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1.  ÚVOD 
 
Výroční zpráva o činnosti Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem za rok 
2015 je předkládána v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 
 
Filozofická fakulta UJEP (dále jen FF UJEP) působila v roce 2015 v nově zrekonstruovaných budovách F1 a 
F2, které byly financovány z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), z projektu   
„Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura FF UJEP“. 
 
Rok 2015 byl rokem, kdy bylo nutné stanovit nové strategické cíle v rámci Dlouhodobého záměru na léta 
2016-2020.  Pro naplnění těchto cílů se fakulta zavázala získat podporu v rámci projektů Operačního 
programu VVV na léta 2016 -2020. 
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2.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FAKULT Ě 
 
2.1 ÚPLNÝ NÁZEV FAKULTY, B ĚŽNĚ UŽÍVANÁ ZKRATKA, SÍDLO (V Č. ADRESY) 
  
Úplný název fakulty: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FF UJEP) 
Adresa:    Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem 
 
 
2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA FAKULTY K 31. 8. 2015 
 
Vedení FF UJEP  
 

Děkan doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph.D. 
Proděkanka pro rozvoj a informatizaci doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 
Proděkanka pro studium doc. Hana Bergerová, Dr. 
Proděkan pro vědu a zahraniční vztahy Mgr. David Tomíček, Ph.D. 
Tajemnice Ing. Terezie Tahalová 
 
Katedry, odd ělení a ostatní pracovišt ě fakulty 
 

Katedra germanistiky doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.  
� Multimediální studovna a knihovna  Květoslava Vlachová  

Katedra historie doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 
� Oddělení pomocných věd historických  doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.  
� Centrum pro dokumentaci a digitalizaci 

kulturního dědictví 
PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.  

� Studovna a knihovna  Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D. 
Mgr. Jan Grisa (od 1. 2. 2015) 

Katedra politologie a filozofie Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.  
� Studovna a knihovna  Mgr. Petr Bláha  

Ústav slovansko-germánských studií doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.  
Jazykové centrum Mgr. Martin Škvára  
Oddělení pro vědu a zahraniční vztahy Mgr. Eva Krovová (do 31.10.2015) 
Studijní oddělení  Mgr. Hana Šolcová (do 31.1.2015) 

Daniela Libichová (pověřená vedení od 1. 3. 
2015) 

Správa budov Vratislav Burda 
 
 
2.3 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA FAKULTY K 31. 12. 2015 
 
 
Vedení FF UJEP  
 

Děkan doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 
Proděkanka pro rozvoj a informatizaci Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D. 
Proděkanka pro studium doc. Hana Bergerová, Dr. 
Proděkan pro vědu a zahraniční vztahy Mgr. David Tomíček, Ph.D. 
Tajemnice Ing. Terezie Tahalová 
 
Katedry, odd ělení a ostatní pracovišt ě fakulty 
 

Katedra germanistiky doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.  
� Multimediální studovna a knihovna  Květoslava Vlachová  

Katedra historie doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. 
� Oddělení pomocných věd historických  doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.  
� Centrum pro dokumentaci a digitalizaci PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.  
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kulturního dědictví 
� Studovna a knihovna  Mgr. Jan Grisa 

Katedra politologie a filozofie Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.  
� Studovna a knihovna  Mgr. Petr Bláha  

Ústav slovansko-germánských studií doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.  
Jazykové centrum Mgr. Martin Škvára  
Oddělení pro vědu a zahraniční vztahy Mgr. Michaela Koumarová (od 1. 11. 2015) 
Studijní oddělení Bc. Daniela Libichová  
Správa budov Vratislav Burda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7



 8

 
2.4 SLOŽENÍ VĚDECKÉ RADY, AKADEMICKÉHO SENÁTU A DALŠÍCH ORGÁN Ů DLE VNITŘNÍCH 

PŘEDPISŮ  
 

Složení V ědecké rady FF UJEP (k 31. 8. 2015) 
 
Interní členové: 
doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. 
prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.  
doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph.D. 
doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 
doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. 
prof. PhDr. Jiří Kocián, CSc. 
doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc. 
doc. RNDr. Josef Moural, CSc. 
prof. Dr. phil. et Dr. h.c. Peter Schmidt 
doc. PhDr. Ludmila Sulitková, Ph.D.  
Mgr. David Tomíček, Ph.D. 
doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc. 
 
Externí členové: 
doc. PhDr. Jan Holzer, Ph.D., Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně 
doc. James Hill, MA (oxon), D.E.S., Ph.D., Filosofický ústav Akademie věd ČR  
doc. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně 
prof. PhDr. Pavel Kouba, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc., Archiv Hlavního města Prahy 
doc. Dr. Petr Lozoviuk, Ph.D., Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde TU Dresden 
prof. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
prof. Dr. Miroslav Novák, Ph.D., Cevro institut, o.p.s., Praha 
doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D., Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. 
prof. PhDr., Ing. Jan Royt, CSc., Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. 
prof. et Priv.-Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Dr., Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 
doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D., Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni 
 
Složení V ědecké rady FF UJEP (k 31. 12. 2015) 
 
Interní členové: 
doc. Hana Bergerová, Dr. 
doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. 
doc. Mgr. Václav Drška, Ph.D. 
prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.  
doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 
doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. 
prof. PhDr. Jiří Kocián, CSc. 
doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc. 
doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. 
Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D. 
PhDr. Martin Šimsa, Ph.D. 
Mgr. David Tomíček, Ph.D. 
doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. 
 
Externí členové: 
Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický 
doc. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně 
prof. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
PhDr. Jiří Kuděla, Ph.D., generální konzul České republiky v Drážďanech. 
prof. Dr. Miroslav Novák, Ph.D., Cevro institut, o.p.s., Praha 
doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc. 
prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr., Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., Filozofická fakulta Pardubice 
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Složení Akademického senátu FF UJEP (k 31. 12. 2015): 

 
Předseda  
doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. 

 
Akademičtí pracovníci 
Mgr. Jan Charvát, Ph.D. 
Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D. 
Mgr. Eva Krovová 
Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. 

 
Studenti 
Bc. Dalibor Dvořák 
Bc. Zdeněk Masojídek 
Bc. Vít Najman (do 31. 6. 2015) 
Bc. Tereza Peerová 
Bc. Monika Vrbová  
 
 
Složení Disciplinární komise FF UJEP (k 31. 12. 2015): 
 
Předseda 
Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D. 
 
Akademičtí pracovníci 
Mgr. Jarmila Jehličková 
Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. 
 
Studenti 
Bc. Kateřina Hájková 
Bc. Vít Najman (do 31. 6. 2015) 
Bc. Lukáš Sláma 
 

 
2.5 ZASTOUPENÍ FAKULTY V REPREZENTACI VYSOKÝCH ŠKOL  (RADA VYSOKÝCH ŠKOL 

APOD.) S UVEDENÍM ČLENŮ (VČ. ZMĚN V ROCE 2015) A JEJICH FUNKCÍ V ORGÁNECH 
REPREZENTACE 

 
Organizace Jméno člena  Funkce 
Rada VŠ Mgr. Antonín Kadlec člen sněmu 
 
2.6 CHARAKTERISTIKA POSLÁNÍ, VIZE STRATEGICKÝCH CÍL Ů 
 
Své poslání a strategické cíle deklarovala FF UJEP v Dlouhodobém záměru FF UJEP na roky 2011 
až 2015 a v aktualizaci na rok 2015. Cílem FF UJEP v roce 2015 bylo: 

• stabilizovat strukturu pracovišť a oborů v rámci připravovaných reakreditací; při tom respektovat 
potřeby regionu, praxe a kvalitu související vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí 
činnosti; 

• všestranně podporovat rozvoj vědecko-výzkumné činnosti; podporovat realizaci interních 
výzkumných projektů, pořádání vědeckých konferencí a seminářů a vydávání odborných publikací a 
časopisů dle edičního plánu s důrazem na aktuální Metodiku hodnocení výsledků výzkumu; 

• podporovat prioritní výzkumná témata jednotlivých pracovišť, u vybraných témat podporovat jejich 
integraci do dlouhodobějších projektů event. založených na mezifakultní a mezikatedrové spolupráci; 

• řádně dokončit projekt „Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura FF UJEP“ (OP 
VaVpI 4); pokračovat v detailní analýze vývoje počtu studentů s ohledem na plnění monitorovacích 
indikátorů a udržitelnost projektu OP VaVpI; 

• realizovat společné projekty s partnerskými zahraničními školami; 
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• podporovat další rozvoj a zvyšování mezinárodní mobility akademických pracovníků a zapojování 
pracovníků FF do mezinárodních projektů, včetně dlouhodobých pobytů zahraničních pedagogů na 
FF; 

• podporovat dynamický vývoj navyšování počtu výjezdů studentů a rozvíjet podmínky k absolvování 
alespoň jedné zahraniční stáže během studia; 

• zapojovat maximální možné množství doktorandů a nadaných studentů magisterského studia do 
výzkumných aktivit kateder, a to prostřednictvím projektů Studentské vědecké soutěže UJEP, 
interních grantů FF UJEP a formou výzkumu v rámci bakalářských a diplomových prací; 

• zvyšování kvality vzdělávání rozvojem a inovacemi studijních oborů s důrazem na průřezová témata 
(gender studies, globalizace), mezioborovost, ICT, oborové didaktiky, metodologické aspekty či 
regionální hlediska, se zvláštním důrazem na rozvoj oborů v celorepublikovém měřítku unikátních: 
Dokumentace památek (KHI), Interkulturní germanistika (KGER) a Politická filozofie (KPF) 

• usilovat o rozšíření dostupnosti kombinovaných forem studia a za podmínky zajištění vysoké kvality 
související tvůrčí činností a kvalitního personálního zajištění také o zvýšení prostupnosti do vyšších 
stupňů vysokoškolského vzdělávání; 

• důsledně provádět kontrolu kvalifikačních prací na případné plagiátorství; 
• v návaznosti na snižování zdrojů ze státního rozpočtu udržovat vyrovnaný roční rozpočet FF. 

 
2.7 ZMĚNY VE VNITŘNÍCH PŘEDPISECH 
 
V roce 2015 byly přijaty 2 nové vnitřní normy (3 příkazy a jeden dodatek k příkazu). 
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3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA 
A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 

 
3.1 SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAM Ů A OBORŮ HABILITAČNÍHO 

A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ 
 
Fakulta filozofická 

Skupiny studijních programů 

Akreditované studijní programy Celkem 
studijních 
programů bak. mag. mag. nav. dokt. 

P K/D P K/D P K/D P K/D  
Společenské vědy, nauky  
a služby 

5 2 - - 4*) 2 2 2 17 

Pedagogika, učitelství  
a sociální péče 

- - - - 1 1 - - 2 

Celkem  5 2 - - 5 1 2 2 19 
 
 

K
ód

 
st

ud
ijn

íh
o 

pr
og

ra
m

u 

Název studijního 
programu 

Kód 
studijního 
oboru 

Název studijního oboru 

Standardní doba studia 
v akademických rocích 
Typ a forma studia 

B M,N P FS 

B 6101 Filozofie 6101R004 Filozofie (dvouoborové) 3   P 
B 6107 Humanitní studia 

6107R020 
Společenské vědy 
(dvouoborové) 

3   P 

7507R030 
Společenské vědy se 
zaměřením na vzdělávání 
(dvouoborové) 

3   P 

6107R015 
Základy humanitní vzdělanosti 
– estetika 

3   P 

6107R016 
Základy humanitní vzdělanosti 
– politologie 

3   P 

B 6701 Politologie 6701R008 Politologie (dvouoborové) 3   P 
B 7105 Historické vědy 7105R086 Archivnictví a spisová služba 3   PK 

7105R060 
Dokumentace památek 
(jednooborové) 

3   P 

7105R021 Historie (dvouoborové) 3   P 
7105R021 Historie (jednooborové) 3   PK 

7105R056 
Historie se zaměřením na 
vzdělávání (dvouoborové) 

3   P 

7105R056 
Historie se zaměřením na 
vzdělávání (jednooborové) 

3   P 

7105R034 
Kulturně historická 
regionalistika 

3   P 

7105R036 Kulturní historie 3   P 
B 7310 Filologie 7310R242 Interkulturní germanistika 3   PK 

7310R106 
Německý jazyk a literatura 
(jednooborové) 

3   P 

7310R106 
Německý jazyk a literatura 
(dvouoborové) 

3   P 

7310R249 
Německý jazyk a literatura se 
zaměřením na vzdělávání 

3   P 

7507R080 
Německý jazyk pro školskou 
praxi 

3   K 

N 6107 Humanitní studia 
6107T020 

Společenské vědy 
(dvouoborové) 

 2  P 
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6107T021 
Učitelství společenských věd 
pro střední školy 
(dvouoborové) 

 2  P 

N 6701 Politologie 6701T023 Politická filozofie  2  P 
N 7105 Historické vědy 7105T048 Historie (jednooborové)   2  PK 

7105T021 Historie (dvouoborové)   2  P 

7105T034 Kulturně historická 
regionalistika 

 2  P 

7504T063 
Učitelství historie pro střední 
školy (jednooborové) 

 2  P 

7504T063 
Učitelství historie pro střední 
školy (dvouoborové) 

 2  P 

7105T036 Kulturní historie  2  P 
N 7310 Filologie 

7504T092 
Učitelství německého jazyka a 
literatury pro střední školy 
(dvouoborové) 

 2  P 

7504T093 
Učitelství německého jazyka a 
literatury pro střední školy 
(jednooborové) 

 2  PK 

7310T339 
Německá filologie v česko-
německém interkulturním 
kontextu 

 2  P 

N 7503 Učitelství pro základní 
školy 

7503T140 Dějepis (dvouoborové)  2  P 

7503T148 
Německý jazyk a literatura pro 
2. stupeň základních škol 
(dvouoborové) 

 2  P 

7503T142 
Občanská výchova 
(dvouoborové) 

 2  P 

7503T018 
Učitelství cizích jazyků pro 
základní školy – německý 
jazyk (jednooborové) 

 2  PK 

P 7105 Historické vědy 7105V012 České dějiny   3 PK 
P 7105 Historische Wissenschaft 7105V012 Tschechische Geschichte   3 PK 
OBOR HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 
České dějiny 
 
3.2 STUDIJNÍ PROGRAMY USKUTEČŇOVANÉ V CIZÍM JAZYCE  
 

Skupiny studijních programů 
Akreditované studijní programy Celkem 

studijních 
programů bak. mag. mag. nav. dokt. 

 P K/D P K/D P K/D P K/D  
Přírodní vědy a nauky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Technické vědy a nauky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zdravotnické, lékařské  
a farmaceutické vědy a nauky 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Společenské vědy, nauky  
a služby 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Ekonomie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pedagogika, učitelství  
a sociální péče 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vědy a nauky o kultuře 
a umění 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem  0 0 0 0 0 0 1 1 2 
 
 
 
 
 



 13

3.3 AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY USKUTE ČŇOVANÉ SPOLEČNĚ S JINOU  
VYSOKOU ŠKOLOU SE SÍDLEM V ČR  

 
FF UJEP v roce 2015 nerealizovala žádné studijní programy společně s jinou vysokou školou se sídlem 
v ČR. 
 
3.4 AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY USKUTE ČŇOVANÉ SPOLEČNĚ S VYŠŠÍ ODBORNOU 

ŠKOLOU  
 

FF UJEP v roce 2015 nerealizovala žádné studijní programy společně s vyšší odbornou školou se sídlem 
v ČR. 
 
3.5 AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY NEBO JEJICH ČÁSTI, KTERÉ FAKULTA  
 USKUTEČŇUJE MIMO OBEC, VE KTERÉ MÁ SÍDLO (MIMO ODBORNOU PRA XI)  
 
FF UJEP v roce 2015 nerealizovala žádné studijní programy mimo Ústí nad Labem. 
 
3.6 STUDIJNÍ PROGRAMY TZV. JOINT/DOUBLE/MULTIPLE DEGREE   
 
Název studijního programu/oboru  Filologie/Německá filologie v česko-německém 

interkulturním kontextu  
Skupina KKOV 61 – 79 Společenské vědy a nauky  
Partnerská vysoká škola Univerzita Bayreuth (Německo) 
Název studijního programu partnerské 
vysoké školy  Interkulturní germanistika  

Počátek realizace programu 2013 
Druh programu double degree program 
Délka studia  2 roky /4 semestry 
Typ studijního programu  navazující magisterský 
Popis organizace studia, včetně přijímání 
studentů a ukončení 

Uchazeč musí být studentem oboru Německá filologie 
v česko-německém interkulturním kontextu na FF 
UJEP nebo Interkulturní germanistika na Univerzitě Bayreuth 
a v průběhu 2. semestru úspěšně absolvovat výběrové řízení 
ke studiu v programu double degree. Student musí za dobu 
studia získat 120 kreditů dle ECTS, z toho 60 kreditů za I. 
část svého studia (1. a 2. semestr) na mateřské univerzitě a 
60 kreditů za II. část svého studia (3. a 4. semestr) na 
partnerské univerzitě. Závěrečná práce v rozsahu min. 60 
stran je psána v německém jazyce a vedou ji pedagogové 
obou univerzit.  

Způsobem vydávání diplomu a dodatku k 
diplomu 

Poté, co student na každé z obou partnerských univerzit 
absolvuje oboustranně smluvně dohodnutý studijní plán, 
získává na každé z nich magisterský titul: Po úspěšném 
ukončení studia Německá filologie v česko-německém 
interkulturním kontextu na UJEP je absolventovi vystaven 
diplom opravňující ho k užívání akademického titulu 
„magistr“ (ve zkratce Mgr. uváděné před jménem) a dodatek 
k diplomu (Diploma Supplement). Po úspěšném ukončení 
studia Interkulturní germanistika na Univerzitě Bayreuth je 
absolventovi vystaven diplom opravňující ho 
k užívání akademické hodnosti „Master of Arts“ (ve zkratce 
M.A. uváděné za jménem) a vysvědčení s dodatkem 
(Diploma Supplement). 

Způsob realizace výměny studentů Ke studiu na partnerské univerzitě vybírá studenty výběrová 
komise složená ze zástupců obou univerzit, a to na základě 
dosavadních studijních výsledků, životopisu a motivačního 
dopisu studenta popř. ústního pohovoru. Studentům jsou na 
obou stranách prominuty případné poplatky za studium. U 
studentů z Univerzity Bayreuth je předpokladem absolvování 
bakalářského studia germanistického zaměření. 
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3.7 AKREDITOVANÉ STUDIJNÍCH PROGRAMY V SOULADU S NÁRODN ÍM REFERENČNÍM 

RÁMCEM TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  
 

Všechny studijní programy FF UJEP jsou akreditovány v souladu s národním referenčním rámcem. 
 
3.8 KREDITNÍ SYSTÉM STUDIA, UPLAT ŇOVÁNÍ PRAVIDEL ECTS, DIPLOMA SUPPLEMENT 

LABEL ANEBO ECTS LABEL  
 

Bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy byly na všech fakultách UJEP 
realizovány v kreditním systému kompatibilním s ECTS. Doporučený roční studijní plán je hodnocen počtem 
60 kreditů, které jsou mezi předměty tohoto plánu rozděleny poměrně se zřetelem k objemu studijní zátěže 
nutné pro jejich absolvování. Hodnota kreditu přiřazená předmětu je celočíselná a přiřazený počet kreditů 
není závislý na kvalitě absolvování příslušného předmětu studentem.  
 
V doktorských studijních programech je kontrola plnění individuálního studijního plánu doktoranda svěřena 
příslušné oborové radě a kreditní systém není na fakultě využíván. 
 
V roce 2015 byl platný Information Package (Informace o instituci, Informace o součástech UJEP, Informace 
pro studenty), Course Catalogue (katalog předmětů) a Information on degree programmes (katalog 
studijních programů) dle kritérií ECTS label, který UJEP aktualizovala v roce 2014. Od roku 2005 vydává 
UJEP absolventům všech typů studijních programů dvojjazyčný česko-anglický dodatek k diplomu, od roku 
2009 oceněný certifikátem Evropské komise DS label. V roce 2015 byl platný výše zmíněný certifikát a DS 
label, který UJEP získala na roky 2013 - 2016.   
 
3.9 DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY (MIMO USKUTE ČŇOVÁNÍ AKREDTITOVANÝCH STUDIJNÍCH 

PROGRAMŮ) 
 
□ přednášky hostujících tuzemských a zahraničních odborníků včetně odborníků z praxe 
□ odborné praxe, stáže, studijní pobyty, exkurze (tuzemské i zahraniční)  
□ kurzy zaměřené na rozvoj kompetencí v oblasti prezentace VaV  

 
Vybrané vzdělávací aktivity byly realizovány s podporou projektů ESF: 
□ Inovace uměnovědných oborů různých součástí UJEP – tuzemské a zahraniční exkurze zaměřené na 

rozšiřování znalostního horizontu pro studenty uměnovědných oborů (FF, PF, FUD). 
□ Šance pro mladé výzkumníky na Univerzitě J. E. Purkyně (FF, PřF) 

 
Katedra historie 
Centrum dokumentace a digitalizace kulturních památek FF UJEP v červnu t.r. uspořádalo ve spolupráci 
se Sdružení pro SHP, NPÚ ÚOP Loket oborovou konferenci, kdy cílovou skupinou byla odborná 
veřejnost i studenti. Na přelomu června a července se uskutečnila odborná praxe v Konojedech určená 
pro studenty bakalářských studijních oborů Kulturně historická regionalistika a Dokumentace památek. 
Praxe byla zaměřena na revitalizaci kostela Nanebevzetí Panny Marie. Tato praxe byla podpořena 

partnerstvím v projektu Norských fondů. Dále měli studenti 
možnost zúčastnit se letní dílny OPD – SHP v Broumově. 
V listopadu byla pro studenty FF UJEP a ČVUT uspořádána 
konference „Využití digitálních technologíí v památkové 
péči“, kterou pořádalo Centrum dokumentace a digitalizace 
kulturního dědictví FF UJEP. 
Na podzim 2015 probíhal ve Výcvikovém středisku UJEP na 
Bukovině v Českém ráji intenzívní kulturně historický kurz se 
zaměřením na dokumentaci a interpretaci zaniklých lidských 
stop v pískovcovém prostředí. 
 
 
Kulturně historický kurz Bukovina 2015 
 

 
Katedra germanistiky 
Katedra germanistiky realizuje pravidelné filmové večery organizované jazykovou asistentkou DAAD, 
zaměřené na současný německý a rakouský film. Pozitivní ohlas měla akce Österreich liest - Österreich-
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Quiz realizovaná ve spolupráci s Rakouskou a Vědeckou knihovnou UJEP v měsíci říjnu, která byla 
určena nejen studentům germanistiky, ale všem studujícím UJEP. Na základě správně zodpovězených 
otázek kvízu byli vylosováni dva výherci, kteří obdrželi poukázku na nákup knih v knihkupectví UJEP. Ke 
zvyšování jazykové kompetence je určen pravidelně jednou za měsíc pořádaný „Stammtisch“, na kterém 
studující germanistiky trénují konverzaci v německém jazyce. Na podzim se uskutečnila pro studující 
KGER řada přednášek za účasti významných zahraničních osobností (přednáška Vídeňského profesora 
filozofie a lékařské etiky, Petera Kampitse s názvem "Rozpolcená tvář biedermeieru. Policejní stát a 
cenzura, ústup k idyle a zároveň příprava revolučních myšlenek proti metternichovskému systému" či 
přednáška Dr. Izabely Sellmer z Univerzity Viadrina ve Frankfurtu nad Odrou s názvem „Von den neuen 
Frauenklassikern oder Wer schreibt die neueste deutsche Literatur?"). V průběhu roku byla dále 
realizována řada workshopů, určených k dalšímu vzdělávání a prohlubování znalostí studujících 
germanistiky jako např. workshop „Aktueller Wortschatz in der deutschen Gegenwartssprache und im 
Unterricht Deutsch als Fremdsprache“ vedený vedoucím pro jazykové poradenství Společnosti pro 
německý jazyk Dr. Lutz Kuntzschem, workshop Mgr. Pažoutové zaměřený na „Lingvistickou analýzu 
nouzových platidel“ nebo společný workshop studentů germanistiky se studenty katedry politologie 
„Verbindung durch Verständigung“ realizovaný v německém Bad Kissingen. Mimo organizovala katedra 
germanistiky pro své studující tematicky zaměřené exkurze: Ve spolupráci s prof. Ingrid Hudabiunigg z 
katedry germanistiky Pardubické univerzity proběhla společná exkurze do Plzně, evropského města 
kultury 2015, během které se studující zaměřili na sledování německých a rakouských stopy v kultuře, 
historii i současném hospodářském živově města. Na závěr roku se pak studující KGER zúčastnili 
exkurze do Drážďan a Hellerau s cílem poznat kulturně zaměřené instituce v příhraničním regionu 
nabízející možnost odborných stáží a praxí. Této exkurzi předcházelo informační odpoledne „Praktická 
germanistika anbe Kam na praxi“ o možnostech realizace odborných praxí, na němž prezentovala svou 
nabídku nejen řada česko-německých, ale i výlučně německých institucí a organizací. O své zkušenosti 
se podělili i absolventi odborných praxi z řad studentů. Vysoký zájem o tuto tematiku prokázal, že 
odborné praxe jsou ze strany studujících vnímány jako velmi důležitý doplněk jak bakalářského tak i 
magisterského studia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminář „Praktická germanistika aneb Kam na praxi?, 
18. 11. 2015 
 

 
Katedra politologie a filozofie 
V loňské roce byla zahájena úspěšná spolupráce s Eurocentrem Ústí nad Labem, která vyústila v řadu 
přednášek zaměřených na evropskou problematiku. Hostem by Vladimír Špidla, který hovořil se studenty 
o zaměstnanosti, sociálních otázkách a rovných příležitostech v kontextu Evropské unii. Dále byly 
realizovány tyto přednášky: Mgr. Štefan Füle: „ Kam až by se měla Evropská unie rozšiřovat?“, Zuzana 
Politzerová (MV ČR) a Jan Kubíček (Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji): „Aktuální 
situace v oblasti Jan Pátek (Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR): „ Euromýty aneb jak je to 
doopravdy s „bruselským diktátem“, Aleš Chmelař (Úřad vlády ČR): „ Budoucnost Eurozóny“ a Eva 
Drhlíková (Organizace pro pomoc uprchlíkům): „ Nestabilita na prahu EU: fenomén migrace“. Katedra 
také navázala spolupráci s Knihovnou Václava Havla v rámci specializačního kurzu společenských věd. 
V rámci udržitelnosti projektu OPVK „Communitas pro praxis“ jsou realizovány odborné praxe na 
Krajském úřadě Ústeckého kraje a v nadacích VDV, VIA a Nadace Partnerství. 
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4.  STUDENTI 
 
4.1  STUDENTI V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMEC H (POČTY V JEDNOTLIVÝCH 

SKUPINÁCH KKOV PODLE TYPU STUDIA A FORMY STUDIA) – CELKOVÝ PŘEHLED  
(K 31. 10. 2015) 

  

Skupiny studijních programů 
Studenti ve studijním programu 

Celkem  bak. mag. Mag. nav. dokt. 
P K P K P K P K 

Společenské vědy, nauky a 
služby 

464 253 - - 224 49 21 26 1037 

Pedagogika, učitelství  
a sociální péče 

- - - - 3 13 - - 16 

Celkem  464 253 - - 227 62 21 26 1053 
 
4.2  STUDENTI V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMEC H (K 31. 10. 2015) 
 

Filozofická fakulta Celkem 
B M N D 

P K P K P K P K 
B6101 Filozofie 49 49 0 0 0 0 0 0 0 
B6107 Humanitní studia 111 111 0 0 0 0 0 0 0 
B6701 Politologie 108 108 0 0 0 0 0 0 0 
B7105 Historické vědy 266 113 153 0 0 0 0 0 0 
B7310 Filologie 183 83 100 0 0 0 0 0 0 
N6107 Humanitní studia 40 0 0 0 0 40 0 0 0 
N6701 Politologie  63 0 0 0 0 63 0 0 0 
N7105 Historické vědy 105 0 0 0 0 88 17 0 0 
N7310 Filologie 65 0 0 0 0 33 32 0 0 
N7503 Učitelství pro základní školy 16 0 0 0 0 3 16 0 0 
P7105 Historické vědy 47 0 0 0 0 0 0 21 26 

 
Vývoj počtu studentů v letech 2010–2015 
 

Počet studentů k 31. 10. 
v daném roce 

Studenti ve studijním programu 
Celkem 

bak. mag. 
mag. 
nav. 

dokt. 

2010 853 0 160 26 1039 
2011 862 0 182 35 1079 
2012 862 0 231 40 1133 
2013 880 0 260 38 1178 
2014 834 0 285 38 1157 
2015 717 0 289 47 1053 
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Vývoj počtu financovaných a normativních studentů v letech 2010 – 2015 
 

Počet 
studentů* 

 
 

2010 

 
 

2011 

 
 

2012 

 
 

2013 

 
 

2014 

 
 

2015 
financovaní 
studenti 1282,78 1380 1382 1357 1264 1192 
normativní 
studenti 1446,18 1555 1556 1351 1231 1085,35 

* Výpočet vychází ze SIMS k 31. 10. předchozího roku 
 
 

 

 
 
 
 

4.3 STUDENTI-SAMOPLÁTCI (POČTY V JEDNOTLIVÝCH SKUPINÁCH KKOV PODLE TYPU 
 STUDIA A FORMY STUDIA) PODLE FAKULT, P ŘÍPADNĚ JINÝCH SOUČÁSTÍ 
 USKUTEČŇUJÍCÍCH AKREDITOVANÝ STUDIJNÍ PROGRAM NEBO JEHO ČÁST  
 (K 31. 12. 2015) 
 

Skupiny studijních 
programů 

Studenti ve studijním programu 
Celkem bak. mag. mag. nav. dokt. 

P K P K P K P K 
Společenské vědy, 
nauky a služby 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Celkem  0 0 0 0 0 0 0 1 1 
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4.4 STUDENTI VE VĚKU NAD 30 LET (K 31. 12. 2015) 
  

Skupiny studijních 
programů 

Studenti ve studijním programu 
Celkem bak. mag. mag. nav. dokt. 

P K P K P K P K 
Společenské vědy, 
nauky a služby 

10 167 0 0 11 26 10 20 244 

Pedagogika, učitelství  
a sociální péče 

0 0 0 0 0 9 0 0 9 

Celkem  110 167 0 0 11 35 10 20 253 
 
4.5 NEÚSPĚŠNÍ STUDENTI V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH   

 (POČTY V JEDNOTLIVÝCH SKUPINÁCH KKOV PODLE TYPU STUDIA A FORMY STUDIA, KÓD 
  UKONČENÍ 2 A 3) K 31. 12. 2015 

 

Skupiny studijních 
programů 

Studenti ve studijním programu 
Celkem bak. mag. mag. nav. dokt. 

P K P K P K P K 
společenské vědy, 
nauky a služby 97 45 0 0 23 1 1 1 168 
pedagogika, učitelství 
a sociál. péče 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

 
Podle § 56 odst. 1 písm. a) zanechání studia ukončilo studium 143 studentů, písm. b) pro nesplnění 
studijních podmínek ukončilo studium 26 studentů. Z důvodu přestupu na jiný studijní program (školu, 
fakultu) ukončilo studium 33 studentů. 
 
4.6 NEÚSPĚŠNÍ STUDENTI V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH   

 (POČTY PODLE STUDIJNÍHO PROGRAMU, KÓD UKON ČENÍ 2 A 3)  
 K 31. 12. 2015 

 

Studijní program 
Studenti ve studijním programu 

Celkem bak. mag. mag. nav. dokt. 
P K P K P K P K 

B6101 Filozofie 10 0 0 0 0 0 0 0 10 
B6107 Humanitní studia 16 0 0 0 0 0 0 0 16 
B6701 Politologie 27 0 0 0 0 0 0 0 27 
B7105 Historické vědy 25 15 0 0 0 0 0 0 40 
B7310 Filologie 19 30 0 0 0 0 0 0 49 
N6107 Humanitní studia 0 0 0 0 3 0 0 0 3 
N6701 Politologie 0 0 0 0 11 0 0 0 11 
N7105 Historické vědy 0 0 0 0 7 1 0 0 8 
N7310 Filologie 0 0 0 0 2 0 0 0 2 
N7503 Učitelství pro 
            základní školy 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
P7105 Historické vědy 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
Celkem  97 45 0 0 23 2 1 1 169 
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4.6 OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ STUDIJNÍ NEÚSPĚŠNOSTI 
 
Na Filozofické fakultě UJEP jsou dlouhodobě uplatňována opatření ke snížení studijní neúspěšnosti, 
zejména:  
□ motivačních pohovorů v přijímacím řízení, 
□ úpravy studijních plánů – v prvním semestru bakalářských studijních programů zařazení kurzů úvodu 

do studia, u kurzů s vysokou mírou studijní neúspěšnosti zařazení opakovacích seminářů a 
v posledním semestru bakalářských a magisterských studijních programů zařazení seminářů 
ke státním závěrečným zkouškám, 

□ u dvouoborových studií umožňování přestupů studentům, kteří nezvládají požadavky, na studium 
některého oboru zvolené kombinace, 

□ rozšíření konzultační činnosti pro studenty, popř. rozvoj e-learningu a tvorby studijních opor, 
□ rozvoj poradenství pro studenty – zajištění poradenských služeb poskytovaných Psychologickou 

poradnou při katedře psychologie Pedagogické fakulty UJEP. 
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5. ABSOLVENTI    
 
5.1 ABSOLVENTI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAM Ů (POČTY V JEDNOTLIVÝCH 

SKUPINÁCH KKOV PODLE TYPU STUDIA A FORMY STUDIA)  
 

Skupiny studijních 
programů 

Studenti ve studijním programu 
Celkem bak. mag. mag. nav. dokt. 

P K P K P K P K 
Společenské vědy, 
nauky a služby 

87 13 0 0 68 0 2 1 171 

Pedagogika, učitelství  
a sociální péče 

0 0 0 0 3 4 0 0 7 

Celkem  87 13 0 0 71 4 2 1 178 
 

Fakulta / studijní program Celkem 
Typ studia 

B M N D 
B6101 Filozofie 11 11 0 0 0 
B6107 Humanitní studia 20 20 0 0 0 
B6701 Politologie 19 19 0 0 0 
B7105 Historické vědy 33 33 0 0 0 
B7310 Filologie 17 17 0 0 0 
N6107 Humanitní studia 14 0 0 14 0 
N6701 Politologie 17 0 0 17 0 
N7105 Historické vědy 31 0 0 31 0 
N7503 Filologie 6 0 0 6 0 
N7503 Učitelství pro ZŠ 7 0 0 7 0 
P7105 Historické vědy 3 0 0 0 3 
 Filozofická fakulta  178 100 0 75 3 

 
V roce 2015 úspěšně ukončili své studium v rámci společného navazujícího magisterského studijního 
programu s Univerzitou Bayreuth „Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu/ 
Interkulturní germanistika“, zakončeného dvojitým diplomem (double degree), studium první tři studující z 
Ústí n. L. a jeden student z Bayreuthu.  
 
Vývoj počtu absolventů v letech 2010–2015 (stav k 31. 12. 2015) 
 

Počet absolventů v roce 
Studenti ve studijním programu 

Celkem 
bak. 

mag., 
mag. nav. 

dokt. 

2010 74 27 3** 104 
2011 76 24 0 100 
2012 129 32 2 163 
2013 105 48 0 153 
2014 108 50 0 158 
2015 100 75 3 178 

** pouze absolventi rigorózního řízení SP Historické vědy SO Historie  
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Absolventi rigorózních řízení  
 
Skupiny studijních programů Fakulta Titul Celkem 
Společenské vědy, nauky a služby FF PhDr. 1 

 
5.2 SPOLUPRÁCE S ABSOLVENTY 
 
� pořádání besed studentů s úspěšnými absolventy; 
� pravidelná setkání u příležitosti výročí oborů realizovaných na katedře historie; 
� účast absolventů, učitelů ZŠ a SŠ na pravidelných odborných konferencích zaměřených na didaktiku 

oboru na katedře historie a katedry germanistiky; na těchto konferencích jsou prezentovány i didaktické 
projekty ÚSGS (vzdělávací filmy k nacionalismu, doplňková česko-saská učebnice dějepisu) 

� zapojení absolventů jako externích spolupracovníků kateder; 
� zapojení absolventů do řešitelských týmů projektů podporovaných z programu MK NAKI; 
� vedení praxí současných studentů na gymnáziích a dalších středních školách v Ústeckém kraji 

(částečně i kraji Libereckém a Karlovarském) absolventy FF UJEP; 
� setkávání s absolventy na každoročním plese fakulty. 
 
V roce 2015 získala absolventka katedry germanistiky Mgr. Klára Šmicová, která působí na teplické ZŠ Na 
Stínadlech, cenu pro nejlepšího učitele němčiny v České republice v rámci kampaně „šprechtíme“.   
 
Katedra germanistiky uspořádala mezinárodní germanistickou konferenci „Teorie a praxe ve výuce cizího a 
materského jazyka“, která se konala ku příležitosti významného životního jubilea prof. PhDr. Marie 
Marouškové, CSc. Konference se zúčastnila i řada absolventů katedry germanistiky, působící v současné 
sobě v oblasti výuky německého jazyka nejen v ČR i v Německu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mezinárodní germanistická konference ku příležitosti 
významného životního jubilea prof. PhDr. Marie 
Marouškové, CSc., v termínu 27. – 28. 2. 2015 
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5.3 ZAMĚSTNANOST A ZAMĚSTNATELNOST ABSOLVENT Ů  
 
Univerzita sleduje nezaměstnanost svých absolventů prostřednictvím portálu Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR, kde jsou zveřejňovány statistiky nezaměstnaných z evidence úřadu práce k 30. 4. a 30. 9. každého 
roku. Fakulta žádná vlastní šetření neprovádí. 
 

Fakulta UJEP 

Nezaměstnaní absolventi podle studijního programu 
Celkem v ČR 

Z toho 
v Ústeckém 

kraji bak. mag. nav./mag. doktor. 

30. 4. 30. 9. 30. 4. 30. 9. 30. 4. 30. 9. 30. 4. 30. 9. 30. 4. 30. 9. 
FF 5 8 5 5 - - 10 13 6 9 

 
Fakulta podporovala konkurenceschopnost svých absolventů, a to prostřednictvím praxí a stáží zajišťovala 
přímou profesní zkušenost, dbala na inovace studijních programů podle požadavků budoucích 
zaměstnavatelů a na inovace přinášející posun od zprostředkování znalostí směrem k většímu důrazu na 
socializaci absolventů, na jejich osobnostní rozvoj, komunikační dovednosti nebo schopnost spolupracovat.  
 
5.4 SPOLUPRÁCE S BUDOUCÍMI ZAM ĚSTNAVATELI 
 

� Fakulta spolupracuje s budoucími zaměstnavateli formou stáží a praxí studentů v průběhu studia, 
zveřejňuje pro studující pracovní nabídky potencionálních budoucích zaměstnavatelů 
a zprostředkovává nabídky praxe; 

� Fakulta každoročně organizuje konference, na které jsou zváni i spolupracující organizace 
z regionu; 

� Fakulta každoročně pořádá odborné přednášky ve spolupráci s odbornými institucemi v regionu. 
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6. ZÁJEM O STUDIUM 
 
6.1 ZÁJEM O STUDIUM 
 

 

Bakalářské studium 
Magisterské 

studium 
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Doktorské studium 

P
oč

et
 

př
ih

lá
še

k 

P
oč

et
 

př
ija

tý
ch

 

P
oč

et
  

za
ps

an
ýc

h 

P
oč

et
 

př
ih

lá
še

k 

P
oč

et
 

př
ija

tý
ch

 

P
oč

et
  

za
ps

an
ýc

h 

P
oč

et
 

př
ih

lá
še

k 

P
oč

et
 

př
ija

tý
ch

 

P
oč

et
  

za
ps

an
ýc

h 

P
oč

et
 

př
ih

lá
še

k 

P
oč

et
 

př
ija

tý
ch

 

P
oč

et
  

za
ps

an
ýc

h 

Společenské 
vědy, nauky 
a služby 453 263 224 - - - 228 127 108 17 11 10 

 
Vývoj přijímacího řízení v letech 2010–2015 
 
Přijímací řízení  
v roce 

Počet přihlášek 
(oranžový sloupec) 

Počet přijatých 
(zelený sloupec) 

Počet zapsaných 
(modrý) 

2010 1102 617 433 
2011 1042 519 378 
2012 1060 623 466 
2013 1080 609 455 
2014 888 579 434 
2015 888 516 426 

 

 
 
 
6.2 CHARAKTERISTIKA P ŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  
 
V rámci přijímacího řízení na akademický rok 2015/2016 měly přijímací zkoušky na FF UJEP následující 
charakter: 

• ústní motivační pohovor v bakalářských a magisterských studijních programech 
• v bakalářském studijním programu Filologie byla přijímací zkouška prominuta uchazečům, kteří 

mohli doložit dosažení jazykové kompetence německého jazyka na úrovni B1 dle SERR 
(maturitní zkouška z NJ popř. jiná jazyková zkouška na úrovní B1 a vyšší); 
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• se v doktorském studijním programu Historické vědy / ve studijním oboru České dějiny byla 
obsahem přijímací zkoušky odborná rozprava a projekt doktorské práce; zajišťováno členy 
oborové rady. 

 
6.3 STUDENTI NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO A DOKTORSKÉ HO STUDIA – ABSOLVENTI  

JINÉ VŠ 
 

 

% z celkového počtu zapsaných do prvního ročníku 
v r. 2015 

Navazující magisterské 
studium 

Doktorské studium 

Filozofická fakulta 34 20 

 
6.4 SPOLUPRÁCE SE STŘEDNÍMI ŠKOLAMI 
 
Fakulta pravidelně rozesílá na střední školy v regionu informační materiály o přijímacím řízení a o nabídce 
studijních oborů. V tomto roce zástupci fakulty propagovali studijní obory fakulty přímo na středních školách, 
úzká spolupráce byla navázána především s gymnáziem Žatec. Fakulta se v listopadu 2015 zúčastnila veletrhu 
vysokých škol, který organizovalo gymnázium v Žatci 

 
V tomto roce si fakulta ve spolupráce s Gymnáziem 
Jateční v Ústí nad Labem připomenula výročí 17. 
listopadu konferencí Slova a svoboda i blokem 
přednášek a vernisáží výstavy. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
V roce 2015 na půdě fakulty uskutečnilo krajské kolo 
středoškolské dějepisné soutěže (8. 4. 2015). 

 
 

 
Filozofická fakulta na podzim vystavovala ve vestibulu FF společné práce žáků z české a německé základní 
školy u příležitosti 70. výročí bombardování města. Výstava obrazů „Stell dir vor, es ist Krieg! („Představ si, 
je válka!“) vznikla jako jeden z výstupů společného česko-německého projektu partnerských škol Montessori-
Schule Chemnitz a ZŠ Vojnovičova Ústí nad Labem. Za účelem prohloubení vzájemné spolupráce katedry 
germanistiky s učitely základních a středních škol a vzájemného propojení institucí, majících zájem na 
zlepšení výuky německého jazyka, byl katedrou germanistiky iniciován vznik Fóra učitelů německého jazyka. 
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7. AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI  
 
7.1 PŘEPOČTENÉ POČTY (PODÍL CELKOVÉHO POČTU SKUTEČNĚ ODPRACOVANÝCH HODIN ZA 

SLEDOVANÉ OBDOBÍ VŠEMI ZAM ĚSTNANCI A CELKOVÉHO RO ČNÍHO FONDU PRACOVNÍ 
DOBY PŘIPADAJÍCÍHO NA JEDNOHO ZAM ĚSTNANCE PRACUJÍCÍHO NA PLNOU PRACOVNÍ 
DOBU) AKADEMICKÝCH A V ĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ VE STRUKTUŘE DLE VNITŘNÍHO 
KVALIFIKA ČNÍHO ŘÁDU VYSOKÉ ŠKOLY  

 
Akademičtí a vědečtí pracovníci (přepočtené počty) 
 

Součást 
Akademičtí pracovníci 

Vědečtí 
pracovníci 

Celkem 
profesoři docenti 

odb. 
asistenti 

asistenti lektoři 

FF 5 15 46 1 3 2 72 

 
7.2 KVALIFIKA ČNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA AKADEMICKÝCH A V ĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ 

S UVEDENÍM POČTU ŽEN (VE STRUKTUŘE DLE VNITŘNÍHO KVALIFIKA ČNÍHO ŘÁDU VYSOKÉ 
ŠKOLY)  
 

Věková a kvalifikační struktura akademických a vědeckých pracovníků 
 

Věk 
Akademičtí pracovníci Vědečtí 

pracovníci Celkem profesoři docenti odb. asist. asistenti lektoři 
celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy 

do 29 let 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30−39 let 0 0 0 0 13 3 1 0 2 2 0 0 15 

40−49 let 1 0 4 2 15 4 0 0 1 1 0 0 21 

50−59 let 2 0 4 2 13 3 1 0 0 0 2 1 22 

60−69 let 1 0 6 1 5 1 0 0 0 0 1 0 12 

nad 70 let 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Celkem 5 0 15 6 46 11 2 0 3 3 2 1 72 

 
7.3 POČTY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍK Ů PODLE ROZSAHU PRACOVNÍCH ÚVAZK Ů 

A NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ KVALIFIKACE (PODLE TABULKY) 
 
Rozsah úvazků akademických a vědeckých pracovníků 
 

Úvazek prof. doc. 
DrSc., CSc., 

Dr., Ph.D., Th.D 
ostatní Cekem 

do 0,3 2 1 3 5 11 
do 0,5 1 4 8 6 19 
do 0,7 0 0 3 2 5 
do 1,0 2 9 18 7 36 
nad 1,0 0 2 1 0 3 
Celkem  5 16 33 20 74 

 
7.4 POČTY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍK Ů S CIZÍM STÁTNÍM OBČANSTVÍM  
 
Akademičtí pracovníci s cizím státním občanstvím  
 

Součást Počet fyzických pracovníků 

Filozofická fakulta 3 
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7.5 PŘEHLED KURZŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍK Ů VYSOKÉ ŠKOLY 
(POČTY KURZŮ A POČTY ÚČASTNÍKŮ) 

 
V roce 2015 FF UJEP nerealizovala žádné kurzy dalšího vzdělávání akademických pracovníků. 
 
7.6 DOCENTI A PROFESOŘI JMENOVANÍ V ROCE 2015 
 

Fakulta profesoři 
průměrný 
věk 
jmenovaných 

docenti 
průměrný 
věk 
jmenovaných 

celkem 
průměrný 
věk 
jmenovaných 

Filozofická 0 0 0 0 0 0 

 
7.7 CENY REKTORA 
 
Cenu rektora za knihu roku 2015 získal prof. PhDr. Radek Fukala, PhD. , profesor katedry historie za 
publikaci Dramat Europy, Wojna trzydziestoletnia (1618–1620) a kraje Korony Czeskej. 
Cenu rektora za vědeckou a výzkumnou činnost získal doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. , docent katedry 
historie. 
Titul emeritní docentka v oboru Historické vědy byl rektorem univerzity udělen doc. PhDr. Jana Englová, 
CSc. z katedry historie. 
 

 doc. PhDr. Jana Englová, CSc. 
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8. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI STUDENT Ů A ZAMĚSTNANCŮ 
 
8.1 STIPENDIA STUDENTŮM  
 

Účel stipendia Výše finančních 
prostředků v tis. Kč 

Prospěchová stipendia   54 
Mimořádná stipendia 880 
Sociální stipendia   26 
Stipendia v rámci specifického výzkumu 892 
Stipendia v rámci institucionálního výzkumu   10 
Na podporu studia v zahraničí 166 
Doktorandská stipendia 1.035 
Celkem  3.063 

 
8.2 STUDENTI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI 
 
Sociálně znevýhodnění studenti jsou ve studiu podporováni sociálním stipendiem vypláceným podle § 91 
odst. 3 zákona a také mimořádným sociálním stipendiem přiznávaným podle § 91 odst. 2 písm. b) zákona. 
Tíživá sociální situace je zohledňována i při posuzování žádosti o přezkum rozhodnutí o vyměření poplatku 
spojeného se studiem. 
V areálu Pasteurova 13 je studentům se specifickými potřebami k dispozici počítačová stanice 
s bezbariérovým přístupem. Všechny prostory v objektu jsou bezbariérové. 
Pro podporu komplexního řešení organizace a podmínek studia studentů se specifickými vzdělávacími 
potřebami na UJEP byl v letech 2012 - 2015 řešen projekt „Univerzitní centrum podpory pro studenty se 
specifickými vzdělávacími potřebami“, do kterého je zapojena také FF.  
 
8.3 MIMOŘÁDNĚ NADANÍ STUDENTI  
 
Nadaní studenti byli v roce 2015 podpořeni prostřednictvím Studentské grantové soutěže UJEP (SGS 
UJEP), která nabízí studentům magisterských a doktorských studijních programů možnost účastnit se 
vědeckých, výzkumných nebo vývojových projektů. 
Podpora mimořádně nadaných studentů byla dále realizována: 
□ udělováním Cen rektora, 
□ přiznáváním mimořádných stipendií nejlepším studentům FF UJEP, 
□ přiznáváním prospěchových a mimořádných stipendií nejlepším studentům fakulty, 
□ přiznáním mimořádného stipendia na podporu studia v zahraničí (double degree) pro studenta KGER, 
□ přiznáním mimořádného stipendia ze stipendijního fondu Renesance Ústecké komunitní nadace na 

podporu zahraničního studijního pobytu studentů,  
□ zapojováním studentů do řešení výzkumných projektů včetně projektů realizovaných v rámci 

institucionálního a specifického výzkumu a dalších výzkumných aktivit kateder, 
□ realizací zahraničních stáží, 
□ organizováním studentských vědeckých konferencí nebo soutěží SVOČ, 
□ publikováním vybraných závěrečných prací studentů, 
□ zasíláním nejlepších prací do celostátních soutěží. 

 
Stipendium Statutárního města Teplice ve výši 10.000,- Kč získala Mgr. Markéta Brožová, studentka 
doktorského studijního programu Historické vědy, studijního oboru České dějiny. 
V tomto roce získala Kristýna Weilová, studentka katedry historie v rámci 20. ročníku celostátní studentské 
soutěžní konference Historie 2014 druhé místo za svoji vědeckou práci „ Perkmistir, horníci a měšťané 
stříbrští v kontextu důlní konjunktury první čtvrtiny 16. stolení“, která se konala na jaře 2015 v Liberci. Tato 
studentka zároveň získala Šustovu cenu, která je každoročně udělována mladým badatelům Sdružením 
historiků České republiky. 
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9. INFRASTRUKTURA 
 
9.1 FONDY KNIHOVEN 
 
Katedra historie 

 

Přírůstek knihovního fondu za rok 

502 tituly  
 
- z toho: 
37 titulů z prostředků NAKI 
484 titulů z prostředků na institucionální výzkum  
7 titulů hrazeno z prostředků Erasmus 
8 titulů z prostředků Studentské grantové soutěže UJEP a  
1765 titulů tvoří knihy získané bezplatně formou darů 

Knihovní fond celkem 10249 katalogizovaných jednotek 
Počet odebíraných titulů periodik 
(fyzicky)

 57 periodických řad 

Otevírací doba za týden
1 
(fyzicky) 60 

Počet absenčních výpůjček
2 0 

Počet uživatelů
3 celkem 1835 / 85 za r. 2015 

Počet studijních míst 30 
Počet svazků umístěných ve volném 
výběru 

0 

 
Katedra germanistiky 
  

Přírůstek knihovního fondu za rok 

454 titul ů 
 
- z toho: 
  
34 tituly z prostředků na specifický výzkum 
146 titulů z prostředků na institucionární výzkum 
274 titul ů dary   

Knihovní fond celkem 3764 katalogizovaných jednotek 
Počet odebíraných titulů periodik 
(fyzicky)

 
5 periodických řad placených, celkem 22 darem nebo výměnou 
za Aussiger Beiträge 

Otevírací doba za týden
1 
(fyzicky) 45 

Počet absenčních výpůjček
2 179 

Počet uživatelů
3 178 

Počet studijních míst 15 
Počet svazků umístěných ve volném 
výběru 

0 

 
Katedra politologie a filozofie 
  

Přírůstek knihovního fondu za rok 

132 titul ů 
 
- z toho: 
116 tituly z prostředků na institucionální výzkum 
16 titul ů dary  

Knihovní fond celkem 8125 katalogizovaných jednotek 
Počet odebíraných titulů periodik 
(fyzicky)

 23 

Otevírací doba za týden
1 
(fyzicky) 54 

Počet absenčních výpůjček
2 0 

Počet uživatelů
3 0 
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Počet studijních míst 13 
Počet svazků umístěných ve volném 
výběru 

0 

 
9.2 ÚROVEŇ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB  
 
Všechna pracoviště FF UJEP jsou napojena na univerzitní počítačovou síť, která zajišťuje kvalitní rychlost 
a dostupnost informačních systémů univerzity (FIS, IMIS, STAG, GroupWise, K4 přístup a např. OBD). IMIS 
a STAG jsou zároveň zpřístupněny přes webové stránky univerzity, a zajišťují tak studentům přehled 
a aktivní přístup ke studijní agendě a dalším důležitým informacím. 
Všechny katedry FF UJEP mají základní informace o své činnosti uveřejněny na webových stránkách FF 
UJEP. Všechny katedry vč. ústavů dohlíží na jejich aktualizaci. 
 
Pro akademické pracovníky i studenty byl zajištěn přístup k renomovaným elektronickým informačním 
zdrojům (bibliografickým, plnotextovým), například Web of Science, Scopus, Academic Search Complete, 
Science Direct, Springer Link, Wiley Interscience, Proquest Central, JSTOR, Oxford Journals, Cambridge 
Journals, EnviroNetBase, IoPscience, Nursing @ Ovid,   Environment complete,  EconLit with full text, 
Literature Online, Literature resource center, Art Source, Business Source complete. Pro paralelní 
vyhledávání v těchto zdrojích byl využíván vyhledávací nástroj EBSCO Discovery Service. Vědecká 
knihovna univerzity zajišťovala propagaci zdrojů, školení, individuální konzultace uživatelům. 
 
V nově rekonstruovaném objektu Filozofické fakulty funguje výkonná počítačová síť vč. wi-fi ve všech 
učebnách a společných prostorách, telefonní síť a elektronický přístupový systém jak pro studenty, tak pro 
zaměstnance. Ten umožňuje bezproblémový přístup kompetentních osob dle uděleného oprávnění. 
Všechny technologie jsou plně kompatibilní s nadstavbovými systémy, které jsou ve správě rektorátních 
oddělení. 
 
Rozvoj studijního informačního systému STAG byl především v oblastech podpory evidence předchozího 
studia, evidence uznávání předchozí odstudované doby, dále systému v oblasti podpory příjezdů a výjezdů 
studentů na jiné vysoké školy, včetně elektronické přihlášky programu Erasmus.  
 
ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 
Studovny FF jsou vybaveny výkonnými multifunkčními kopírovacími stroji formátu A3. Ty jsou nejvíce 
využívány pro skenování materiálů, které je studentům poskytováno zdarma. Každá tiskárna je pak napojena 
na systém Safe Q, který umožňuje sledování aktivit přístroje a zároveň je schopen využít přednabitých 
studentských čipových karet k úhradě za kopírování a tisk z PC. 
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10.  VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UM ĚLECKÁ A DALŠÍ  
   TVŮRČÍ ČINNOST (VE SMYSLU § 1 ZÁKONA  
   Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH) 

 
10.1 PROPOJENÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI S ČINNOSTÍ VZDĚLÁVACÍ 
 
Studenti všech studijních programů jsou zapojeni do tvůrčí činnosti zejména prostřednictvím studentské 
grantové soutěže UJEP (viz Směrnice rektora č. 3/2011 Studentská grantová soutěž Univerzity J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem). Touto směrnicí jsou stanovena pravidla soutěže na podporu projektů specifického 
vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorského nebo magisterského studijního programu. Dle 
vedené směrnice získalo v roce 2015 podporu celkem 8 projektů (z toho 5 na KHI a 3 na KPF) ve výši 1.928 
tis. Kč (z toho pro KHI 1.112.064 Kč a pro KPF 815.936,- Kč). 
 
V rámci diplomových a disertačních prací jsou prosazována taková témata, která jsou provázána s tvůrčí 
činností na jednotlivých pracovištích FF UJEP. Naším cílem je také větší zapojení studentů magisterských a 
doktorských studijních programů do tvůrčí činnosti realizované na jednotlivých pracovištích FF UJEP. Na 
vědeckých a výzkumných aktivitách podporovaných interními vědeckými granty pracovišť FF UJEP se 
podílejí jak akademičtí pracovníci, tak studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních 
programů (viz Směrnice děkanky FF UJEP Ústí n. L. č. 21/2010 Stimulace vědecko-výzkumné činnosti 
akademických pracovníků FF UJEP). Další formou zapojení studentů do tvůrčí činnosti je zapojení jako 
pomocných vědeckých sil.  
 
Konkrétní nejvýznamn ější výstupy 
 
V dubnu 2015 hostila FF UJEP zasedání Asociace děkanů Filozofických fakult ČR. Děkani a děkanky se v 
Ústí nad Labem seznámili s univerzitním kampusem, a především s novými budovami Filozofické fakulty, ve 
kterých pro ně byla připravena i prezentace přístrojového vybavení Centra dokumentace a digitalizace 
kulturního dědictví. V souvislosti s centrem vedení FF UJEP jednalo s děkany filozofických fakult o 

možnostech sdílení místních unikátních přístrojů v rámci 
mezifakultní spolupráce, např. při archeologických výzkumech 
nebo dokumentaci památkových objektů. Hlavní program 
zasedání asociace byl zaměřen na diskusi o parametrech tzv. 
ukazatele K (kvalita), který významně ovlivňuje financování 
vysokých škol, a dále na možnosti, které filozofickým fakultám 
dává nový Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
odstartovaný v tomto roce. Projednávání obou hlavních bodů 
programu probíhalo za účasti zástupců Ministerstva školství 
mládeže a tělovýchovy. 
 
 
Asociace děkanů filozofických fakult, 15. 4. 2015 

 
Dalším významným výstupem odborné spolupráce katedry historie FF 
UJEP a Národního památkového ústavu, ú.p. Ústí nad Labem byla 
výstava Milešov, jejíž součástí byl i vzdělávací program pro žáky 
středních škol. Výstava byla rozdělena do tří částí, první mapovala vývoj 
krajiny a historický vývoj regionu od prvních zmínek až po polovinu 19. 
století, druhá část byla zaměřena na základní badatelské práce a třetí 
představuje nejvýznamnější památky.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotoplán Casino 

Studenti katedry historie, oborů Dokumentace památek a Kulturní 
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historie, pomohli v letních měsících, v rámci praxí, zrekonstruovat podobu historického barokního areálu 
v Konojedech. Studenti pod vedením odborných pracovníků Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního 
dědictví při FF UJEP se podíleli na předprojektové přípravě. Prováděli stavebně-historickou analýzu krovu 
kostela, tzn. lodi, věže a sakristie, s cílem určit jeho stavební stratigrafii a druhotně užité prvky. Dále 
inventarizovali detaily konstrukční, architektonické a epigrafické, které 
měly vztah ke stavebnímu vývoji krovu. Účastníci kurzu si také 
vyzkoušeli odběr vzorků dřevěných konstrukcí určených k 
dendrochronologické analýze s cílem absolutní datace jednotlivých 
stavebních fází kostela. Studenti filozofické fakulty taktéž stavebně 
zaměřili a v prostředí AutoCAD vytvořili plánovou dokumentaci 
(půdorysy, řezy a pohledy) kostela. Pomocí optického a laserového 3D 
skeneru si účastníci studentské praxe vyzkoušeli nejmodernější trend v 
oblasti dokumentace památek, a to 3D skenování.. Akce byla 
realizována v rámci partnerství a vzájemné spolupráce Evropský 
hospodářský prostor (EHP fondy) ve spojení se Společností pro 
obnovu památek Úštěcka. Cílem projektu bylo revitalizace a znovu 
začlenění kostela do kulturních, společenských a edukačních aktivit 
Ústeckého kraje. 
 
 
 
 
 
 

kostel v Konojedech 
 
V červenci t.r. se na Broumovsku uskutečnila mezinárodní Letní škola k barokní architektuře a umění pod 
názvem Barokní venkovské kostely v kontextu evropské kultury. Letní škola byla realizována ve spolupráci 
s Ústavem dějin umění AV ČR, Instytutem Historii Szuki Uniwersytetu Wroclawskiego, Římskokatolickou 
farností v Broumově, občanským sdružením Omnium a Národním památkovým ústavem, ú. p. Ústí nad 
Labem. 

 
Na jaře zavítal na půdu FF UJEP vídeňský spisovatel 
Stanislav Struhar, který zde četl ze svého nejnovějšího 
románu „Das Gewicht des Lichts“ v rámci autorského 
čtení, které pořádá katedra germanistiky ve spolupráci s 
Rakouským kulturním fórem v Praze. 
 
 
 
 
 
 
Německo-české čtení autora Stanislava Struhara (Vídeň) 11. 3. 2015 
 

 
Obrovský úspěch zaznamenala putovní výstava „Zlomená křídla“, jejímž tématem jsou osudy vybraných 
amerických osádek bombardérů a stíhačů sestřelených nad územím dnešní České republiky v době druhé 
světové války. Doc. Mgr. Martina Veselý, Ph.D., docent katedry historie shromáždil v průběhu uplynulých let 
podklady ze Severočeského leteckého archivu i 
zahraničních archivů a mnohdy se jednalo o raritní 
fotografie a dokumenty, které dokreslují kapitoly letecké 
války nad naším územím. V průběhu vernisáže bylo 
možné zakoupit česko-anglický katalog výstavy s mnoha 
často raritními fotografiemi. Katalog seznámil návštěvníky 
nejen s důvody náletů, ale často s tragickými osudy 
amerických letců. Výstava byla prezentována i na půdě 
Velvyslanectví ČR ve Washingtonu D.C. 

 
 
 

Vernisáž výstavy „Zlomená křídla“, 1. 4. 2015 
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Filozofická fakulta uzavřela s Filosofickým ústavem AV ČR, v.v.i. roční smlouvu o spolupráci při řešení 
výzkumného projektu „Emanuel Rádl (1873 – 1942): Od dějin biologických teorií k teoriím národa a reflexím 
česko-německých vztahů.“ 
 
Katedra germanistiky byla iniciátorem setkání, jehož se vedle německého velvyslance Dr. Arndta Freiherra 
Freytag von Loringhovena, zúčastnili za magistrát náměstkyně pro školství Bc. Jany Bohuňkové, zástupci 

Euroregionu Labe/Elbe, Průmyslové a obchodní 
komory ze Saské Kamenice (Chemnitz), pražského 
Goethe-Institutu, ústeckého Collegia Bohemica a 
dalších institucí majících zájem o změnu 
nepříznivého trendu ve výuce němčiny. Pracovní 
skupina na podporu výuky německého jazyka a 
Ústecké fórum učitelů německého jazyka byly 
založeny z iniciativy Magistrátu města Ústí nad 
Labem a Katedry germanistiky FF UJEP s cílem 
vytvořit a podpořit systémově výuku němčiny v 
regionu, neboť právě znalost německého jazyka je 
základním předpokladem snížení nezaměstnanosti 
a prosperity jak regionu a města, tak i jeho občanů. 
 
Setkání Pracovní skupiny pro podporu výuky německého jazyka 
a Ústeckého fóra učitelů německého jazyia, 19. 5. 2015 

 
V červnu t. r. Filozofická fakulta ve spolupráci s Ústavem dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK a 
Společností pro dějiny věd a techniky uspořádala v prostorách fakulty 11. mezinárodní sympózium k dějinám 
medicíny, farmacie a veterinární medicíny. Sympozia na téma Teorie, metodologie a prameny v dějinách 
medicíny, farmacie a veterinární medicíny se aktivně zúčastnilo 29 odborníků ze tří středoevropských zemí. 
 
Filozofická fakulta se podílela ve spolupráci s Českým statistickým úřadem a AV ČR na realizaci konference 
„25 let Programu Teplice“, která byla zaměřena na vliv znečištěného životního prostředí na zdravotní stav 
obyvatel Ústeckého kraje. V rámci konference byla 
představena i výstava připomínající tzv. ekologické 
demonstrace z listopadu 1989 v Teplicích.  Tímto 
tématem se zabývají i doktorandi katedry historie 
orientovaní především na výzkum odporu proti 
komunistickému režimu v období normalizace. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Konference „25. let Program Teplice“, 22. 10. 2015 
 
Při příležitosti lucemburského předsednictví Evropské unii Lucemburské dny pořádala Vědecká knihovna 
UJEP v průběhu měsíce listopadu „Lucemburské dny na UJEP“. V rámci této akce se uskutečnila přednáška 
historika doc. PhDr. Václava Dršky, Ph.D., z katedry historie FF UJEP „Symbolika a místa paměti jako 
nástroj lucemburské diplomacie“. 

Filozofickou fakultu navštívila ambasadorka a hlavní 
poradkyně kanadského premiéra pro otázky First 
Nations, tedy původních obyvatel Kanady, paní Roxanne 
Lindley s doprovodem. Zajímala se o možnosti 
spolupráce Centra pro dokumentaci a digitalizaci 
kulturního dědictví, Katedry historie Filozofické fakulty 
UJEP a Katedry informatiky a geoinformatiky FŽP UJEP 
na vytváření podkladů pro zamýšlený nový systém 
vzdělávání First Nations v Kanadě.  
 
 
Roxanne Lindley, ambasadorka kanadského premiéra, 19. 11. 2015  
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V tomto roce se podařilo díky několikaleté spolupráci několika institucí – Národní galerie v Praze, FF UK, 
Biskupstvím litoměřickým a fakultou prezentovat výsledky výzkumu v podobě výstavy nazvané Bez hranice – 

umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí zaměřená na 
krušnohorský region z období let 1250 – 1550, která byla prezentována 
ve Valdštejnské jízdárně. 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vernisáž výstavy „Bez hranice“ 
 

Katedra germanistiky  promítá vědeckou a tvůrčí činnost svých pracovníků systematicky do jejich 
pedagogické činnosti. Na tomto základě byly postaveny i reakreditace v r. 2014, podle nichž jsou od r. 2015 
realizovány první ročníky bakalářského SO „Interkulturní germanistika“ v prezenční a kombinované formě a 
navazující magisterský SO „Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ“ (jednooborové i dvouoborové 
studium). V r. 2015 probíhala příprava akreditace doktorského studijního programu „Německá literatura“. 
Výzkum v oblasti výuky jazyků byl prezentován v únoru členy katedry na mezinárodní konferenci „Teorie a 
praxe ve výuce cizího a mateřského jazyka“, v říjnu proběhla v Ústí nad Labem mezinárodní literárněvědná 
konference „Fritz Mauthner v česko-německém kontextu“. Ve spolupráci s Vědeckou knihovnou UJEP se na 
jaře uskutečnila přednáška o rakouské hymně „Zachovej nám, hospodine / Gott erhalte unsern Kaiser“, která 
byla prezentována v rámci Dnů vědy UJEP. 
Výsledky vědecko-výzkumné práce členů katedry germanistiky v oblasti česko-německých vztahů z hlediska 
literárního, lingvistického a kulturněhistorického s důrazem na interkulturní aspekty jsou nejen pravidelně 
prezentovány v odborných kruzích doma i v zahraničí, ale promítají se také do výuky povinných kurzů a 
široké nabídky kurzů povinně volitelných. Tyto kurzy přinášejí studujícím nové poznatky a mají za cíl 
studující motivovat k výběru témat pro jejich kvalifikační práce. Mimoto je nabídka povinně volitelných kurzů 
pravidelně obohacována o přednášky, semináře nebo workshopy odborníků z domácích i zahraničních 
univerzit. Studující katedry germanistiky se podílejí také na organizaci vědeckých i kulturních akcí 
(konference, kolokvia, workshopy, přednášky výstavy, autorská čtení, literární pásma aj.), pořádaných 
katedrou germanistiky ve spolupráci s dalšími institucemi (Rakouská knihovna VK UJEP, Muzeum města 
Ústí nad Labem, Collegium Bohemicum v Ústí nad Labem, Rakouské kulturní fórum v Praze aj.). 
Katedra historie  dlouhodobě propojuje své vědecko-výzkumné aktivity a jejich výsledky s výukou. Vyučující 
jsou zapojení do vědecko-výzkumných grantů v rámci vnitřních fakultních nebo univerzitních grantů, 
programu NAKI a dalších projektů, které akcentují zejména v nabídce povinně volitelných kurzů. Na jejich 
zabezpečení participují též doktorandi oboru České dějiny, kteří jako PVK připravují témata svých 
disertačních prací. Výsledkem jejich činnosti je též realizace „pamětnického kurzu“ zaměřeného na 
československé kulturní dějiny 2. poloviny 20. století, případně spolupracují na projektech prezentujících 
aktuální témata 21. století – např. s participací externích subjektů jakými jsou Člověk v tísni nebo Ústav pro 
studium totalitních režimů. Nadále pokračují aktivity související s akcemi pro spolupracující učitele dějepisu 
v rámci oborové didaktiky, jejichž výsledky jsou průběžně implementovány do výuky a též realizace praxí. 
Specifickým případem je zapojení studentů do výuky a projektové činnosti v Centru pro dokumentaci a 
digitalizaci kulturního dědictví, kteří v loňském roce dokumentovali zámeckých areál a kostel v Konojedech. 
Na tomto výzkumu a revitalizaci participuje katedra historie jako partner projektu, který byl v roce 2014 
získán v rámci tzv. Norských fondů. 
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Katedra politologie a filozofie  rozvíjela svou vědecko-výzkumnou a tvůrčí činnost v roce 2015 hned 
v několika stěžejních oblastech. Velký důraz byl kladen na požadavek, aby do pořádání přímých výstupů 
v rámci jednotlivých výzkumných oblastí byli zapojeni i studenti jako spoluorganizátoři i jako přímí účastníci. 
V oblasti filosofie pokračoval výzkum zaměřený na antickou filosofii. Jedním z jeho výstupů byla například 
česká platónská konference Platónova obrana Sókrata pořádaná v Praze ve vile Lanna. V oblasti českého 
politického myšlení pokračoval výzkum vzniku a vývoje liberální demokracie a deliberativní demokracie, 
otázek sekularizace společnosti, jehož součástí byla již každoročně pořádaná tzv. písecká konference, 
tentokrát s tématem Jan Hus – dílo, kontexty, interpretace. V oblasti politické filosofie pokračoval výzkum 
problému moci, svobody, lidských práv a suverenity. V listopadu proběhly v Ústí nad Labem konference 
Suverenita a problém krize: Relexe 
krizového vládnutí v rámci 
nadnárodního uskupení a přednáška 
dr. Vlasty Čihákové-Noshiro o 
"matce moderní Evropy": Mitsuko 
Coudenhove-Kalergi a jejím vlivu na 
zrod Panevropského hnutí. Proběhla 
také konference a každoroční 
setkání členů mezinárodního 
sdružení Collegium Politicum na 
téma „Přátelům je vše společné 
(koina ta tón filón)“.  
 
 

Konference „Přátelům je vše společné“,  
29. – 30. 5. 2015 

 
V oblasti politologie se výzkum zaměřoval na regionální problematiku a na česko-německé vztahy. V rovině 
pedagogické byla rozšířena nabídka povinně volitelných kurzů, které jsou odrazem výzkumů v jednotlivých 
oblastech katedry. Zároveň byly nabídnuty i nové povinně volitelné kurzy v rámci oborové didaktiky 
společenských věd s cílem dalšího zkvalitňování učitelských borů.  
 
Ústav slovansko-germánských studií (ÚSGS) část svých aktivit plní ve spolupráci s regionálními archivy a 
především Muzeem města Ústí nad Labem a Společností pro dějiny Němců v Čechách – jedná se 
o pravidelná kolokvia (Konferenci Kolokvium „Přemysl Oráč se vrací domů aneb české pověsti“ (ve 
spolupráci se Společností pro dějiny Němců v Čechách, Muzeem města Ústí nad Labem a Archivem města 
Ústí nad Labem)). Aktivit ÚSGS se pravidelně účastní studenti katedry historie a katedry germanistiky. 
ÚSGS pořádal mezinárodní konferenci „Isolated or Entangled Histories? Migration erinnern in regionalen und 
lokalen Kontexten“ (spolupořadatelství s Collegiem Carolinum Mnichov a Collegiem Bohemicum). 
Rovněž se konala prezentace knihy Evy Hahnové: Češi a Němci od Palackého k Benešovi. Německé texty o 
Češích, Němcích a českých zemích, Academia Praha 2014 (spolu s KHI FF). V létě proběhl již XXIV. 
jazykový kurs Colloguia Ustensia ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde. 
 
10.2 ZAPOJENÍ STUDENTŮ BAKALÁ ŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH, RESP. NAVAZUJÍCÍCH 
 MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAM Ů DO TVŮRČÍ ČINNOSTI 
 
Studenti katedry germanistiky  přispívají k tvůrčí činnosti katedry jednak jako pomocné vědecké síly 
jednotlivých akademických pracovníků, jednak prostřednictvím vhodně zvolených témat bakalářských a 
diplomových prací směřujících ke komplexnějším tématům, na nichž pracují vědecko-výzkumné týmy 
katedry nebo jejich jednotliví členové. Výsledky své tvůrčí činnosti prezentují také na mezinárodních fórech, 
jako je např. studentská konference PRAGEST pořádaná FF UK v Praze. 
 
Katedra historie  v roce 2015 pokračovala, resp. ukončovala projekty NAKI a GAČR zaměřené na výzkum 
specifik regionu a jeho kulturního vývoje, resp. urbánních dějin, v nichž jsou zapojeni především studenti 
doktorského studia. Zapojení studentů magisterského studia probíhalo zejména při řešení univerzitních 
projektů Studentské grantové soutěže, do nichž jsou zapojeni též doktorandi. V loňském roce pokračovaly, 
resp. finišovaly tři projekty, které svým zaměřením pokrývají široké spektrum vědecko-výzkumných zájmů na 
katedře historie. Podruhé a s velkým úspěchem a zájmem proběhl povinně volitelný kurz zaměřený na orální 
historii, resp. kulturní dějiny Československa po roce 1945, který organizují samo studenti magisterského a 
bakalářského studia. Na počátku roku 2015 proběhlo na katedře jako již tradičně katedrální kolo celostátní 
studentské vědecké konference HISTORIE 2014. V celostátním kole na TUV v Liberci prezentovali katedru 
Martin Černý a Bc. Kristýna Weilová (bližší informace bod 8.3). V listopadu se díky aktivitě studentů 
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uskutečnila studentská konference o svobodě slova a konalo se slavnostní připomenutí 17. listopadu 
v ústeckých Městských sadech.   
 
Studenti katedry politologie a filozofie  byli zapojeni do vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti katedry 
zejména prostřednictvích grantů v rámci Studentské grantové soutěže UJEP. V roce 2015 katedra řešila 3 
granty v rámci výše uvedené soutěže. Mezi výstupy lze uvést studentské konference, přednášky, ale i 
výjezdní semináře, na kterých měli studenti příležitost se setkat s odborníky dané problematiky, například 
studentskou konferenci S Piráty na akademické souši, které se zúčastnili i aktivní členové Pirátské strany, 
zejména ze severočeského kraje. V rámci SGS proběhla také studentská konference Ústex 2015. Na 
katedře byl zimním semestru realizován seminář Specializační kurz společenských věd, který vedl student 
magisterského studia Rudolf Kardaš. Novým počinem na katedře byl i tzv. Estetický víkend v Krušných 
horách – soubor přednášek a workshopů určený pro studenty bakalářského oboru ZHV – estetika. 
 
10.3  ÚČELOVÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE  
  
Filozofická fakulta čerpala roce 2015 v rámci výzkumu, vývoje a inovací účelové finanční prostředky 
v celkové hodnotě 19.719.599,90 Kč (z toho 0,- Kč investice). 
Vzhledem k tomu, že výsledky hodnocení výzkumné a vývojové činnosti FF UJEP podle platné Metodiky 
hodnocení výsledků výzkumu a vývoje dosud nebyly uveřejněny, není tento údaj uveden ve výroční zprávě. 
 
Centrálně evidované projekty 

Název grantu, výzkumného projektu, patentu nebo dalších 
tvůrčích aktivit 

Zdroj dle 
klasifikace 

MŠMT 

Finanční 
podpora 
UJEP 

(v tis. Kč) 

Součást 
fakulty 

LIBRI CIVITATIS - dokumentace a zpřístupňování městských 
knih v České republice I 

B 662 KHI 

Společenské, kulturní a ideové transfery v historii příhraničního 
regionu severozápadních a severních Čech a jejich role pro jeho 
rozvoj a udržitelnost  

C 2 785 KHI 

Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa C 933 KHI 
Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního 
dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech 

C 2 461 KHI 

Umělecká výměna v regionu Krušnohoří mezi gotikou a 
renesancí  

C 593 KHI 

Celkem   7.434  
 

Filozofická fakulta v rámci institucionálního výzkumu řešila 40 projektů (z toho 7 KGER, 15 KPF,  
18 KHI) v celkové výši 2.220.102 Kč (z toho 638 tis. Kč, 633 tis. KPF,1.137 tis. Kč). 
 
Projekty OPVK evidované v CEP 2015 

Název projektu, grantu, patentu nebo dalších tvůrčích aktivit 
Zdroj dle 

klasifikace 
MŠMT 

Finanční 
podpora 
UJEP 

(v tis. Kč.) 

Součást 
UJEP 

Šance pro mladé výzkumníky na Univerzitě J. E. Purkyně VK 2.3 1.000 FF + PřF 
 

Další projekty, které mají charakter výzkumné či umělecké činnosti, jež byly realizovány na UJEP 
v roce 2015 (nejsou evidovány v CEP)  

Název projektu, grantu, patentu nebo dalších tvůrčích aktivit 
Zdroj dle 

klasifikace 
MŠMT 

Finanční 
podpora 
UJEP 

(v tis. Kč.) 

Součást 
UJEP 

15. setkání zástupců evropských univerzit 
Ústecký 

kraj 
100 KPF  

 
Konference: Fritz Mautner v česko-německém kontextu 
 

Thyssen 
Stiftung 

 
77 KGER 

 
Children Born of War - Past, Present and Future — CHIBOW / 

Horizon 
2020 

0 KHI 
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Horizon 2020, č. 642571Horizon Chibow 
 
Visegrad memory or Visegrad memories.  
 

Visegrad 89 ÚSGS 

Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u 
Úštěka 
 

Norské 
fondy 

150 CDDKD 

 
Projekty podpořené v rámci Studentské grantové soutěže UJEP v roce 2015 

Název studentského grantu 
Zdroj dle 

klasifikace 
MŠMT 

Finanční 
podpora 
UJEP 

(v tis. Kč) 

Fakulta 
UJEP 

Krajina-lidé-katastrofy: transformace krajiny a adaptace na 
náročné přírodní podmínky v historickogeografické perspektivě 

SGS 39 KHI + 
PřF 

Korupce a klientelismus napříč staletími SGS 300 KHI 

Za svojí ideu, za svým cílem (1939-1989) 
SGS 300 

KHI 
+ÚSGS 

Být měšťanem. Městská subpopulace, kultura a sociální vazby 
od počátku novověku do 19. století 

SGS 243 KHI 

Suverenita (historický a systematický výklad) SGS 295 KPF 
Pirátská strana v evropském kontextu SGS 182 KPF 
Terra Sacra Incognita SGS 230 KHI 
Filosofická interpretace Husova díla a otázek pravdy, relativity a 
hodnotové neutrality 

SGS 247 KPF 

Celkem   1 836  
 
Využití institucionální podpory na jednotlivých katedrách FF (v Kč) 

 

rok 2015 KHI KPF KGER ÚSGS Celkem 

počet projektů 1 139 000 632 802 638 300 111 012 2 521 114 

počet žádostí o publikaci 599 013 659 644 133 500 0 1 392 157 

nákup literatury 200 000 140 000 140 000 0 480 000 

Celkem 1 938 013 1 432 446 911 800 111 012 4 393 27 1 

 
10.4  VĚDECKÉ KONFERENCE (SPOLU)POŘÁDANÉ FAKULTOU  
 

 Počet 
S počtem účastníků 
vyšším než 60 S mezinárodní účastí 

ÚSGS 2 0 1 
KPF 6 2 2 
KHI 1 0 1 

 
10.5 PODPORA STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAM Ů A PRACOVNÍKŮ NA 

TZV. POST-DOKTORANDSKÝCH POZICÍCH (TJ. P ŘIBLIŽNĚ DO 5 LET OD ABSOLVOVÁNÍ 
DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU)   

 
Pro podporu studentů doktorských studijních programů jsou využívány následující nástroje: 
□ možnost zapojení do projektů studentské grantové soutěže, 
□ zapojení do výzkumných a vývojových projektů, 
□ mimořádná stipendia, 
□ získání prostředků v rámci fakultních interních grantových schémat na podporu studentů (výjezdy na 

konference, stipendia na pobyty, podpora publikační činnosti). 
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V doktorském studiu na katedře historie studovalo v akademickém roce 2015/2016 20 studentů v prezenční 
a 26 v externí formě studia. Katedra historie nabízí studentům 
doktorského studia možnost zapojení do projektů studentské 
grantové soutěže, zejména v rámci Studentské grantové 
soutěže, kde bylo zapojeno 29 doktorandů. Studenti 
doktorského studia se též mohou zapojit do výzkumných a 
vývojových projektů (stalo se tak např. v rámci projektů NAKI 
nebo Stimulace vědecko-výzkumné činnosti akademických 
pracovníků FF UJEP). Z rozpočtů projektů je pak možné 
hradit výjezdy na konference, výzkumné pobyty při bádání 
v našich nebo zahraničních archivech, podpořit publikační 
činnost apod.   
V roce 2015 byl realizován studenty doktorského studia 
katedry historie seminář s názvem PUDOS (Půdní 

doktorandský seminář), který byl založen nejen pro studenty doktorského studia, ale i pro zájemce o diskusi 
na libovolné odborné téma. Tyto semináře probíhaly vždy ve středu v podkrovní místnosti FF UJEP. Na 
přednášky byli zváni i významní odborníci prof. Royt, prof. Bobková apod. Seminář byl otevřen všem 
zájemcům o humanitní, odbornou a nezávaznou diskusi v přátelském prostředí. Studenti všech ročníků si 
zde mohli nanečisto vyzkoušet například obhajoby svých bakalářských nebo diplomových prací, mohli 
prezentovat své výzkumy určené pro různé studentské vědecké soutěže apod. Pro dostupnost informací k 
semináři Půdos byly zřízeny webové stránky http://pudos.webnode.cz/ 

 
10.6 SMLOUVY SE SUBJEKTY APLIKA ČNÍ SFÉRY PODÍLEJÍCÍ SE NA VÝUCE V AKREDITOVANÝCH 

STUDIJNÍCH PROGRAMECH 
 

Subjekt Počet smluv 
celkem 

Počet smluv 
uzavřených 

v r. 2015 
Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště Ústí n. L. 1 0 
Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště Liberec 1 0 
Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště Loket 1 0 
Muzeum města Ústí nad Labem 1 0 
Památník Terezín 1 0 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. 1  0 
ČR – státní oblastní archiv v Litoměřicích 1 0 
Historický ústav AV ČR 1 0 

 
10.7 ODBORNÍCI Z APLIKA ČNÍ SFÉRY PODÍLEJÍCÍ SE NA VÝUCE V AKREDITOVANÝCH ST UDIJNÍCH 

PROGRAMECH  
 
 Počty osob 
Fakulta filozofická 24 

 
10.8 STUDIJNÍ OBORY S ODBORNOU PRAXÍ  
 
 Studijní obory 
katedra germanistiky 0* 

katedra historie – bakalářské obory 

Dokumentace památek 
Kulturněhistorická regionalistika 
Kulturní historie 
Archivní a spisová služba 

katedra historie – navazující magisterské obory 
Kulturněhistorická regionalistika – stavební historie 
Kulturněhistorická regionalistika – archivnictví 
Kulturní historie 

katedra politologie a filozofie 0* 
* odborné praxe na katedře germanistiky a katedře politologie a filozofie jsou řešeny formou PVK. 
 
10.9 PŘÍJMY Z PRODEJE LICENCÍ  
  
Fakulta v roce 2015 nevykázala žádné příjmy z prodeje licencí. 



 38

10.10 PŘÍJMY ZE SMLUVNÍCH ZAKÁZEK  
 

 
Příjmy ze smluvních 

zakázek (v Kč) 
Ostatní příjmy, 

sponzor. dary (v Kč) 
Roudnice – město, stavebně historický průzkum č.p. 
58 

70.000  

Muzeum Ústí nad Labem, 3D skenování sbírkového 
předmětu 

2.000  

Akademie věd – 3D skenování kvádrů 8.050  
Spolek pro obnovu památek Úštěcka              123.000  
Institut Bohemica (Ackermann-Gemeinde)  406.696,15 

 
Filozofická fakulta obdržela darem od společnosti Institutum Bohemicum (Ackermann-Gemeinde) celkem 
406.696,15,- Kč, které podpořily XXIV. Colloquia Ustensia, které pořádá Ústav slovansko-germánských 
studií FF UJEP. Tyto peníze jsou z 80% určeny na předfinancování dalšího ročníku kursu. Zbytek je užíván 
k podpoře činnosti ÚSGS, jejíž rozpočet je jinak minimální (vydávání publikací), ale také k podpoře aktivit FF 
(např. podpora studentské konference). 
 
10.11 STRATEGIE PRO KOMERCIONALIZACI A SPOLUPRÁCE S APLIK AČNÍ SFÉROU 
 
FF UJEP nemá definovanou specifickou strategii pro komercializaci.  
 
Filozofická fakulta využívá ke komercionalizaci zejména specializované pracoviště katedry historie, tj. 
Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví, které rozvíjí strategii využitím špičkové 
dokumentační techniky na komerční bázi, tedy získáváním zakázek v oblasti 3D skenování, fotogrammetrie, 
SHP atd. V roce 2015 byly v rámci tohoto záměru realizovány zakázky v hodnotě 80.050,- Kč. 
 
Filozofická fakulta nemá definovanou specifickou strategii pro komercializaci. Většina akademických 
pracovníků je díky současné metodice hodnocení VaV motivována publikovat své výstupy, poznatky formou 
článků ve vědeckých časopisech či knihách. Pracovníci také propagují cíle a výstupy jednotlivých projektů 
řešených na fakultě, které úzce souvisejí s dalším rozvojem a směřováním fakulty. 
Filozofická fakulta realizuje drobné zakázky prostřednictvím Centra dokumentace a digitalizace kulturního 
dědictvím. Snaží se prostřednictvím tohoto centra obeznámit veřejnou a aplikační sféru o možnostech 
komerční a projektové spolupráce. 
 
Fakulta v roce 2015 nabízela aplikační sféře spolupráci v těchto oblastech: 
 

� zpracování studií či publikací, které se zabývají dějinami obcí a měst, 
� zpracování medailonů významných rodáků a osobností, 
� zpracování publikací či brožur k významným událostem a výročím,   
� zpracování dějin podniků, 
� konzultace v oblasti archivnictví a spisové služby, zprostředkování kontaktů a jednání s příslušnými 

archivními institucemi,   
� zpracování podkladů publikace historických fotek a pohledů (digitalizace předloh – založení 

digitálního obrazového archivu obcí),   
� dokumentace historických stavebních objektů a mobiliáře  - drobných památek (křížků, soch), kostelů, 

kaplí, městské i venkovské architektury, technických památek, torzální architektury, archeologických a 
muzejních artefaktů: stavební zaměření stávajícího stavu, stavebně historický průzkum, typologická 
analýza, dendrochronologická analýza dřevěných prvků, inventarizace a vyhodnocení stavebních 
prvků a architektonických detailů, fotogrammetrie, 3D modelování, 3D skenování celků a detailů, 
termografie, spektrometrická analýza XFR, průzkum inspekční kamerou, 

� digitalizace historických dokumentů – písemných pramenů, ikonografie, filmů; 2D skenování knižním 
skenerem, fotodokumentace a videodokumentace, 

� archivní rešerše,  
� kurzy a školení v oblasti filosofie, politologie, ekonomie, sociologie, religionistiky, etika, medií apod., 

v těchto oblastech také nabízena možnost expertních posudků a konzultací,  
� odborné jazykové překlady,  
� zajištění jazykových kurzů a konzultací (zejm. NJ a AJ) 
� postgraduální vzdělávání pracovníků státní správy a samosprávy v oblasti archivní a spisové služby, 

kurzy asertivního jednání. 
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� zpracování sociodemografických analýz jednotlivých měst a obcí či jejich částí (včetně např. analýz 
oblastí, v nichž dochází ke koncentraci sociálního znevýhodnění) 

�  zpracování analýz specifických prostorových vzorců volebního chování (všechny typy voleb a 
referend), jejich časové dynamiky a příčin jejich vzniku a reprodukce 

�  zpracování analýz různých forem politické participace (jak konvenčních forem politické participace: 
typicky např. analýzy volební účasti, tak nekovenčních forem politické participace: typicky např. 
podepisování petic, demonstrací, obsazení budov, ničení majetku či osobního násilí) 

� zpracování průzkumů (dotazníková šetření, osobní rozhovory, řízení diskuse), zpracování dat 
statistickými programy, závěrečné zprávy z průzkumů 

� zpracování analýz struktury nerovností a jejich prostorové dimenze (např. se zaměřením na 
identifikaci oblastí, v nichž dochází ke koncentraci sociálního znevýhodnění) 

� analýzy sociálních a politických procesů, které probíhají v územní veřejné správě obcí a krajů a jejich 
dopady na život spravovaných společenství 

� zpracování analýz nerovnoměrného regionálního rozvoje, prorozvojových faktorů a naopak faktorů, 
které rozvoj brzdí (s důrazem na problematiku demografických změn v regionech a jejich souvislostí 
se životními podmínkami) 

� zpracování analýz zaměřených na politický marketing 
� zpracování studií či publikací, které se zabývají problematikou extremismu, 
�  kurzy a školení v oblasti politického extremismu, v těchto oblastech je také nabízena možnost 

expertních posudků a konzultací 
� vzdělávání pracovníků státní správy a samosprávy v oblasti politického extremismu 

 
Fakulta dlouhodobě a systematicky spolupracuje s aplikační sférou na tvorbě a uskutečňování studijních 
programů. Tato spolupráce probíhá v několika rovinách. Odborníci z praxe se aktivně podílejí na výuce 
vybraných předmětů či disciplín, jsou členy zkušebních komisí pro státní zkoušky, podílejí se na řešení 
konkrétních praktických problémů v rámci semestrálních, bakalářských i diplomových projektů, podílejí se na 
vedení těchto projektů, zajišťují a vedou odborné stáže a praxe studentů. 
 
Katedra historie  dlouhodobě spolupráce s organizací Člověk v tísni, v jejíž spolupráci organizuje cyklus 
přednášek zaměřený na aktuální témata. V roce 2015 se podařilo zrealizovat 7 přednášek s významnými 
osobnostmi např. P. Procházková (humanitární pracovnice a novinářka), I. Gabal (český politik a sociolog) P. 
Novotný (redaktor MF Dnes), E. Merová (pamětnice), J. Urban (novinář a pedagog), M. Rozumek (ředitel 
Organizace pro pomoc uprchlíkům), T. Marjanovič (český novinář). Každoročně jsou realizovány odborné 
praxe v institucích aplikační sféry, se kterými má katedra uzavřené smlouvy o realizaci praxí, např. NPÚ 
ÚOP v Ústí nad Labem, ÚOP v Praze, SOA Litoměřice a jeho pobočky, Muzeum v Ústí nad Labem, SOA 
Praha a jeho pobočky, SOA Zámrsk a jeho pobočky. V rámci výuky probíhaly zahraniční i tuzemské exkurze 
ve spolupráci s NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specializační přednáška „Islámský stát“ ve spolupráci s organizací 
Člověk v tísni 
 

 
Katedra germanistiky realizuje spolupráci s aplikační sférou formou realizace odborných praxí svých 
studujících v Památníku národního písemnictví v Praze a pobočce v Duchcově, kde studující germanistiky 
pod odborným vedením pracovníka této instituce zpracovávají německy psaný literární fond archívu. 
 
Katedra politologie a filozofie  spolupracovala s aplikační sférou především prostřednictvím semináře 
Aktuální výzvy a problémy evropské integrace, kdy se pravidelně konaly přednášky zástupců veřejné sféry, 
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politiků, vysokých úředníků českých i evropských institucí, odborníků na problematiku evropské unie a 
mezinárodních vztahů. Probíhaly kurzy Communitas pro Praxis, v jejichž rámci studenti absolvovali 
odbornou praxi v institucích veřejné správy i v nevládních organizacích. Nově byl zaveden podobný kurz 
v bakalářském a magisterském studiu, který se soustředí na získávání odborné praxe v zahraničních 
institucích a nevládních organizacích. 
 
10.12 PŮSOBENÍ V REGIONU 
 
V rámci přijaté strategie rozvoje FF UJEP na léta 2010–2020 a Dlouhodobého záměru FF UJEP na léta 
2011–2015 pokračovala fakulta v budování sítě aktivně spolupracujících subjektů v Ústeckém regionu. Tato 
síť je postupně a dlouhodobě vytvářena na základě jednotlivých konkrétních projektů s participací „praxe“. 
Nejvýznamnějšími partnery katedry historie byly v roce 2015 jednotlivá regionální pracoviště Národního 
památkového ústavu, Biskupství litoměřické, jednotlivé SOkA v rámci Státního oblastního archivu 
v Litoměřicích, s nímž spolupracuje též katedra germanistiky, a další regionální instituce, které jsou zapojeny 
do vzdělávacích či vědeckých aktivit katedry. 
 
Katedra germanistiky spolupracuje v oblasti oblastí pořádání kulturních a populárně vědeckých akcí pro 
širší veřejnost zejména s Rakouskou knihovnou UJEP, Collegiem Bohemicem, o.p.s. a Muzeem města Ústí 
nad Labem. V tomto roce byl inovován a rozšířen koncept odborných praxí pro studující interkulturní 
germanistiky a v této souvislosti prohloubena spolupráce s pracovišti nejen v severočeském, ale i 
příhraničním regionu. Mimo stávající kontakty s Památníkem národního písemnictví v Praze se jedná o 
spolupráci s Collegiem Bohemicem, Elbe-Labe-Region a Dobrovolnickým centrem v Ústí nad Labem, na 
německé straně pak o organizace Brücke-Most-Stiftung, Verein KulturAktiv a Hellerau – Evropské centrum 
umění v Drážďanech. 
 
Katedra historie  v roce 2015 spolupracovala s  jednotlivými státními okresními archivy spadajícími pod 
Státní oblastní archiv v Litoměřicích, resp. Archivem města Ústí nad Labem, územními odbornými pracovišti 
Národního památkového ústavu, Biskupstvím litoměřickým, Společností pro dějiny Němců v Čechách, 
Muzeem města Ústí nad Labem, s nímž má smluvní spolupráci, a dalšími organizacemi, které souvisejí se 
vzdělávacími, resp. s výzkumnými činnostmi. Ve spolupráci se školským odborem krajského úřadu 
uspořádala katedra dějepisnou soutěž pro studenty gymnázií Ústeckého kraje. 
 
Katedra politologie a filozofie  spolupracuje s Krajským úřadem Ústeckého kraje a s Magistrátem města 
Ústí nad Labem mj. při realizaci odborné praxe studentů v rámci projektu OP VK Communitas pro praxis. 
Významně se rozvinula spolupráci s Eurocentrem Ústí nad Labem -  byl vytvořen cyklus přednášek v rámci 
kurzu Aktuální výzvy a problémy evropské integrace. Pravidelně byly realizovány přednášky na aktuální 
témata včetně přednášky s bývalým evropským komisařem Vladimírem Špidlou, přednášky Mgr. Štefana 
Füleho - Kam až by se měla Evropská unie rozšiřovat?, přednášky Zuzany Poklanové (MV ČR) a Jana 
Kubíčka (Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji – Aktuální situace v oblasti migrace, 
přednášky Jana Pátka (Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR) – Euromýty aneb jak je to 
doopravdy s „bruselským diktátem“, přednášky Aleše Chmelaře (Úřad vlády ČR) – Budoucnost Eurozóny, 
přednášky Evy Drhlíkové (Organizace pro pomoc uprchlíkům) – Nestabilita na prahu EU: fenomén migrace. 
Katedry politologie a filozofie započala úzkou spolupráci s občanským sdružením PostBellum zejména 
v rámci výuky magisterských učitelských oborů. V uplynulém roce byla také navázána užší spolupráce 
s Knihovnou Václava Havla v Praze zejména prostřednictvím akcí v rámci PVK Specializační kurz 
společenských věd. 
 
Ústav slovansko-germánských studií (ÚSGS) spolupracuje na vzdělávacích programech (Přednášky o 
dějinách Romů za II. světové války s prezentací vybraných filmů) s Romano Jasnica, Trmice. Dále se 
prezentoval v rámci česko-německých dnů kultury (spolupráce s KÚ) akcí Multimediální retroshow Vladimíra 
Kaisera. 
 
10.13 EDIČNÍ ČINNOST 
 

PUBLIKACE VYDANÉ FF UJEP 2015 

autor Název ISBN 

KGER 

H. Bergerová – G. Schuppener 
– P. Szatmári (red.) Aussiger Beiträge 9/2015 (časopis, nakl. Praesens) 978-80-7414-977-1 
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KHI 

Tomáš Velímský, Kristina 
Kaiserová Region na hranici 978-80-7414-971-9 

T. Velímský - K. Kaiserová 
(eds.) Společenské, kulturní a ideové transfery 978-80-7414-757-9 

Martin Veselý Zlomená křídla/ Broken wings 978-80-7414-900-9 

Jakub Pátek a kolektiv 
Milešov ve středověku a novověku (nakl. Albis 
International) 978-80-7414-775-3 

Jakub Pátek et al. 
Milešov in the Medieval and Modern Era (nakl. 
Albis International) 978-80-7414-969-6 

Kamil Podroužek – Vilém 
Zábranský a kol. 

Milešov, historie, kulturní památky a jejich 
dokumentace (katalog výstavy) 978-80-7414-940-5 

KPF 

Vojtěch Belling Zrození suveréna (CDK)  

Vojtěch Belling Stát, nebo stav? (CDK)  

Jan Musil (ed.) Národ a Evropa v českém myšlení 978-80-7414-960-3 
  

PUBLIKACE FF UJEP PŘIPRAVENÉ DO TISKU 

Autor Název ISBN 

KHI 

Tomáš Velímský, Kristina 
Kaiserová Region an der Grenze  978-80-7414-970-2 

Martin Veselý – Jaroslav 
Rokoský Paměť a místo (nakl. Doplněk) 978-80-7414-765-4 

Martin Veselý – Jaroslav 
Rokoský Za svojí ideou, za svým cílem (nakl. Doplněk)  

Jaroslav Rokoský Sedlák a státník František Udržal (nakl. Vyšehrad)  

A. Kadlec (red.) Monumentorum Custos 2014 (časopis) ISSN 1803-781X 

Radek Fukala  Konec zimního království (nakl. Veduta) 978-80-7414-925-2 

KPF 

Jan Charvát – Petr Bláha 
Zabijem všechny! Ideologie krajní pravice… (nakl. 
Dokořán)  

Jan Charvát – Pavel 
Maškarinec – Lukáš Novotný 

Pirátské strany v evropském kontextu (nakl. 
Dokořán)  

Pavel Hynčica - Pavel 
Maškarinec – Lukáš Novotný 

Euroskepticismus ve státech střední Evropy (nakl. 
Academia)  

Aleš Havlíček Dialog, etika a politika (nakl. Oikoymenh) 978-80-7414-259-8 
 
Na půdě FF UJEP se každoročně realizuje Velký knižní čtvrtek. Zájemci o knihy, které vyšly pod hlavičkou 
fakulty, si je mohou zakoupit za symbolickou cenu 50,- Kč. Tradičně vychází z filozofické fakulty mnoho titulů 
též ve spolupráci s renomovanými vydavatelstvími (Academia, Karolinum, Scriptorium, Veduta). Vydávány 
jsou i odborné časopisy jako např. Aussiger Beiträge, který je zařazen v renomovaných databází Scopus a 
ERIH, nebo Ústecký sborník historický a Monumentorum Custos, časopis zaměřený na problematiku 
památek a památkové péče. 
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11. INTERNACIONALIZACE 
 
11.1 STRATEGIE PRO ROZVOJ MEZINÁRODNÍCH VZTAH Ů A MEZINÁRODNÍHO PROSTŘEDÍ 

 
Katedra germanistiky dlouhodobě spolupracuje s germanistickými pracovišti v zahraničí na vydávání 
germanistického recenzovaného časopisu „Aussiger Beiträge“, zařazeného do mezinárodní databáze 
SCOPUS a ERIH. Se zahraničními germanistickými pracovišti a institucemi spolupracuje katedra 
germanistiky jak na výzkumných projektech, tak i při publikaci svých vědeckých výsledků (zejména s 
univerzitami ve Vídni, Bayreuthu, Bamberku, Dortmundu a Drážďanech). Ve spolupráci s TU Dortmund byla 
v říjnu realizovaná mezinárodní konference „Fritz Mautner v česko-německém kontextu“, ve spolupráci s 
KPF pak společný studentský seminář v německém Bad Kissingen. Nedílnou součástí vědecké výměny a 
mezinárodní spolupráce je vzájemná docentská mobilita v rámci programu Erasmus+ (v r. 2015 bylo 
zrealizováno celkem 9 výjezdů členů KGER – destinace Braga, Budapešť, Drážďany, Dortmund, Klagenfurt, 
Turín a Vitoria-Gasteiz). Obzvlášť důležitým přínosem k internacionalizaci a rozvíjení mezinárodních vztahů 
je naplňování dohody (MoU) mezi UJEP a Univerzitou Bayreuth o vzájemné spolupráci formou realizace 
společného navazujícího magisterského studijního programu „Německá filologie v česko-německém 
interkulturním kontextu/ Interkulturní germanistika“, zakončeného dvojitým diplomem (double degree). V r. 
2015 v tomto programu studovalo celkem 10 studujících (9 z UJEP a 1 z Univerzity Bayreuth). Toto studium 
ve stejném roce úspěšně ukončili a získali tak tituly na obou univerzitách první 3 studující z UJEP a 1 
studující z Univerzity Bayreuth. 
 
Katedra historie  v roce 2015 navázala na tradiční spolupráci s přeshraničními partnery zejména v rámci 
řešení vědecko-výzkumných projektů NAKI zaměřených na výzkum společenského, hospodářského a 
kulturního života v příhraniční oblasti severozápadních Čech (TU Dresden, ISG Dresden). Díky projektu 
Children Born of War v rámci Horizon 2020, který FF, resp. katedra získala v roce 2015, započalo 
navazování kontaktů s dalšími zapojenými institucemi (např. University of Birmingham). Ve spolupráci 
s Velvyslanectvím České republiky ve Washingtonu D. C. se zde uskutečnila výstava Zlomená křídla/ Broken 
Wings připomínající roli amerických letců za druhé světové války. Díky programu Erasmus+ pokračovala již 
letitá spolupráce s partnerskými pracovišti na Slovensku. V roce 2015 pořádala katedra též několik onferencí 
s mezinárodní účastí. 
 
Katedra politologie a filozofie  participovala na projektu „Die Prager Botschaftsflüchtlinge 1989. 
Geschichte, Bilder und Dokumente für die politischeBildungsarbeit (Uprchlíci přes Velvyslanectví v Praze 
1989. Historie, fotografie a dokumenty pro politické vzdělávání)“ve spolupráci s Technickou univerzitou v 
Drážďanech a Hannah-Arendt-Institutem. Projekt byl finančně podpořen Česko-německým fondem 
budoucnosti a nadací Stiftung Aufarbeitung. Na řešení projektu se podíleli doktorandi, praktikanti a studenti 
obou univerzit. Ve spolupráci s Konrad Adenauer Stifung proběhla mezinárodní konference Suverenita a 
problém krize, Reflexe krizového vládnutí v rámci nadnárodního uskupení. Katedra participovala na 
uspořádání každoročního setkání členů mezinárodního sdružení Collegium Politicum na téma Přátelům je 
vše společné (koina ta tón filón). 

Ústav slovansko-germánských studií  pokračoval zejména v rozvíjení svých tradičních zahraničních aktivit. 
V roce 2015 zejména s TU Dresden a Institutem für Volkskunde der Deutschen im östlichen Europa ve 
Freiburgu a Collegiem Carolinum. Také pokračovala letní škola ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde, 
Colloquia Ustensia, projekt „Visegrad Memory or Visegrad Memories“, v rámci něhož je studentům FF UJEP 
prezentována historie a kultura zemí střední Evropy. V tomto roce se uskutečnily přednášky těchto 
odborníků: R. Takacz (Maďarsko), R. Holec, K. Beňová, A. Hudek (Slovensko), B. Czechowicz (Polsko). 

 
11.2 ZAPOJENÍ FAKULTY DO MEZINÁRODNÍCH VZD ĚLÁVACÍCH PROGRAM Ů VČ. MOBILIT  

(PODLE TABULKY) 
 

 
Programy EU pro vzdělávání a přípravu na 

povolání 

C ee pu A
k

tio n jo vé
 

pr st at ní C el ke m
 

                                                      
1 OSTATNÍ – Double Degree 
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Počet projektů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Počet vyslaných 
studentů1)  58 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 62 

Počet přijatých 
studentů2)  

9 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 10 

Počet vyslaných 
akad. pracovníků3) 

18 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 24 

Počet přijatých  
akad. pracovníků4) 

5 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 7 

Počet vyslaných 
ostatních pracovníků 

0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Počet přijatých  
ostatních pracovníků 

0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Pozn.:  1) Vyjíždějící studenti - studenti, kteří v roce 2015 absolvovali zahraniční pobyt, započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2014. 

Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k 
tabulce. 
2) Přijíždějící studenti - studenti, kteří přijeli v roce 2015, započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2014. Započítávají se pouze 
studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce. 
3) Vyjíždějící akademičtí pracovníci - pracovníci, kteří v roce 2015 absolvovali zahraniční pobyt, započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2014. 
Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k 
tabulce. 
4) Přijíždějící akademičtí pracovníci - pracovníci, kteří přijeli v roce 2015, započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2014. 
Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k 
tabulce. 

 5) V případě programu Erasmus uvádíme všechny pobyty. 

 
11.3 MOBILITA STUDENTŮ A AKADEMICKÝCH PRACOVNÍK Ů PODLE ZEMÍ  
 

Země 
Počet 

vyslaných 
studentů 1) 

Počet přijatých 
studentů 2) 

Počet 
vyslaných 

akademických 
pracovníků 3) 

Počet přijatých 
akademických 
pracovníků 4) 

Itálie 1 2 2 0 
Irsko 1 0 0 0 
Maďarsko 0 0 1 0 
Německo 49 2 12 7 
Portugalsko 1 0 1 0 
Rakousko 1 0 1 0 
Rumunsko 0 2 1 0 
Řecko 1 0 0 0 
Slovensko 3 2 5 0 
Španělsko 1 0 1 0 
Turecko 1 2 0 0 
Velká Británie 3 0 0 0 
Celkem  62 10 24 7 
 
Pozn.:  1) Vyjíždějící studenti - studenti, kteří v roce 2015 absolvovali zahraniční pobyt, započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2014. 

Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k 
tabulce. 
2) Přijíždějící studenti - studenti, kteří přijeli v roce 2015, započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2014. Započítávají se pouze 
studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce. 
3) Vyjíždějící akademičtí pracovníci - pracovníci, kteří v roce 2015 absolvovali zahraniční pobyt, započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal 
v roce 2014. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v 
poznámce k tabulce. 
 4) Přijíždějící akademičtí pracovníci - pracovníci, kteří přijeli v roce 2015, započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2014. 
Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k 
tabulce. 
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12.  ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY A HODNOCENÍ 
 REALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ 
 
12.1 VNITŘNÍ HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ  
 
Na FF UJEP je pravidelně prováděno hodnocení kvality výuky ze strany studentů, a to vždy po uplynutí 
daného semestru. Studenti se prostřednictvím IS STAG vyjadřují jak ke komplexnímu hodnocení průběhu 
celého semestru, tak k hodnocení výuky jednotlivých vyučovaných předmětů. Výsledky hodnocení kvality 
výuky jsou monitorovány, sumarizovány a v případě zjištění konkrétních nedostatků řeší vedoucí kateder 
kritické připomínky s daným akademickým pracovníkem. 
Postup proti plagiátorství prací podporovala směrnice rektora Ke zveřejňování závěrečných prací, která 
stanovila postup při prověřování autorství kvalifikačních prací studentů v systému na odhalování plagiátů 
Theses, pro který platí:  

� Výsledek kontroly v systému Theses je v univerzitním systému STAG přístupný autorovi, 
vedoucímu práce, oponentům práce, vedoucímu katedry, proděkanovi pro studium a 
prorektorovi pro studium.  

� Před vypracováním posudku je vedoucí práce povinen se seznámit s těmito výsledky, 
posoudit případnou podobnost s jinými dokumenty a své hodnocení uzavřít nastavením 
parametru „posouzen – není plagiát“ / „posouzen – je plagiát“.  

� Pokud je výsledek kontroly vedoucím práce uzavřen hodnocením „posouzen – je plagiát“, 
zahájí děkan se studentem disciplinární řízení. Obhajoba takové práce se nepřipouští.  

� Za kontrolu práce s výsledky ze systému Theses a za případné podání písemného podnětu 
k zahájení disciplinárního řízení zodpovídá vedoucí katedry.  

� Kontrola práce s výsledky ze systému Theses musí být uzavřena před příslušným termínem 
obhajob závěrečných prací.  

 
Popsaný systém vnitřního hodnocení realizovaných činností a mechanismus postupu proti plagiátorství 
u kvalifikačních prací studentů byl platný pro celou univerzitu. 
 
Systém vnitřního hodnocení kvality v roce 2015 zahrnoval:  

� hodnocení kvality realizovaných činností při projednávání a schvalování Výroční zprávy o 
činnosti Filozofické fakulty UJEP za rok 2014, 

� hodnocení plnění Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty UJEP na rok 2015  
� hodnocení kvality realizovaných činností při projednávání a schvalování Aktualizace 

Dlouhodobého záměru Filozofické UJEP na rok 2016 
� zpracování sebehodnotících zpráv o uskutečňování bakalářských, magisterských a 

navazujících magisterských studijních programů určených Akreditační komisi ČR. 
 
12.2 VNĚJŠÍ HODNOCENÍ KVALITY VZD ĚLÁVÁNÍ 
 

Filozofická fakulta v roce 2015 předložila Akreditační komisi ČR tyto kontrolní zprávy k těmto SO: 
� bakalářský studijní obor Politologie (dvouoborové) 
� navazující studijní obor Učitelství společenských věd pro střední školy (dvouoborové) 

 
 
Filozofická fakulta na konci roku 2015 předložila Akreditační komisi tyto žádosti: 

� rozšíření akreditace pro bakalářský studijní program Historické vědy se studijním oborem 
Dokumentace památek o kombinovanou formu studia 

� udělení akreditace pro doktorský studijní program Filologie se studijním oborem Německá 
literatura v prezenční a kombinované formě. 

 
Filozofická fakulta získala prodloužení platnosti akreditace navazujícího magisterského studijního programu 
Učitelství pro základní školy se studijním oborem Dějepis (dvouoborové) do 31. října 2019, forma studia 
prezenční, standardní doba studia 2 roky. 
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13. NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ EXCELENCE VYSOKÉ  
ŠKOLY 

 
13.1 ČLENSTVÍ FAKULTY V MEZINÁRODNÍCH ASOCIACÍCH, ORGANIZ ACÍCH A SDRUŽENÍCH 
 
 
Fakulta filozofická 
Agentura na podporu vedy a výskuma Slovenská republika 

Associazione Italiana di Storia Urbana (Italská asociace urbární historie) 

Collegium Politikum 

IPS (International Plato Society) 

Internationale Vereinigung für Germanisten (IVG) 

Evropská společnost pro frazeologii (European Society of Phraseology) 

Forschungszentrum Gotha der Universität Erfurt 

Foschungszentrum Deutsch in Mittel-, Ost- und Südeuropa  der Universität Regensburg (DiMOS) 
ICARUS (International Centre for Archival Research) – mezinárodní archivní spolek 
International Association of Aesthetics (IAA) 
International Economic History Association  IEHA 

Freundeskreis der Forschungsbibliothek Rotha 

Gesellschaft für deutsche Sprache 

Gesellschaft für interkulturelle Germanistik (GiG) 

International Economic History Asociation IHEA 
Historiche Kommission für die böhmischen Länder 
Komisja do Badań Ziemi Kłodzkiej. Kladská komise historiků a Skupiny kladských studií Polsko-české 
vědecké společnosti 
Kulturverein Aachen Prag/Spolek Cáchy-Praha 

Mezinárodní archivní rada – sekce pro archivy univerzit a výzkumných institucí 
Nordic Society for Phenomenology 

Polsko-Czeskiego Towarzyszstwa Naukowego 

Slovenská historická společnost (SAV) 

Společnost pro aplikovanou lingvistiku (Gesellschaft für angewandte Linguistik) 

Společnost pro německý jazyk (Gesellschaft für deutsche Sprache) 
Uniwersytet Wrocławski – Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych/Wrocław University 
Centre for Silesian and Bohemian Studies/ul. Szewska 48, 50-139 Wrocław, Poland-Polska. 

 
13.2 ČLENSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY V PROFESNÍCH ASOCIACÍCH, ORGAN IZACÍCH A SDRUŽENÍCH 
 
Fakulta filozofická 

Archivní společnost 
Alumni Klub DAAD v České republice 

Asociace učitelů dějepisu 

Centrum medievistických studií 
Česká archivní společnost 

Česká informační společnost 

Český národní komitét historiků 

Česká platónská společnost 

Česká společnost pro politické vědy 
ECPR Standing Group on Extremism & Democracy 

GAČR 
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Historický klub – Sdružení historiků České republiky 

Muzejní a vlastivědná společnost Brno 

Matice moravská 

Svaz germanistů ČR 
Sdružení historiků – Historický klub 1872 
Společnost CNZ 

Společnost pro hospodářské a sociální dějiny 

Společnost pro dějiny Němců v Čechách 

Svaz germanistů České republiky  
Uměleckohistorická společnost v českých zemích 
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14. ROZVOJ FAKULTY 
 
14.1 ZAPOJENÍ VYSOKÉ ŠKOLY DO CENTRALIZOVANÝCH RP M ŠMT 

 
FF UJEP se v roce 2015 nezapojila do žádného centralizovaného RP MŠMT. 
 
14.2 INSTITUCIONÁLNÍ ROZVOJOVÝ PLÁN 
 

Název projektu, grantu, patentu nebo dalších 
tvůrčích aktivit 

Prioritní osa 

Finanční 
podpora 
UJEP  
(v tis. 
Kč.) 
v roce 
2015 

Součást 
fakulty 

Profilace a inovace studijních programů na úrovni 
předmětů/kurzů reagující na potřeby 
zaměstnavatelů a požadavky trhu práce    

PO 1.3 180 
KHI+KGER

+KPF 

Podpora pedagogické práce akademických 
pracovníků v double degree studijních programech 

PO 2.1  250 KGER 

 
14.3 ZAPOJENÍ DO OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EU (NEJSOU UVEDENY V CEP) 
 
14.2.1. OP VK 

 

Název projektu, grantu, patentu nebo dalších tvůrčích aktivit 
Zdroj dle 

klasifikace 
MŠMT 

Finanční 
podpora 
UJEP  

(v tis. Kč.) 
v roce 
2015 

Součást 
UJEP 

Multimediální vzdělávání posluchačů magisterských studijních 
programů* 

VK 2.2. 19 FF 

Inovace uměnovědných oborů různých součástí UJEP 
(CORONA CULTURAE) 

VK 2.2. 821 FF+FUD 
+PF 

Šance pro mladé výzkumníky VK 2.3. 864 PřF+FF 
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15. ZÁVĚR 
 
Fakulta úspěšně naplnila většinu bodů svého dlouhodobého záměru, resp. jeho aktualizace na r. 2015, a to 
napříč všemi kapitolami. 
 
Vzdělávání 
 
V oblasti studia přinesl rok 2015 upevnění nově akreditovaných oborů do struktury FF UJEP. Studijní obory 
Politologie a Učitelství společenských věd pro střední školy prošly úspěšně hodnocením v rámci vyžádaných 
zpráv Akreditační komisí ČR. Podařilo se připravit akreditační spisy KGER a KHI - doktorské studium KGER 
zaměřené na německou literaturu a rozšíření akreditace bakalářského oboru Dokumentace památek o 
kombinovanou formu 
 
 
Oblast rozvoje v ědy, výzkumu a tv ůrčí činnosti 
 
V oblasti vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti se FF UJEP zaměřovala na profilování oblastí a témat vědecké a 
tvůrčí činnosti.  
V rámci vykazování vědeckých výstupů do systému RIV15 s rokem vydání 2014 získala fakulta 3.535,871 
bodů, z toho 1.792,497 KHI, 1.044,895 KPF, 657,139 KGER a 41,340 USGS. V rámci hodnocení výsledků 
výzkumných organizací získala fakulta v tzv. pilíři I. 3.535,857 bodů, pilíři II 384,059 bodů a pilíři III 415,197 
bodů. Katedra politologie a filozofie získala 2 nové projekty GAČR: Determinanty politické reprezentace 
žen na komunální úrovni v České republice a na Slovensku v letech 1994–2014  (řešitel Mgr. Pavel 
Maškarinec, PhD.)  a Eroze suverenity a post-nacionální vládnutí v dob ě krize  (řešitel PhDr. et Mgr. 
Vojtěch Belling, Ph.D.) Kromě Grantové agentury ČR uspěla Filozofická fakulta UJEP v soutěži na projekt 
Národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury ČR  spolu s Národním památkovým ústavem v Ústí 
nad Labem: Dokumentace historických staveb sloužících pro zpra cování chmele. 
 
Oblast vn ějších vztah ů 
Významnou roli na FF UJEP i v roce 2015 hrála internacionalizace a mobility. Na studijních pobytech či 
pracovních stážích v zahraničí pobývalo 62 studentů FF UJEP a 24 zaměstnanců FF UJEP se zúčastnilo 
výukových pobytů a školení v zahraničí. Na FF UJEP v programu Erasmus studovalo či pracovalo celkem 10 
zahraničních studentů a 7 zaměstnanců ze zahraničních partnerských vysokých škol se zúčastnilo 
výukových pobytů a školení na FF UJEP. 
 
 
Oblast rozvoje a projektové činnosti 
 
Byly řešeny celkem 2 projekty spolufinancované z OP VK, úspěšně byly ukončeny 2 projekty. V rámci 
ukončeného projektu OP VaVpI na rekonstrukci budov pro filozofickou fakultu (Moderní vzdělávací a 
vědecko-výzkumná infrastruktura Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně) probíhalo finanční vypořádání. 
Fakulta se též připravovala na nové možnosti podpory rozvoje v rámci plánovaných výzev OP VVV. Posílena 
byla oblast spolupráce s regionálními subjekty, celostátními institucemi i domácími vysokoškolskými 
pracovišti. 
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva FF UJEP za rok 2015 byla zpracována na Filozofické fakultě UJEP, Pasteurova 13, 400 96 
Ústí nad Labem; tel. 475 286 400; email: sekretariat.ff@ujep.cz. 
 
Vědecká rada FF UJEP se vyjádřila k této výroční zprávě dne 14. 4. 2016. 
Akademický senát FF UJEP schválil tuto výroční zprávu dne 20. 4. 2016 
 


