätigkeit 
 

DALŠÍ STUDIJNÍ POBYTY V ZAHRANIČÍ 
 
Přímá meziuniverzitní spolupráce / z toho 

Rozvojové programy (RP) Program 
Vládní 

stipendia 
v Evropě / z toho RP 

mimo Evropu / z 
toho RP 

Počet projektů  1 celouniverzitní --- 
Počet vyslaných 
studentů/celkový počet 
studentoměsíců 

 6/30  

Počet přijatých studentů/ 
celkový počet studentoměsíců 

 0  

Počet vyslaných AP / celkový 
počet učitelotýdnů 

 1/ 1  

Počet přijatých AP /  celkový 
počet učitelotýdnů 

 2/ 2  

 
 
7. 2. Nabídka studia v cizích jazycích 
 

Studijní programy Celkem 
bak. mag. mag. nav. dokt. st. prog./oborů Skupiny studijních 

programů 
jazyk jazyk jazyk jazyk jazyk jazyk jazyk jazyk  

pedagogika, učitelství 
a sociál. péče 
+filologie filologie 

Nj   Nj  Nj    
do r.2006: 3/5 
od r.2007: 3/7 

 Celkem 1  3  2     
 
Studium v cizích jazycích probíhá na FF na katedře germanistiky, v roce 2006 byl připraven a 
podám k akreditaci doktorský studijní program Historické vědy, obor České dějiny 
v německém jazyce (předpokládá se přijímání uchazečů od akademického roku 2007/2008) . 
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8. Kvalita a kultura akademického života 
 
8. 1. Studenti  
 
8. 1. 1. Sociální záležitosti studentů 
Studenti FF mohou získat katedrální mimořádná stipendia, prospěchová stipendia a sociální 
stipendia, která jsou určena pro studenty, kteří se nachází v tíživé sociální a ekonomické 
situace. 
Na FF je možné získat i další stipendia, která stojí mimo agendu Stipendijní komise FF UJEP: 

• ubytovací stipendium 
• sociální stipendium 
• odměny za službu ve studovnách 

 
VÝŠE POSKYTNUTÝCH STIPENDIÍ V ROCE 2006   

 
Druh stipendia Celková výše Počet studentů 
Mimořádná 101.640  15  
Prospěchová 20.000  2  
Projekty 27.000 4 

 
 
8. 1. 2. Aktivity studentů 
 

Studenti jsou nedílnou součástí všech aktivit kateder FF.  Na jejich práci je založeno 
fungování Studoven a knihoven, kde jako SPS zabezpečují provoz a jsou nápomocni při 
pořádání narůstajících fondů. Studenti se též angažují jako tutoři zahraničních studentů, 
věnují se zahraničním kolegům nejen na půdě university, ale doprovázejí je též na exkurze či 
výlety, aby lépe poznali okolí Ústí nad Labem či významná místa ČR. 

Podíl na vědecko – výzkumných aktivitách je v současné době orientován především 
na menší projekty (granty města Ústí nad Labem), s podílem studentů se však počítá i 
v dalších vědecko-výzkumných projektech.    

Studenti se podílejí na organizaci všech akcí FF  (konferencí, přednášek, prezentací, 
organizaci Dne otevřených dveří či Týdne vědy a výzkumu). Činnost studentů nad rámec 
studijních povinností je pro FF velkým a nenahraditelným přínosem.  

 
8. 2.  Zaměstnanci 
 
8. 2. 1. Sociální záležitosti zaměstnanců  
 

Všichni zaměstnanci mají právo se zúčastnit preventivních periodických zdravotních 
prohlídek, které jsou hrazeny zaměstnavatelem. 

Stravování mají zaměstnanci na celý úvazek zabezpečen v jídelně či donáškou obědů 
na pracoviště. Příspěvek na stravování činí 28, 80 Kč (menza Kč) či 23,- Kč (náhradní závod. 
Stravování)      

Zaměstnanci FF UJEP mohou využít možnosti bydlení v obecních bytech 
přidělovaných UJEP v rámci smlouvy s městem. Nájemní smlouvou v těchto bytech je na 
dobu určitou. Případně je možné získat též ubytování  na vysokoškolských kolejích. 

Na FF byl vytvořen Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP), který bude dle 
pravidel UJEP a dohody  a s odbory naplňován.  
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8. 2. 2. Rekreace 
 
            Zaměstnanci mohou využít k rekreaci Výcvikového střediska Bukovina, mohou také 
požádat na příspěvek na rekreaci z FKSP.  

  
 

9. Zajišťování kvality realizovaných činností (hodnocení a kontrola) 
 
9. 1. Systém hodnocení vzdělávací činnosti 
 

V roce 2006, období přípravy a vzniku nové fakulty,  zde neproběhlo na ÚHS, ani 
poté na FF žádné hodnocení kvality vzdělávání.  

 
9. 2. Systém hodnocení a výsledky hodnocení vnitřního a vnějšího hodnocení (silné, slabé  
        stránky, příležitosti, rizika)  
 

ÚHS byl v roce 2005 hodnocen v rámci projektu Centra pro studium vysokého 
školství (CSVŠ).  Vzhledem k tomu, že hodnocení CSVŠ a konzultace s hodnotiteli projekt 
akreditace fakulty doporučily, byly výsledky vyhodnoceny v r. 2006 a zapracovány do 
projektu FF.    
 
9. 3. Systém vnitřního hodnocení akademických pracovníků 
 

V roce 2006 byl vypracován systém hodnocení akademických pracovníků, který 
vstoupil v platnost formou Příkazu děkanky 2. 1. 2007, všichni akademičtí pracovníci byli 
podle tohoto systému hodnoceni za své aktivity v roce 2006 a toto hodnocení se stalo 
základem pro výpočet jejich osobního příplatku na rok 2007. Tento hodnotící systém 
reflektuje zejména:  

 
A) Vnitřní mzdový předpis UJEP   
       (http://www.ujep.cz – vnitřní předpisy). 
B) Kriteria pro akreditaci SP stanovená AK Vlády ČR   

(http://www.msmt.cz/uploads/soubory/akak/doporuc_standardy_2005.doc ). 
C) Pravidla pro výpočet tvůrčí činnosti stanovena MŠMT.      

(http://www.msmt.cz/uploads/soubory/vyzkum_a_vyvoj/Spec_vyzkum_VVS/Koment_
vypoctu_vzorec2006.htm ). 

D) DZ UJEP a DZ FF UJEP. (http://www.ujep.cz – dokumenty; http://ff.ujep.cz  - základní 
informace, dokumenty). 

 
9. 4. Hodnocení studenty 

Hodnocení vzdělávací činnosti ze strany studentů probíhalo elektronickým 
způsobem v systému STAG, avšak bylo poznamenáno malou účastí studentů, což přineslo 
výsledky značně nereprezentativní.  

 
9. 4. Systém finanční kontroly 
 
      Vnitřní kontrola je na Filozofické fakultě prováděna vedoucími zaměstnanci dle Statutu 
UJEP. Hlavní zásady a odpovědnosti při provádění finančních kontroly se řídí Směrnicí 
rektora č. 1/2005 – Systém finanční kontroly na UJEP, konkrétní kontrolní postupy pro 
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jednotlivé druhy operací jsou prováděny dle Směrnice kvestora č. 1/2005 k oběhu účetních 
dokladů na UJEP a jejich zpracování. Vedoucí zaměstnanci fakulty spolupracují s interními 
auditory, kteří plní plán kontrol schválený rektorem a zajišťují plnění doporučených 
opatření.  
 
10.  Rozvoj FF 
 
10. 1. Investiční akce  
 
Z fondu rozvoje investičního majetku (FRIM) byly v průběhu roku 2006 pořízen níže 
uvedený majetek: 
  

Umístění Účel Částka v Kč 

Katedra historie 1 PC + 2x monitor na fotogrametrii 60.199,- 

KHI – zhodnocení 
majetku 

kabeláž reprodukt. a ozvučení 
26.247,- 

Děkanát FF 3 x PC + SW 127.171,- 

Děkanát FF kopírovací stroj Canon 84.149,- 

CELKEM  297.766,- 

 
Dále byla v roce 2006 v souvislosti se vznikem Filozofické fakulty provedena rekonstrukce 
Děkanátu FF v celkové hodnotě 1,49 mil. Kč. Tato akce byla plně hrazena ze společného 
univerzitního FRIMu a tudíž nezatížila rozpočet fakulty. 
 
10. 2.  Projekty FRVŠ  
 
V roce 2006 byly řešeny tyto  projekty FRVŠ v celkovém objemu finančních prostředků 386 
tis. Kč .  
 

PROJEKTY FRVŠ ŘEŠENÍ V ROCE 2006 
 

Název projektu  Poskytovatel  Poskytnuté prostředky 
na 2006 (tis. Kč.) 

Dějiny v českém a světovém filmu. Nový povinně 
volitelný kurs  
(J. Koumar, katedra historie - řešitel) 

FRVŠ 53  

Československo, paměť, osudy. (Multimediální databáze 
výpovědí pamětníků na DVD)  
(J. Rokoský – katedra historie- řešitel) 

FRVŠ 89  

Multimedializace přednášek Dějin kultury I. a II.  
(J. Pátek, katedra historie - řešitel)  

FRVŠ 40  

Česká politika a politikové v dokumentech 1848 - 1918. 
Nový povinně volitelný kurz. 
(J. Englová,  katedra historie - řešitelka) 

FRVŠ 42  

Tvorba multimediální učební pomůcky k německé 
fraziologii 

FRVŠ 93 
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(H. Bergerová, katedra germanistiky – řešitelka) 
Kalon kata logon. Přehled dějin filosofie umění 
(M. Nitsche , katedra politologie a filosofie – řešitel) 

FRVŠ 69 

 
Do grantové soutěže byly v roce 2006  připraveny následující projekty: 
 

PROJEKTY FRVŠ PŘIPRAVENÉ DO GRANTOVÉ SOUTĚŽE V ROCE 2006 
 

Název projektu  Poskytovatel Požadované 
prostředky na 2007 

(tis. Kč) 
Československo, paměť, osudy II. (Multimediální 
databáze výpovědí pamětníků na DVD) 
(J. Rokoský, katedra historie – řešitel) 

FRVŠ 98/financovaný 

Základy informačních technologií pro historiky (inovace 
povinného kurzu Základy IT) 
J. Koumar - katedra historie – řešitel) 

FRVŠ 86/financovaný 

Uplatnění témat antiky a jejich využití v přípravě 
studentů oboru historie (příprava a vypracování 
koncepce, shromáždění pramenů a literatury) 
(M. Krieger, katedra historie – řešitel) 

FRVŠ 140/nefinancovaný 

Rozšíření výuky předmětů Dějiny kultury a Dějiny 
výtvarného umění prostřednictvím pravidelných 
hostovských přednášek vybraných odborníků 
(J. Pátek, katedra historie – řešitel) 

FRVŠ 49/nefinancovaný 

Inovace studijního programu Specializační přednáška a 
seminář – aktualizace a modernizace výuky dějepisu 
A. Šerberová, katedra historie – řešitelka) 

FRVŠ 140/nefinancovaný 

Multimediální pomůcka pro výuku německé gramatiky 
(E. Krovová, katedra germanistiky – řešitelka) 

FRVŠ 83/nefinancovaný 

Vybavení odborných humanitních knihoven 
(V. Christovová, katedra politologie a filozofie – 
řešitelka) 

FRVŠ 964/nefinancovaný 

Multimediální pomůcka pro výuku německé gramatiky 
(E. Krovová, katedra germanistiky – řešitelka) 

FRVŠ 83/nefinancovaný 

 
10. 3. Zapojení do Rozvojových programů MŠMT  
  

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2006 
 

Poskytnuté fin. 
prostředky v tis. Kč Rozvojové programy  

Počet 
podaných 
projektů 

Počet 
přijatých 
projektů kapitálové běžné 

Program na podporu rozvoje 
struktury a modulární stavby 
studijních programů 
Inovace a rozvoj strukturovaných 
studijních programů na ÚHS 
( M. Hrubá - řešitelka) 

1 1 200 600 

Celkem 1 1 200 600 
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PROJEKTY PŘIPRAVENÉ V ROCE 2006 
 

Název projektu  Poskytovatel  Požadované 
prostředky 

na 2007 (tis. Kč) 
Rozvoj a inovace strukturovaných studijních programů 
s reflexí na aktuální potřeby regionu* 
( M. Hrubá - spoluřešitelka) 

MŠMT 1 445/nepřijatý 

Podpora studentů doktorského studia UJEP**  
(M. Hrubá – spoluřešitelka)  

MŠMT 95/přijatý 

Podpora přístrojového vybavení a komunikačních 
technologii na ÚHS  
(M. Veselý – řešitel)  

MŠMT 1 200/nepřijatý 

* Participace na projektu PF. 
** Participace na projektu PřF.  

 
10. 4. Zapojení do projektů ze Strukturálních fondů EU  
          (Projekty připravené v roce 2006, realizované od prosince 2006) 
 

Operační 
program 
(název) 

Opatření 
(název) 

Projekt 
Doba 

realizace 
projektu 

Poskytnutá 
částka (v tis. Kč) 
běžné/kapitálové 

Poskytnutá 
částka (v tis. Kč) 
na rok 2006 

běžné/kapitálové 

Pavlíčková 
OP RLZ 
3.2. ESF 
MŠMT 

Podpora 
terciárního 
vzdělávání, 
výzkumu a 
vývoje 

Kvalitativní 
rozvoj a 
realizace 

inovovaného 
kombinovaného 
studia učitelství 
němčiny pro ZŠ  

12/2006  
Až 

06/2008 
3 213 0 

Hrubá 
OP RLZ 
3.2. ESF 
MŠMT 

 

Podpora 
terciárního 
vzdělávání, 
výzkumu a 
vývoje 

Inovace a 
rozvoj 

studijních 
programů na 
nově založené 
FF UJEP v ÚL 

12/2006 
Až 

06/2008 
1 942 0 

Celkem      5 155 0 
 
 
11. Další činnost  
 
11. 1. Významné konference a semináře 
 
23. – 24. 11. 2006 – mezinárodní konference Mýty a stereotypy ve výuce dějin na českých a 
slovenských školách (ve spolupráci se Sdružením historiků České republiky – Historickým 
klubem 1872)  
 
11. 2. Vydavatelská činnost  
ROKOSKÝ, Jaroslav, Československé osudy 
2006, 40 str.+ CD; ISBN 80-7044-839-3 
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Studijní materiál pro studenty historických oborů, jehož cílem je seznámit se zajímavými 
osobnostmi meziválečného a poválečného Československa, kteří jsou pamětníky dobových 
událostí. Zároveň tento materiál přibližuje studentům metodu „oral history“. Na CD jsou 
záznamy s rozhovory s pamětníky, jejichž životní osudy přibližuje přiložený text.   
 
GABRIEL, František, Teoretické aspekty studia hradních staveb 
2006, 100 str.; ISBN 80-7044-840-7 

Studijní materiál pro studenty historických oborů, zejména dokumentace památek a dalších, 
které se zabývají hmotnými prameny. Práce se zabývá možnostmi dokumentace a studia 
hradních staveb a teoretickými aspekty tohoto odvětví stavební historie.  
 
PODROUŽEK, Kamil, Vesnické stavby na pískovcovém podloží 
2006, 100 str.+CD; ISBN 80-7044-841-5 

Studijní materiál pro studenty historických oborů, zejména dokumentace památek a dalších, 
které se zabývají hmotnými prameny a stavební historií. Studentům přináší model typologie 
vesnických staveb s aktivní účastí pískovcového podloží a jejich začlenění do kontextu 
sídelní struktury období středověku a novověku. Tím, že sledované stavby přiřazujeme zpět 
dynamickému systému kultury, zpřesňujeme v  předkládaná práci stávající historické 
poznání.  
 
VINAŘ, Jan, Klenba jako konstrukce 
2006, 40 str.+DVD; ISBN   80-7044-842-3 
Studijní materiál pro studenty historických oborů, zejména dokumentace památek a dalších, 
které se zabývají hmotnými prameny. Text i materiál na přiloženém DVD studenty 
humanitních oborů, kteří se zabývají problematikou památek a stavební historie seznamuje 
srozumitelným způsobem s problematikou klenby jako konstrukce v různých rovinách a 
kontextech.  

 

ERGO   
Časopis katedry politologie a filozofie, vychází dvakrát ročně, je zaměřen na filozofii a 
společenské vědy. Každé číslo je monotematické a zveřejňuje příspěvky přednesené na 
katedrální konferenci. Odpovědný redaktor – Mgr. Jan Civín, redakční rada – Mgr. Peetr 
Bláha, PhDr. Martin Šimsa, Ph. D., PhDr. Martin Nitsche, Ph. D., Jan Hoblík Mgr. Hynek 
Tippelt, Mgr. Jiří  Hoblík Th.D., Mgr. Martin Kolář. Elektronická verze na 
http://ff.ujep.cz/ergo.   
1/2006  Marx – životnost a iluse  
2/2006  Objekt a objektivita  
 
12. 3. Další aktivity 
V rámci dalších aktivit byl realizovány projekty podpořený městem Ústí nad Labem:  
M. Hrubá (řešitelka), Kampus UJEP jako významná součást města krajského města Ústí nad Labem 
Tento projekt navazuje na dokumentaci areálu bývalé Masarykovy nemocnice – 
koresponduje se snahou přispět podle možností a zaměření KHI ke vzniku univerzitního 
kampusu. 
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Závěr 
 

Filozofická fakulta UJEP vznikla v roce 2006. Její výhodou, tím i silnou stránkou, je 
nezatíženost, možnost dynamického rozvoje a dobré podmínky pro personální vývoj, které 
jsou dány skladbou nově akreditovaných programů. Struktura fakulty není v tuto chvíli 
dotvořena, počítá se v blízké době s dalším rozvojem pracovišť (ÚSGS) a vznikem nových 
kateder v závislosti na akreditaci dalších oborů (v první řadě katedry pomocných věd 
historických a archivního studia, následně samostatných kateder filozofie a politologie). 
Předpokladem pro další rozvoj struktury FF je akreditace nových studijních programů, na 
které se již pracuje. Existence doktorského studia v programu Historické vědy otevírá 
v horizontu 3-4 let možnost získat právo habilitačního řízení, což bude pro fakultu další 
významný posun. Předností všech kateder je především to, že mají ve svých řadách mladé 
perspektivní pracovníky, kteří buď doktorát nedávno dokončili nebo v dohledné době 
dokončí. Tím se vyřeší stávající problém nedostatku titulovaných osob v produktivním věku.  
 
V oblasti vědy a výzkumu je v tuto chvíli negativem, že fakulta nezískala výzkumný záměr. 
Ač byl navrhovaný výzkum v rámci VZ vysoce hodnocen a umístil se na předních místech, 
financování nezískal. Fakulta bude muset v nejbližších letech spoléhat na projekty GA ČR a 
jiných agentur či resortní projekty, které jsou evidovány v CEP, aby udržela výši prostředků 
na specifický výzkum.  
 
Pro fakultu v následujících letech bude důležitá a nezbytná podpora v rámci rozvojových 
projektů, vzhledem k tomu, že většina studijních programů je na počátku svého vývoje a  
potřebuje vybudovat zázemí. V tomto ohledu FF počítá s podporou univerzity. Další 
možnosti, které jednotlivá pracoviště FF využijí jsou spojena s projekty ESF.   
 
  
 
 
 
Výroční zpráva FF UJEP za rok 2006 byla zpracována v únoru - dubnu 2007 na Filozofické 
fakultě UJEP, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem; tel. 475 283 294; email: 
hruba@ff.ujep.cz. 
 
 
Akademický senát FF UJEP schválil tuto výroční zprávu na svém zasedání 25. dubna 2007. 
 
 
 

PhDr. Michaela Hrubá, Ph. D.  
Pověřená děkanka FF UJEP  

 


