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1.  ÚVOD  
 
Rok 2017 byl pro fakultu rokem velkého pracovního nasazení. Fakulta kontrolovala plnění 
Dlouhodobého záměru 2016–2020 a cílů v tomto dokumentu stanovených. Fakulta se také nově 
zapojila do dotačních programů NAKI a Přeshraniční spolupráce a pokračovala v plnění cílů 
stanovených v projektech GAČR započatých v roce 2016. Dále byla nucena reagovat na legislativní 
změny, a to především na základě novely Vysokoškolského zákona 111/1998 Sb.  V této souvislosti 
inovovala vnitřní předpisy a zahájila proces k úspěšnému hodnocení kvality. 
 
 

2.  PLNĚNÍ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁM ĚRU FAKULTY 
ZA ROK 2017  

 
 
Filozofická fakulta většinou splnila své záměry, které si pro rok 2017 naplánovala. 
 
Oblast studia  
V roce 2017 byly vypracovány kontrolní zprávy ke studijním oborům Učitelství německého jazyka a 
literatury pro střední školy (jednooborové, dvouoborové), Učitelství historie pro střední školy 
(jednooborové, dvouoborové), Učitelství pro ZŠ – Občanská výchova (dvouoborové) a Základy 
humanitní vzdělanosti – estetika, které si vyžádal Národní akreditační úřad. První tři zprávy vzal NAÚ 
na vědomí, u posledně jmenované si vyžádal další kontrolní zprávu do 31. 12. 2018. 
Dále probíhala příprava návrhu záměru podat žádost o akreditaci bakalářského SP Archivnictví a 
spisová služba navazujícího na stejnojmenný studijní obor, navazujícího magisterského SP Interkulturní 
germanistika v česko-německém kontextu navazujícího na stávající SO Německá filologie v česko-
německém interkulturním kontextu a nového navazujícího magisterského SP Filozofie. Nově byl 
připraven rovněž návrh záměru předložit žádost o akreditaci doktorského SP Politická filozofie. Všechny 
návrhy úspěšně prošly všemi schvalujícími grémii a byly v březnu 2018 odeslány Národnímu 
akreditačnímu úřadu. 
Byly nastoleny podmínky pro zahájení příprav pro vypracování návrhu záměru podat žádost o akreditaci 
navazujícího magisterského SP Politologie. 
 
Oblast tvůrčí činnosti a rozvoje 
V rámci institucionálního výzkumu byla podpořena tvůrčí i publikační činnost akademických pracovníků, 
bylo realizováno 36 projektů, z toho 16 na katedře historie, 13 na katedře politologie a filozofie, 6 na 
katedře germanistiky, 1 na Ústavu slovansko-germánských studií. 
V rámci specifického výzkumu byly podpořeny výzkumné týmy, v rámci Studentské grantové soutěže 
bylo realizováno celkem 9 projektů ve výši 2 180 tisíc Kč. 
Byly plněny cíle projektu „Children born of war – past, present and future“ (CHIBOW) v rámci programu 
Horizon 2020. 
Fakulta zahájila realizaci projektu „Naše světové dědictví – hornická kulturní krajina Krušnohoří/ 
Erzgebirge“ v rámci programu přeshraniční spolupráce. 
Bylo vydáno jedenácté číslo časopisu Aussiger Beiträge, který je zařazen do databáze SCOPUS; 
Díky prostředkům získaným z Euroregion Elbe/Labe se podařilo zajistit podmínky pro další fungování 
Centra pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání v regionu. Fondem malých 
projektů zmíněného Euroregionu bylo v roce 2017 podpořeno konání výstavy Sola fide – Pouhou vírou, 
která se bude v roce 2018 prezentovat na zámku v Děčíně. Zároveň byla podána projektová žádost na 
dotaci z Česko-německého fondu budoucnosti na tisk katalogu k výše zmíněné výstavě. 
Započaly přípravné práce na založení Centra občanského vzdělávání při katedře politologie a filozofie. 
 
Oblast kvality 
V této oblasti se podařilo naplnit počet podpořených Ph.D. studentů a počet uchazečů o habilitační 
řízení. Doktorské studium úspěšně ukončili Mgr. Michael Bechter, Mgr. Iva Prošková, Mgr. Martin 
Flosman, Mgr. Marcela Zemanová, rigorózní řízení úspěšně ukončil Mgr. Ivan Fuksa. V roce 2017 
zahájila habilitační řízení PhDr. Olga Fejtová, Ph.D. 
V rámci institucionálního plánu IP 2017 (Oblast A1 Kvalitní vzdělávací činnost) fakulta podala celkem 3 
projekty, z nichž získala 2 – okruh A1.1 PO 2 Příprava a pilotní ověření profilace a inovace odborných 
praxí realizované jako opatření pro zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce (projekt dr. Pátka 
byl podpořen ve výši 300 tisíc Kč); okruh A1.2 PO 3 Realizace dalšího vzdělávání akademických 
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pracovníků (projekt dr. Tomíčka byl podpořen ve výši 65 tisíc Kč). Projekt Školy doktorských studií v 
humanitních a uměleckých oborech FF a FUD UJEP je realizován v letech 2016–2018 bez nutnosti 
podat projektovou žádost. 
 
 
 
Oblast diverzita, dostupnost, třetí role 
V roce 2017 se podařilo uzavřít smlouvu o spolupráci s Činoherním studiem města Ústí n. Labem, p. o; 
V systému Moodle byly v roce 2017 nasazeny úplně všechny vyučované povinné kurzy; 
Přehled praxí: 

KPF/0817 – Praxe ve veřejné správě (10 studentů) 
KPF/0886 – Communitas pro praxis – Nadace (9 studentů) 
KPF/SPPI a SPPII - Souvislá pedagogická praxe (pod PF) – 49 studentů 
KGER/SBOP – Souvislá bakalářská odborná praxe (2 studenti) 
KGER/SMOP – Souvislá magisterská odborná praxe (4 studenti) (všechny v zahraničí) 
KGER – Pedagogická souvislá praxe (30 studentů) 
KGER – Pedagogická průběžná praxe: (2 studenti) 
KHI/ODP – Odborná praxe (11 studentů) 
KHI/OPN – Odborná praxe (9 studentů) 
KHI/0642A, B – Communitas pro praxis – Památník Terezín (23 studentů) 
KHI/SPP1 – Souvislá pedagogická praxe I (5 studentů) 
KHI/SPP2 – Souvislá pedagogická praxe II (5 studentů) 

 
Oblast internacionalizace 
V této oblasti byly všechny záměry fakulty naplněny: 

počet podpořených studentů v rámci studia dvojitého diplomu: 1 
počet podpořených pedagogů v rámci studia dvojitého diplomu: 3 
počet vyjíždějících studentů:  30 
počet vyjíždějících pedagogů 22 
počet kurzů v cizím jazyce: 30 (kombinace německého a anglického jazyka) 

 
Oblast relevance 
V této oblasti fakulta splnila své plánované výstupy – byl vytvořen kalendář akcí na rok 2017. 
 
Oblast efektivního financování 
V této oblasti byly splněny vytyčené cíle, byly provedeny analýzy nákladů, řešila se reklamační řízení, 
byly vypracovány zprávy o udržitelnosti projektů OP VK, OP VaVpI a Cíle3, byly pořizovány knihy a 
další informační zdroje. 
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1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FAKULT Ě 
1.a  NÁZEV FAKULTY, SÍDLO  

 
Úplný název fakulty: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FF UJEP) 
Adresa:    Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem 

 

1.b ORGANIZAČNÍ SCHÉMA  

 
Vedení FF UJEP  
 
Děkanka doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 
Proděkan pro rozvoj a kvalitu 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.  

� Metodické centrum CEPRONIV Mgr. Jan Kvapil, Ph.D 
� Multimediální studovna a knihovna  Květoslava Vlachová  

Katedra historie doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. 
� Oddělení pomocných věd historických  Mgr. Tomáš Velička, Ph.D.  
� Centrum pro dokumentaci a digitalizaci 

kulturního dědictví 
PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.  

� 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  
Studijní oddělení Bc. Daniela Libichová  
Správa budov Vratislav Burda 
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1.c ORGÁNY FAKULTY 

 
  VĚDECKÁ RADA 

 
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 
PhDr. Jiří Kuděla, Ph.D., generální konzul České republiky v Drážďanech 
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. Lydia Petráňová, CSc. 
prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr., Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., Filozofická fakulta Pardubice 
 
 
 

AKADEMICKÝ SENÁT  
 

Předseda  
Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. 

 
Akademičtí pracovníci 
doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. 
PhDr. Jiří Koumar, Ph.D. 
Mgr. Eva Krovová 
Mgr. Josef Märc 
 

 
Studenti 
Mgr. Jan Grisa 
Bc. Michal Jirman 
Bc. Jiří Myroniuk 
Radek Rákos 
 
 

 
DISCIPLINÁRNÍ KOMISE 
 

Složení komise 
 
Předseda 
Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D. 
 
Akademičtí pracovníci 
Mgr. Jarmila Jehličková 
Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. 
 
Studenti 
Viktor Novák 
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Bc. Lukáš Sláma  
Bc. Antonín Štěpanovský 
 

 
 

1.d ZASTOUPENÍ V REPREZENTACI VYSOKÝCH ŠKOL  
  
Organizace Jméno člena  Funkce 
Rada VŠ Mgr. Antonín Kadlec člen sněmu 

 

1.e POSLÁNÍ, VIZE, STRATEGICKÉ CÍLE  

 
POSLÁNÍ 
 
UJEP je nejvýznamnější a nezastupitelná vědecko-výzkumná, umělecká a vzdělávací instituce regionu 
Ústeckého kraje České republiky a Filozofická fakulta je její jedinou humanitně orientovanou součástí, 
která se ve svém výzkumu i v rámci výukové činnosti podílí na reflexi historicky i kulturně postiženého 
regionu. 
Posláním FF je na půdě UJEP, ale i mimo ni rozvíjet vzdělávací, vědeckou a výzkumnou činnost v 
humanitních oborech a realizovat tuto činnost tak, aby přispívala k rozvoji všeobecné vzdělanosti i 
vědeckých poznatků. 

 
VIZE 

 
FF UJEP a její vedení chce v dlouhodobém časovém horizontu: 

□ Zvyšovat kvalitu studia a současně úroveň absolventů s důrazem na jejich uplatnění na 
trhu práce v EU. 

□ Zvyšovat kvalitu a kvantitu výsledků tvůrčí činnosti. 
□ Zvyšovat kvalitu svých pracovníků s ohledem na jejich kvalifikaci, znalosti 

a dovednosti. 
□ Zvyšovat kvalitu řízení fakulty. 
□ Prohlubovat spolupráci se soukromým a především veřejným sektorem. 
□ Pozitivně ovlivňovat dění a podílet se na rozvoji regionu – Ústeckého kraje České 

republiky. 
 
STRATEGIE 

 
Své strategické cíle deklarovala FF UJEP ve Strategii FF UJEP 2010–2020, v Dlouhodobém záměru 
FF UJEP na roky 2016–2020 a v Aktualizaci dlouhodobého záměru na rok 2017. Jedná se o dlouhodobé 
cíle, kterých chceme společnými silami dosáhnout ve stanoveném časovém horizontu. 
 
 

1.f ZMĚNY V OBLASTI VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ 

 
V roce 2017 byly přijaty 3 nové vnitřní předpisy a 5 nových vnitřních norem. 
 

□ Statut Filozofické fakulty UJEP  
             (platnost a účinnost od 20. 12. 2017) 

□ Jednací řád Vědecké rady Filozofické fakulty UJEP 
             (platnost a účinnost od 20. 12. 2017) 

□ Disciplinární řád FF UJEP 
             (platnost a účinnost od 20. 12. 2017) 

□ Směrnice č. 41/2017 – Odlišné podmínky pro přijetí ke studiu bakalářského a magisterského 
studijního programu 

□ Směrnice č. 40/2017 – Vedení kvalifikačních prací 
□ Příkaz č. 39/2017 – Organizační řád FF UJEP 
□ Příkaz č. 38/2017 – Zapisování kontrol studia do výkazu o studiu 
□ Příkaz č. 37/2017 – Hodnocení vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti akademických 

pracovníků Filozofické fakulty UJEP  
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1.g POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE § 18 ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O 
SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

 

Vedení Filozofické fakulty poskytlo informace podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném 
přístupu k informacím v jednom případě. 

Poskytnuté informace se týkaly studijního programu studenta PM, tématu jeho závěrečné práce, osoby 
školitele jmenovaného, typu zahraničních studijních nebo přednáškových pobytů, kterých se jmenovaný 
účastnil v aktuálním studijním programu s podporou veřejných prostředků či prostředků UJEP a otázky 
čerpání grantu nebo dotace na studijní/výzkumný projekt a případně jeho/její výše. 

Žádosti o poskytnutí informací bylo vyhověno v plném rozsahu. Žádost, včetně jejího vypořádání, je 
zveřejněna na webových stránkách UJEP 
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2.  STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZD ĚLÁVACÍ 
ČINNOST 

 
2.a CELKOVÝ POČET AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAM Ů 
  
Fakulta má 12 akreditovaných studijních programů popsaných metodikou výsledků učení v souladu s 
Rámcem kvalifikací vysokoškolského vzdělávání České republiky.  
 

2.b DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY  
  
Nad rámec akreditovaných studijních programů realizovala fakulta pro studenty další odborně zaměřené 
vzdělávací aktivity (výběr): 

□ zvané přednášky 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;  
□ specializační kurzy ve spolupráci s organizací Člověk v tísni – Jeden svět na školách;  
□ účast studentů na konferencích. 

 
Filozofická fakulta uspořádala pro všechny své studenty blok přednášek pod názvem Celofakultní PVK. 
Přednášky byly věnovány různým tématům tak, aby oslovily co nejširší spektrum studentů. Kurzy vedli 
vždy zajímaví hosté a odborníci z praxe (např. A. Freimanová, E. Kohák, K. Schwarzenberg, P. Pithart, 
P. Čech, J. Kubica a mnoho dalších).  
 

 
Přehled akcí v rámci celofakultní PVK 

datum název přednášky přednášející 
14. 2. Havel dramatický Anna Freimanová 
15. 2. Rozhovor, volná debata Karel Schwarzenberg 
15. 2. Charta 77 Daniel Kroupa 
22. 2.  Holýšov 1939-1945. Život ve stínu muniční 

továrny. 
Martin Veselý 

1. 3. Erhalt uns Herr bei deinem Wort: osudy 
hymnických písní Martina Luthera 
v českých zemích 16. - 18. století 

Jan Kvapil 

8. 3.  Naše krvavé země – České země mezi 
březnem a srpnem 1945 

Jiří Padevět 

9. 3. Oheň a hvězdy – beseda, prezentace 
knihy 

Erazim Kohák 

15. 3.  Osudy vyznavačů kladiva a pera: 120 let 
českého národního 

Jiří Kocián 

27. 9. ArcheoMontan: Středověké hornictví 
v Sasku a Čechách 

Kryštof Derner 

4. 10. Vzpomínka na Václava Havla Petr Pithart 
11. 10. O volbách před volbami Daniel Šárovec 
18. 10. Zkušenosti s Fulbrigtovou nadací  Martin Nitsche 
1. 11. Proměny krajiny na Mostecku Petr Čech 
8. 11.  Život ve 30. a 40. letech 20. století 

v multikulturních regionech střední Evropy 
na základě autobiografických próz německy 
píšících autorů 

Jan Kubica 

15. 11. 17. listopad + zasedání AO UJEP Daniel Kroupa, Rudolf 
Kardoš 

22. 11. Filosofie médií Vít Pokorný 
29. 11. Zdánlivá smrt jako téma kulturních dějin Václav Grubhoffer 
6. 12. Detstvo, štát a násilie v prvých rokoch 

povojnového Československa 
Michal Korhel 

13. 12. Zkušenosti s Husovou nadací Martin Šimsa 
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Katedra historie 
 
Katedra historie se v roce 2017 podílela na celofakultním PVK, kde v průběhu roku vystoupili za 
značného zájmu studentů např. polský historik Maciej Serwanski, ředitel nakladatelství Academia Jiří 
Padevět, historik Václav Grubhoffer, archeolog Kryštof Derner a další přednášející včetně členů katedry.  
Pokračovala již tradiční spolupráce s organizací Člověk v tísni, kdy na katedru historie v rámci projektu 
Jeden svět na školách zavítal např. novinář, spisovatel a historik Jan Urban, spisovatel a politický vězeň 
Jan Stránský, velitel 18. polního chirurgického teamu působícího v Afghánistánu Zdeněk Jícha nebo 
Doris Grozdanovičová, která přežila ghetto Terezín. Probírala se i současná regionální témata, jako 
např. soužití většinové a romské společnosti na severu Čech.  
Katedra historie opětovně participovala na programu provázejícím Divadelní festival Kult a děkanka 
fakulty opakovaně převzala záštitu nad festivalem Sudety.  
Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví připravilo Den 3D technologií v Oblastním 
muzeu v Litoměřicích. 
 

 
Katedra germanistiky 

 
V rámci činnosti centra CEPRONIV pořádala katedra germanistiky v roce 2017 ve spolupráci s Goethe-
Institutem v Praze celodenní odborné semináře a workshopy pro učitele německého jazyka v regionu: 
Digitální média ve výuce NJ (13. 2. 2017), Mládež se učí jinak (5. 6. 2017), Film ve výuce NJ (23. 10. 
2017) a Učební typy, učební styly a jejich důsledky pro výuku NJ (6. 11. 2017). Ve spolupráci 
s oddělením muzeální pedagogiky Saských uměleckých sbírek Drážďany (SKD) byl přímo v expozici 
Rezidenčního zámku uspořádán pětidenní workshop jazykové a kulturní animace (26. - 30. 10. 2017). 
Dále bylo uspořádáno několik kratších workshopů, seminářů a akcí pro učitele a žáky středních škol a 
didakticky zaměřená exkurze do Dippoldiswalde (13. 5. 2017). 
V roce 2017 úspěšně pokračovala spolupráce s Činoherním studiem na studentském projektu „Překročit 
hranice“, v rámci něhož jsou formou scénických čtení poprvé v České republice uváděny současné 
německé dramatické texty v překladu studujících Katedry germanistiky Filozofické fakulty UJEP. V r. 
2017 byly realizovány tři premiéry scénických čtení: 24. 2. 2017 „A pak“ (Und dann) Wolframa Hölla, 11. 
6. 2017 „Neprovdaná“ (Die Unverheiratete) Ewalda Palmetshofera a 27. 10. 2017 „Maso v plechovce 
… silnice už nejsou nebezpečný…“ (Dosenfleisch) rakouského dramatika Ferdinanda Schmalze.  
Mimo studujících KGER se na projektu podíleli studující vysokých uměleckých škol (Divadelní akademie 
múzických umění v Praze a Janáčkovy akademie múzických umění v Brně) a studující Katedry slavistiky 
na Technické univerzitě v Drážďanech. 

 
 

Katedra politologie a filozofie 
 

Katedra politologie a filozofie realizovala v roce 2017 nad rámec akreditovaných vzdělávacích programů 
např. přednášky a zvané přednášky (v dubnu 2017 proběhly přednášky zahraničního hosta na KPF 
v rámci učitelské mobility realizované v programu Erasmus+: Prof. Dariusz Kubok z Uniwersytet Śląski 
w Katowicach).  
Katedra organizovala pro své studenty též Výjezdní pobyty a 
výjezdní čtení. Jedním z nich byl Filosofický workshop „Filosofie 
v horách“ na téma  „Pravda a nepravda. Pravda a lež“ – 
interpretační čtení textu F. Nietzscheho, O pravdě a lži ve smyslu 
nikoli morálním + přednášky k tématu, 24. – 27. duben 2017, či 
výjezdní čtení Platónova dialogu Euthyfrón konané v červnu 2017. 
Další akcí katedry bylo mezinárodní platónské symposium na téma 
„Plato´s dialogue Cratylus“, které se konalo v listopadu 2017.  
Na toto symposium navázal Estetický víkend v horách III. 
V rámci přípravy studentů ke státním závěrečným zkouškám 
proběhla kolokvia akademických pracovníků a studentů věnovaná 
vybraným okruhům státních závěrečných zkoušek z kurzů Dějin 
politického myšlení. 
Katedra se zapojila do programu Peer-support, který se zakládá na 
principu výuky studentů prostřednictvím studentských tutorů zaměřené zejména na pomoc při zvládnutí 
obsahu jednotlivých kurzů a na přípravu ke státním závěrečným zkouškám. Jednalo se o pilotní 
program, kterého se zúčastnili 3 studenti jako tutoři. 
 
 

3.  STUDENTI  
3.a OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ STUDIJNÍ NEÚSPĚŠNOSTI  
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Studijní neúspěšnost je na FF hodnocena dlouhodobě. Z poslední doby lze zmínit systematické 
sledování studijní neúspěšnosti v rámci řešení projektu IP 2016 „Analýza studijní neúspěšnosti v 
rámci přípravného vzdělávání učitelů na UJEP“. Na FF bylo celkem sledováno 9 programů (10 
oborů), z toho 5 bakalářských programů a 4 magisterské. Počet sledovaných učitelských oborů byly 
4 magisterské programy (na FF nejsou žádné bakalářské studijní obory zaměřené na vzdělávání). 
Nejčastější důvody ukončení studia v obou úrovních byly: 

 
□ podruhé zapsané a nesplněné předměty; 
□ nedostatečný počet získaných kreditů pro postup do dalšího ročníku; 
□ neprovedení elektronického předzápisu.   

 

Opatření, která fakulta realizovala v roce 2017 s cílem snížit studijní neúspěšnost:  

□ úprava 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; 
□ etablování peer-supportu jako systematického prostředku řešení studijní neúspěšnosti a jeho 

zavádění v předmětech s vyšší mírou studijní neúspěšnosti. Toto opatření bylo podpořeno 
projektem IP 2017 „Peer-support jako efektivní cesta snižování studijní neúspěšnosti ve 
vybraných předmětech přípravného vzdělávání učitelů“. V rámci těchto oborů se na všech třech 
katedrách cíleným sledováním úspěšnosti studia v kombinaci s přirozeným výběrem studentů 
vygenerovaly předměty, kde se projekt peer-support ukázal jako velmi účinný. Na KPF se jednalo 
především o Dějiny politického myšlení (zejména DPM III – IV, Ekonomie, mimo předměty pak 
některé studované filosofické problémy; na KGER: Syntax, Morfologie, Jazykové dovednosti; na 
KHI celý korpus přednášek z českých i moderních dějin od pravěku po současnost;  

□ promítnutí zkušenosti s náročnými částmi vzdělávacího obsahu reflektované z průběhu 
doučovacích kurzů v rámci peer-support do úpravy sylabů vybraných předmětů a optimalizace 
rozsahu jednotlivých témat v rámci předmětů; 

□ dotazníková šetření mezi studenty. Realizují se ad hoc v určitých předmětech. Slouží jako 
zpětnovazebná informace pro vyučujícího. Fakulta plánuje uskutečnit ke konci ZS 2017/18 
dotazníkové šetření, jehož cílem bude identifikovat u studijních oborů/programů mimo rámec 
přípravného vzdělávání učitelů předměty s největší studijní neúspěšností a následně dle zvážení 
kateder uskutečnit dotazníková šetření mezi studenty, zaměřená na reflexi potřeb studentů a 
eliminaci případných problémů; 

□ analýza studijní neúspěšnosti u SZZ včetně obhajob kvalifikačních prací. Fakulta provedla v říjnu 
2017 analýzu příčin studijní neúspěšnosti u SZZ včetně obhajob v akademickém roce 
2016/2017. Mezi navrženými opatřeními, která by v budoucnu měla vést ke zlepšení, jsou: kurzy 
zaměřené na přípravu a psaní kvalifikačních prací, důsledná práce vedoucích prací se studenty, 
dílčí úpravy některých státnicových otázek, semináře zaměření na přípravu ke SZZ a peer-
support (viz výše). 
 

3.b OPATŘENÍ PRO OMEZENÍ PRODLUŽOVÁNÍ STUDIA 

 
Opatření pro omezení prodlužování studia: 

□ zajištění včasné informovanosti studentů o datu vzniku poplatkové povinnosti za prodlouženou 
dobu studia – individuální informování každého studenta prostřednictvím složky Moje studium 
v IS/STAG;  

□ důsledné vyměřování, resp. vymáhání poplatků za prodlouženou dobu studia; 
□ striktní nastavení podmínek pro poskytování úlev z poplatkové povinnosti a jejich důsledné 

dodržování;   
□ zajištění informovanosti studentů o stavu vyrovnání závazků vůči UJEP – individuální informování 

každého studenta prostřednictvím složky Moje studium v IS/STAG; 
□ důsledné uznávání předmětů a kreditů získaných při studiu v zahraničí v rámci programu mobilit;      
□ včasné zveřejňování harmonogramu akademického roku pro podporu optimálního načasování 

plnění studijních povinností; 
□ zvýšení počtu termínů pro konání státních závěrečných zkoušek včetně termínů pro konání 

obhajob závěrečných prací; 
□ včasné zadávání témat závěrečných prací; 
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□ úpravy studijních plánů - zavedení kurzů zaměřených na přípravu závěrečných prací a jejich 
prostřednictvím zajištění průběžné kontroly postupu studenta při tvorbě závěrečné práce; 

□ včasné zveřejňování termínů kontrol studia a zajištění jejich dostatečného počtu; 
□ zavedení průběžných postupů k ověřování znalostí a dovedností studentů; 
□ uplatňování opatření ke snížení studijní neúspěšnosti (viz bod 3.a). 

 

3.c REALIZACE VLASTNÍCH/SPECIFICKÝCH STIPENDIJNÍCH PROGRAMŮ 
  
Filozofická fakulta přiznává svým studentům dle směrnice č. 36/2016 Udělování stipendií na FF UJEP 
prospěchová, mimořádná a mimořádná sociální stipendia. 
 
Jako odměna mimořádně nadaným studentům, kteří bývají každoročně oceněni cenami děkanky 
Filozofické fakulty, je na základě výše zmíněné směrnice přiznáváno stipendium. 
 
Studentům doktorských studijních programů může být na základě Příkazu děkanky č. 35/2016 
Doktorské stipendium od druhého roku studia po zbytek standardní doby studia zvyšováno doktorské 
stipendium o 1 000 až 2 000 Kč v závislosti na plnění studijního plánu. Děkan může z vlastní iniciativy 
nebo na základě návrhu školitele podpořeného souhlasným stanoviskem oborové rady přiznat 
mimořádné stipendium za vynikající tvůrčí nebo studijní výsledky studenta.  
 

3.d PORADENSKÉ SLUŽBY 
 

Poradenské služby poskytuje studentům: 
□ studijní oddělení, nadstandardně i mimo úřední hodiny; 
□ oddělení pro vědu a zahraniční vztahy v oblasti zahraničních mobilit; 
□ Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami UJEP – v oblasti studia a 

přijímacího řízení osob se specifickými potřebami. 
 

 

3.e STUDENTI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI 
 

Objekt Filozofické fakulty v ulici Pasteurova 13 nabízí zcela bezbariérový přístup do všech veřejných 
prostor. Součástí studoven a knihoven jsou lehce dostupná počítačová místa. Konkrétně v mediotéce 
katedry germanistiky je zřízeno optimalizované místo se speciálním koženým zdvižným křeslem a 
stolkem, vč. počítačové techniky. 
  
 

3.f MIMOŘÁDNĚ NADANÍ STUDENTI  

 
Nadaní studenti byli v roce 2017 podpořeni prostřednictvím studentských grantů realizovaných pod 
supervizí Grantové rady UJEP. Studentské grantové projekty řeší akademičtí pracovníci spolu se 
studenty magisterských nebo doktorských studijních programů. Podpořeno je tak motivační prostředí 
pro projekty magistrů a doktorandů, jejichž další řešení se může přesunout do národních nebo 
mezinárodních grantových agentur.  
 
Podpora mimořádně nadaných studentů byla dále realizována: 

□ udělováním Cen rektora, Cen děkanky FF UJEP; 
□ přiznáváním mimořádných a prospěchových stipendií nejlepším studentům FF UJEP; 
□ podporou ve formě návrhu přiznání 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; 
□ motivací a pomocí nadaným studentům magisterského studia při vstupu do doktorského studia. 

 
 
Student katedry historie Bc. Roman Švec převzal v polovině února 2017 v Betlémské kapli v Praze cenu 
Wernera von Siemense. 
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Bc. Tereza Vorálková z KHI uspěla v celostátní soutěži vědecké a odborné činnosti Historie, obsadila 
druhé místo. Bc. Jan Horák se umístil na místě čtvrtém.  
 
V prosinci pak uspěli studenti katedry historie při předávání Cen rektora UJEP. Jan Horák získal 
Stipendium Statutárního města Teplice. Stipendium Biskupství litoměřického pro nejlepšího studenta 
Filozofické fakulty UJEP obdržel Lukáš Jiříček. 
 
Prestižní Chlumeckou literární cenu Jaroslava Golla za rok 2017 pak získal Bc. Lukáš Sláma. Článkem 
Jan de La Croon (1600–1665), který byl v upravené formě publikovaný v populárně naučném Přísně 
tajné! 4/2017. Odborná podoba bude publikována ve sborníku z mezinárodní konference v Poznani. O 
vztahu Croona a výstavby pražského opevnění vyjde článek ve sborníku Documenta Pragensia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.g STUDENTI SE SOCIOEKONOMICKÝM ZNEVÝHODNĚNÍM 
 

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 také zohledňována při posuzování žádosti o přezkum rozhodnutí o 
vyměření poplatku spojeného se studiem. 
 
Stipendium na podporu ubytování vyplácela univerzita ve třech stipendijních obdobích – leden až 
březen, duben až červen a červenec až prosinec. V prvním stipendijním období činila výše čtvrtletního 
stipendia studenta 2 239 Kč, ve druhém 2 431 Kč a ve třetím dosáhlo půlroční stipendium 5 274 Kč. 
V každém období byly finanční prostředky rozděleny mezi přibližně 2 200 až 2 400 oprávněných 
žadatelů.  
 
Stipendia na podporu studia v případě tíživé sociální situace studenta byla potřebným studentům 
v zákonné výši 1 620 Kč vyplácena po dobu deseti měsíců od října do července. 
 
 

3.h PODPORA STUDENTŮ – RODIČŮ 
 
Fakulta řeší podporu studentů – rodičů individuálně. Možnosti podpory: 

□ pokud student v souvislosti s péčí o dítě požádá písemně děkana o prodloužení lhůt pro plnění 
studijních povinností o dobu, po kterou by jinak trvalo čerpání jeho mateřské dovolené, a to za 
podmínky, že v této době studium nepřeruší, děkan této žádosti vyhoví; 

□ pokud děkan studentovi vyměří poplatek za studium, lze ho prominout na základě doložení 
úředně ověřeného listu dítěte, ze kterého je patrné, že v době, po kterou je poplatek za studium 
vyměřen, nebylo dítě starší tří let; 

□ pokud student žádá o přerušení studia z důvodu těhotenství, porodu či rodičovství na dobu, po 
kterou by jinak trvala jeho mateřská nebo rodičovská dovolená, děkan této žádosti vyhoví (§ 54 
odst. 2 zákona). 

 
 

4.  ABSOLVENTI  
4.a KONTAKT A SPOLUPRÁCE S ABSOLVENTY  

 
Konkrétní spolupráce s absolventy zahrnovala v roce 2017 zejména tyto aktivity:  

□ využívání absolventských sítí pro realizace praxí, stáží a exkurzí studentů a pro zadávání témat 
závěrečných prací studentů a jejich oponování; 

Bc. Lukáš Sláma, držitel ceny J.Golla 
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□ oslovování absolventů s nabídkou jejich účasti na odborných konferencích, seminářích a 
workshopech, včetně zvaných vystoupení; 

□ zapojení absolventů do řešitelských týmů projektů podporovaných z programu MK NAKI;  
□ zahájení kroků ke vzniku alumni klubu učitelství společenských věd a občanské výchovy; 
□ vznik Fóra učitelů němčiny;  
□ vedení praxí současných studentů na gymnáziích a dalších středních školách v Ústeckém kraji 

(částečně i kraji Libereckém a Karlovarském); 
□ setkávání s absolventy na každoročním plese fakulty.  

 
Přednášky, diskuse a další akce absolventů FF UJEP: 

Absolventka katedry germanistiky  Mgr. Irena Houdková prezentovala v rámci přednášky pro studenty 
FF UJEP svou nynější práci a zkušenosti s praktickým překladem.  

 

4.b 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, se svými absolventy je prostřednictvím 
studijního oddělení v kontaktu na profesní a odborné bázi. 
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.  
 
Počet nezaměstnaných absolventů (k 30. 4. a k 30. 9. 2017) 

Fakulta 
UJEP 

Nezaměstnaní absolventi podle studijního programu 
Celkem v ČR 

Z toho 
v Ústeckém 

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

30. 4. 30. 9. 30. 4. 30. 9. 30. 4. 30. 9. 30. 4. 30. 9. 30. 4. 30. 9. 
FF 5 3 3 3 0 0 8 6 3 5 

 

 

4.c 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 zvány i spolupracující organizace 
z regionu; 

□ fakulta každoročně pořádá odborné přednášky ve spolupráci s odbornými institucemi v regionu. 
 

Katedra germanistiky  pořádala v roce 2017 na půdě FF akci „Praktická germanistika – burza 
pracovních příležitostí a stáží“ a následně exkurzi do vybraných institucí nabízejících odborné praxe na 
saské straně. Dále průběžně doplňuje databázi možných budoucích zaměstnavatelů budoucích 
absolventů, a to jak ze státní či veřejné sféry (školy se zájmem o výuku němčiny, organizace se vztahem 
k česko-německým tématům apod.), tak z komerční sféry (firmy s německou spoluúčastí). 

 
Katedra historie  spolupracovala v roce 2017 při pořádání konference a s ní související výstavy Zaniklá 
krajina severozápadních Čech s Národním památkovým ústavem, ú. o. p. Ústí nad Labem, Muzeem 
města Ústí nad Labem, Archivem města Ústí nad Labem a v rámci řešení krajských projektů i 
s Ústeckým krajem. Do většiny těchto projektů zapojila své studenty tak, aby mohli získat dobré 
povědomí o pracovním prostředí těchto institucí.  
 
Katedra politologie a filozofie  spolupracovala i v roce 2017 s nejvýznamnějšími budoucími 
zaměstnavateli svých absolventů, a to zejména v oblasti veřejné správy, nevládních organizací a škol 
formou stáží a praxí studentů v průběhu studia, zveřejňuje pro studující pracovní nabídky 
potencionálních budoucích zaměstnavatelů a zprostředkovává nabídky praxe. 
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5.  ZÁJEM O STUDIUM  
5.a PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY  

 
V rámci přijímacího řízení na akademický rok 2017/2018 měly přijímací zkoušky na FF UJEP následující 
charakter: 

□ ústní motivační pohovor v bakalářských a ve vybraných navazujících 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); 

□ v doktorském studijním programu Historické vědy ve studijním oboru České dějiny a ve 
studijním programu Filologie ve studijním oboru Německá literatura byla obsahem přijímací 
zkoušky odborná rozprava a projekt doktorské práce; zajišťováno členy oborové rady. 

□  

5.b 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. Koncem roku 2017 byl vypracován seznam středních škol, se kterými chtějí jednotlivé katedry 
uzavřít smlouvu o spolupráci. Tyto smlouvy budou postupně uzavírány v roce 2018. 
Fakulta se v listopadu 2017 zúčastnila veletrhu vysokých škol, který organizovalo gymnázium v Žatci. 

Fakulta se zaměřila na intenzivní spolupráci se středními školami realizací následujících aktivit. Jejím 
cílem bylo oslovit co největší počet středoškoláků, tedy potenciálních uchazečů. 

□ Dny vědy a umění UJEP;  
□ Teen Age University (TAU) – aktivita koncipovaná jako cyklus celoročních, semestrálních či 

intenzivních programů včetně letních škol pro středoškoláky;  
□ participace fakulty na organizaci celostátních nebo regionálních popularizačních akcích;   
□ participace fakulty na oborových olympiádách a letních/podzimních školách pro středoškoláky;  
□ výjezdy na střední školy; 
□ vybrané přednášky a semináře pro zájemce ze SŠ a gymnázií; 
□ motivační akce pro SŠ. 

 
Filozofická fakulta  uspořádala v dubnu 2017 pro své a zároveň 
středoškolské studenty ze SŠ v Ústeckém kraji debatu 
moderátorů ČT na téma parlamentních voleb. Nutno 
podotknout, že tato akce vzbudila u studentů velký zájem, proto 
jsou v plánu obdobné akce na aktuální téma i v dalších letech.   
Fakulta se také prezentovala v rámci Dnů vědy a umění UJEP, 
akce, která se uskutečnila na Kostelním náměstí. Festival byl 
doplněn souborem přednášek v Hraničáři. Centrum 
dokumentace a digitalizace kulturního dědictví KHI FF UJEP 
zajišťovalo obsah informačního stánku, kde Mgr. Monika Stará 
s Bc. Annou Zubačovou prováděly praktické ukázky skenování 
laserskenerem EXA a optickým skenerem EVA, na stánku byly 
k dispozici propagační materiály o činnosti Centra k rozdání a 
ukázky výstupů k nahlédnutí (plány, skeny, 3D modely z tiskárny 
zajišťoval Bc. Roman Švec), v televizi šly smyčkou ukázky ze 
spolupráce s partnery: skenování sochy Rolanda a vytváření 3D 
modelů 1:20 pro Oblastní muzeum v Litoměřicích, průběh a 

výsledky průzkumů v Liliové ul. 2 v Praze pro Generální ředitelství NPÚ a ukázky průběhu a výstupu ze 
společných studentských odborných desetidenních praxi (Milešov, Zahořany, Konojedy). 
Mgr. David Skalický měl veřejnou přednášku o studiu historie na FF UJEP se zaměřením na obor 
Dokumentace památek. 

 
 

Katedra historie  v dubnu 2017 opět pořádala krajské kolo Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a 
SR. Studenti středních škol se pak zúčastnili Podzimní školy historie, která se na téma „Národ nebo 
stát? Proměny evropské společnosti v dějinách“ konala v říjnu 2017 v Jiřetíně pod Jedlovou Na konci 
roku pak katedra vytipovala střední školy, s nimiž by měla zájem uzavřít prostřednictvím fakulty, resp. 
univerzity smlouvu o spolupráci. 

 
 

Dny vědy a umění, 17. 5. 2017 
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Katedra politologie a filozofie  v letním semestru otevřela pro zájemce ze středních škol a gymnázií 
vybrané přednášky a semináře. Jednalo se např. o interpretační seminář pro středoškoláky (a širší 
veřejnost) v rámci projektu „Dotkni se idejí – setkání o myšlení, myšlenkách, a myslitelích“ v březnu 
2017, jehož pořadatel byl student KPF Antonín Štěpanovský ve spolupráci s Knihovnou K. H. Máchy 
v Litoměřicích, nebo cyklus SETKÁNÍ pořádaný z iniciativy Antonína Štěpanovského, na který jsou vždy 
zváni zajímaví hosté.  
 
Katedra germanistiky  prostřednictvím centra CEPRONIV připravila animační akce pro střední školy 
s cílem propagace německého jazyka a germanistických studijních programů. Na straně jedné jde o 
akce přímo realizované ve vybraných středních školách – Gymnázium dr. Václava Šmejkala Ústí nad 
Labem (13. 12. 2017), na straně druhé jde o akce realizované přímo na katedře germanistiky, které 
navštěvují třídy ze středních škol – soutěž "Personenjagd" v Rakouské knihovně (27. 4. 2017) nebo 
"Univerzita nanečisto" s Gymnáziem Josefa Jungmanna Litoměřice (26. 5. 2017). 
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.  
6. ZAMĚSTNANCI 
 

6.a KARIÉRNÍ ŘÁD, MOTIVAČNÍ NÁSTROJE PRO ODMĚŇOVÁNÍ 
ZAMĚSTNANCŮ  

 
FF UJEP vytvořila dle směrnice rektora č. 10/2016 v roce 2017 Plán personálního rozvoje FF UJEP na 
léta 2017–2022, jehož predikce bude každoročně upravovat a do 31. 5. předávat rektorovi. 
 

  MOTIVAČNÍ NÁSTROJE 
□ Směrnice děkana č. 20/2010 – Stimulace vědecko-výzkumné činnosti akademických 

pracovníků FF UJEP; 
□ Příkaz 37/2017 – Hodnocení vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti akademických 

pracovníků Filozofické fakulty UJEP; 
□ Ceny děkanky FF UJEP; 
□ Vyplácení odměn akademickým pracovníkům v závislosti na počtu získaných bodů v rámci RIV 

a podílu na vědecké práci na jednotlivých katedrách. 
 

6.b ROZVOJ PEDAGOGICKÝCH DOVEDNOSTÍ AKADEMICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ 
 

Rozvoj pedagogických dovedností akademických pracovníků je realizován těmito aktivitami: 
□ účast na odborných didaktických konferencích 
□ stáže na zahraničních vzdělávacích institucích 
□ vyhodnocování výsledků hodnocení kvality výuky v IS STAG 

 

Tři akademičtí pracovníci katedry germanistiky  se účastnili dvou online kurzů (v rozsahu ca 90 
distančních a 12 prezenčních hodin) organizovaných Goethe-Institutem v Praze zaměřených na rozvoj 
pedagogických dovedností v oblasti výuky německého jazyka. Témata kurzů byla: DLL2 „Wie lernt man 
Fremdsprache Deutsch?“ (Jak se člověk učí němčinu jako cizí jazyk?) a DLL7 „Prüfen, testen, 
evaluieren“ (Zkoušení, testování hodnocení). 
 
Katedra historie  i katedra politologie a filozofie dlouhodobě podporují účast svých akademických 
pracovníků na tuzemských i zahraničních vědeckých konferencích, výjezdy na zahraniční stáže na 
partnerských univerzitách, zapojení do programu Erasmus+ a spolupráci se studenty a pedagogy 
středních škol. Zpětnou vazbou je pak hodnocení výuky v systému STAG ze strany studentů, jakkoliv 
této možnosti bohužel dlouhodobě využívají jen částečně. 

 

6.c PODPORA ZAMĚSTNANCŮ – RODIČŮ 

 
Zaměstnanci – rodiče mohou využít nabídku firmy „Hlídací teta“, což je školka pro děti od 2 let. Zde mají 
přednostní právo na umístění dětí a 30% slevu na školném. 

 
Zaměstnanec – rodič je na fakultě podporován těmito nástroji: 

□ zkrácený pracovní úvazek,  
□ úprava pracovní doby,  
□ úprava rozvrhů výuky, 
□ práce z domova. 
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7.  INTERNACIONALIZACE  
7.a PODPORA STUDENTŮ NA ZAHRANIČNÍCH MOBILITNÍCH PROGRAMECH  

 
Fakulta nabízí svým studentům studijní pobyty v 18 zemích na základě 66 meziinstitucionálních smluv a 
dále praktické stáže v rámci programu Erasmus+. V rámci programu Erasmus+  jsou podporování také 
studující dvojitého diplomu s Univerzitou Bayreuth. Studenti mají též možnost realizovat zahraniční 
studijní pobyt podpořený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy či prostřednictvím Organizace 
pro studentskou a kulturní výměnu ve střední a východní Evropě (GFPS). Finanční podporu mohou získat 
i v rámci mezinárodní mobility.  
Někteří studenti FF organizují po svém návratu ze zahraničí přednášky o navštívené zemi, čímž 
napomáhají propagovat zahraniční studium či praktickou stáž. 
Uznávání získaných kreditních bodů se řídí směrnicí č. 2/2007 – studenti si ve spolupráci se svým 
akademickým koordinátorem již před výjezdem sjednají, jak jim navštěvované předměty budou uznány. 
Vše zaznamenají do Protokolu o studijním plánu, v případě změn do Dodatku k protokolu o studijním 
plánu. V rámci studia dvojitého diplomu s Univerzitou Bayreuth studuje na Univerzitě Bayreuth 
v současné době 1 studentka katedry germanistiky FF UJEP. 

 

7.b INTEGRACE ZAHRANI ČNÍCH ČLENŮ AKADEMICKÉ OBCE 
 

Filozofická fakulta  i v roce 2017 spolupracovala s organizací ESN (Erasmus Student Network), která 
pomáhá všem zahraničním členům akademické obce s vyřízením základních dokumentů po příjezdu, 
orientaci na univerzitě i v jejím okolí, každoročně pořádá začátkem akademického roku Welcome Week 
a plánuje program pro všechny své zájemce. Členy ESN jsou i studenti Filozofické fakulty, kteří jsou za 
svou aktivní činnost odměněni kladnými body v případě, že se sami hlásí do výběrového řízení na 
studijní pobyty a praktické stáže, které se na fakultě koná. 
 
Na kated ře germanistiky  pracují od září 2017 dvě zahraniční lektorky, lektorka DAAD a lektorka ÖAD. 
Lektorky jsou zapojovány jako rodilé mluvčí zejména do praktické výuky německého jazyka, do 
propagačních akcí němčiny na středních školách a v neposlední řadě také do výzkumné a projektové 
činnosti katedry. Pro usnadnění integrace na katedře probíhají porady katedry germanistiky 
v německém jazyce. 
Členové akademické obce z řad studentů (tj. zahraniční studenti přijíždějící v rámci programu 
Erasmus+) jsou do života katedry germanistiky integrováni přirozeným způsobem, vzhledem k tomu, že 
výukovým jazykem je němčina a nedochází tak ke komunikační bariéře. Spolu s ostatními studenty se 
zúčastňují běžně i exkurzí či dalších akcí i nad rámec výuky. 
 
V dubnu 2017 ve dnech 3. – 9. 4. proběhly přednášky zahraničního hosta na katedře politologie a 
filozofie  v rámci učitelské mobility v rámci programu Erasmus+: Prof. Dariusz Kubok (Uniwersytet 
Śląski w Katowicach) pronesl přednášky na téma: „The Essence and Forms of Philosophical Criticism 
in the Presocratic Thought“ a „The Good as the limit and principle of the knowledge in the light of Plato’s 
Politeia“. 
 
Na kated ře historie  přednášel v rámci mezinárodní mobility např. prof. Maciej Serwański, z Univerzity 
Adama Mickiewicze v Poznani, jehož přednášky byly věnovány dějinám Polska v novověku, dále PhDr. 
Peter Koval, Ph.D. z univerzity v Prešově (přednáška k Prešovu v letech 1918–1938) se svou kolegyní 
Mgr. Marcelou Domenovou, Ph.D. (přednáška k Prešovu ve středověku). V říjnu 2017 navštívil katedru 
PhDr. Anton Hruboň, Ph.D. z univerzity Mateje Bella v Banské Bystrici, který přednášel o Slovensku ve 
30. letech 20. století. 
 

Přehled zahraničních akademických pracovníků na FF: 
 

Příjmení Jméno Zahrani ční VŠ Země 

Domenová Marcela SK PRESOV01 Slovensko 

Kovaĺ Peter SK PRESOV01 Slovensko 

Serwański Maciej PL POZNAN01 Polsko 

Hruboň Anton SK BANSKA01 Slovensko 

Droessiger Gražina LT VILNIUS04 Litva 

Girdeniené Skaidra LT VILNIUS04 Litva 

Kubok Dariusz 
PL 
KATOWIC01 Polsko 
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Olesiński Dariusz 
PL 
KATOWIC01 Polsko 

Thieme Tom D CHEMNIT01 Německo 
 
 

Akademičtí pracovníci FF realizovali v rámci výukové mobility tyto výjezdy: 
 

Příjmení Jméno Zahrani ční VŠ Země 

Novotný Lukáš D  CHEMNIT01 Německo 

Bergerová Hana PL WROCLAW01 Polsko 

Fukala Radek PL POZNAN01 Polsko 

Kaiserová Kristina PL POZNAN01 Polsko 

Řebíková Barbora SK BANSKA01 Slovensko 

Maškarinec Pavel SK TRNAVA02 Slovensko 

Hrubá Michaela SK PRESOV01 Slovensko 

Tomíček David RO BUCURES14 Rumunsko 

Bergerová Hana RO BUCURES09 Rumunsko 

Lachout Martin D  DORTMUN01 Německo 

Jičínská Veronika D  JENA01 Německo 

Novotný Lukáš D  CHEMNIT01 Německo 

Cornejo Renata D  BAMBERG01 Německo 

Maškarinec Pavel SK BRATISL02 Slovensko 

Bláha Petr SK BRATISL02 Slovensko 

Bergerová Hana LV RIGA01 Lotyšsko 

Novotný Lukáš D  CHEMNIT01 Německo 

Cornejo Renata E  BILBAO01 Španělsko 

Cornejo Renata HR OSIJEK01 Chorvatsko 

Lachout Martin D  DORTMUN01 Německo 

Pátek Jakub SK PRESOV01 Slovensko 

Veselý Martin SK PRESOV01 Slovensko 

Řebíková Barbora A  GRAZ09 Rakousko 
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8.   VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UM ĚLECKÁ A DALŠÍ TV ŮRČÍ 

ČINNOSTI  
 
8.a PROPOJENÍ TVŮRČÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI 

 
Fakulta přikládá propojení výukové činnosti a aktivit v oblasti vědecké a umělecké zásadní význam.  
Využívá k tomu různé nástroje: 
 

□ provázání témat diplomových a disertačních prací s profilovými oblastmi výzkumu, vývoje, 
umělecké a další tvůrčí činnosti; 

□ formulování témat studentských kvalifikačních prací v návaznosti na potřeby praxe; 
□ zapojení studentů (především nadaných studentů) magisterského studia a doktorských 

studijních programů do projektů výzkumu, vývoje a umělecké činnosti; 
□ využití poznatků a výstupů z vědeckých, vývojových a uměleckých projektů ve výuce; 
□ zapojení odborníků z praxe do vedení a konzultování studentských kvalifikačních prací;  
□ realizace výukových aktivit na pracovištích se špičkovým vybavením. 

 
FF dlouhodobě podporuje vědecko-výzkumné práce a na všech svých katedrách do nich zapojuje 
studenty. Výuka je obohacována o přednášky, semináře nebo workshopy odborníků z domácích 
i zahraničních univerzit. 

  
 

Katedra germanistiky  vydala v roce 2017 11. číslo mezinárodně uznávaného časopisu „Aussiger 
Beiträge“ (zařazeného do databáze SCOPUS), v němž publikuje řada jejích členů. Katedra se podílela 
na organizaci řady vědeckých i kulturních akcí (sympózia, kolokvia, workshopy, přednášky, výstavy, 
autorská čtení, literární pásma aj.), které pořádala ve spolupráci s dalšími institucemi (Rakouská 
knihovna VK UJEP, Muzeum města Ústí nad Labem, Činoherní studio v Ústí nad Labem, Collegium 
Bohemicum v Ústí nad Labem, Rakouské kulturní fórum v Praze, Pražský literární dům autorů 
německého jazyka, Goethe-Institut v Praze aj.).  
Ve spolupráci s Činoherním studiem se katedra germanistiky podílela na tříletém projektu „Překročit 
hranice“, v rámci kterého byla v r. 2017 široké veřejnosti prezentována tři scénická čtení z děl 
současných německojazyčných dramatiků na základě literárních překladů studujících katedry 
germanistiky, realizovaných pod odborným vedením vyučujících katedry (blíže viz bod 2b). 
 
Propojení tvůrčí a vzdělávací činnosti probíhalo na kated ře historie  v roce 2017 v několika rovinách. 
Studenti jsou zapojeni do univerzitní studentské grantové činnosti (viz bod 8.b) nebo vnitřních fakultních 
grantů, témata jejich kvalifikačních prací jsou zadávána s ohledem na provázanost s tvůrčí činností 
(zejména ve studijním oboru Dokumentace památek, ale nejen v něm). Katedra historie se podílela na 
projektech, které úzce souvisí s výukou (např. Libri Civitatis – dokumentace a zpřístupňování městských 
knih v České republice), spolupracuje s organizací Člověk v tísni nebo Ústavem pro studium totalitních 
režimů, díky čemuž prezentuje aktuální témata a jejich historická pozadí, v roce 2017 byl realizován 
poslední v řadě „pamětnických kurzů“ (Vybrané kapitoly z československých kulturních dějin) a katedra 
historie též pořádá akce pro spolupracující učitele dějepisu v rámci oborové didaktiky. Velmi přínosné 
jsou i přednášky akademických pracovníků z partnerských univerzit, kteří přijíždějí na katedru historie 
v rámci programu Erasmus+ (v roce 2017 např. z Prešovské univerzity, Univerzity v Poznani, Univerzity 
Komenského v Bratislavě nebo z Policejní akademie Alexandra Joana Cuzy v Bukurešti). Zvláštní role 
připadá Centru pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví, kde je propojení tvůrčí a vzdělávací 
činnosti úhelným kamenem jeho působení. Samostatnou kapitolou jsou kolokvia a konference, které 
katedra historie pořádá nebo spolupořádá (v roce 2017 např. Zaniklá krajina severozápadních Čech, 
Město a jeho hradby, 16. specializovaná konference stavebně-historického průzkumu nebo Reformace 
v německo-jazyčných oblastech českých zemí do roku 1945).  
 
Jedním z kritérií pro udělení finančních prostředků z institucionálního programu je obsahová a 
badatelská propojenost tvůrčí činnosti akademického pracovníka s obsahem jím garantovaných 
předmětů a s cíli odpovídajících studijních programů. Katedra politologie a filozofie  rozvíjela svou 
vědecko-výzkumnou a tvůrčí činnost v oblasti filozofie (výzkum zaměřený na antickou filozofii), českého 
politického myšlení (výzkum vzniku a vývoje liberální demokracie a deliberativní demokracie, otázek 
sekularizace společnosti), politické filozofie (výzkum problému moci, svobody, lidských práv a 
suverenity) a politologie (politická participace a reprezentace, analýza voličského chování, výzkum 
politického stranictví, a to zejména s ohledem na česko-německé vztahy). V rámci těchto tvůrčích 
činností se uskutečnilo několik konferencí a výjezdních čtení, které jsou blíže popsány v bodě 2.b a 9. 
Na KPF bylo v AR 2016/17 realizováno celkem 13 projektů v rámci Stimulace vědeckovýzkumné 
činnosti akademických pracovníků, které úzce souvisejí s obsahy vyučovaných kurzů jejich řešitelů. 
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8.b ZAPOJENÍ STUDENTŮ DO TVŮRČÍ ČINNOSTI  
 
Pro zapojení studentů bakalářských a magisterských studijních programů do tvůrčí činnosti 
na univerzitě byly v roce 2017 využívány následující přístupy a nástroje: 

□ nadaní studenti pracovali jako pomocné vědecké síly (včetně studentů bakalářských programů); 
□ studenti byli součástí řešitelských týmů projektů studentské grantové soutěže, které byly 

financovány z prostředků na specifický výzkum; čerpáni prostředků jednotlivými katedrami je 
vyobrazeno v grafu viz níže; 

□ studenti byli zapojováni do řešitelských týmů projektů výzkumných, vývojových i uměleckých, 
včetně projektů podporovaných interními grantovými systémy fakulty a mimořádných stipendií; 

□ studenti všech studijních programů jsou zapojeni do tvůrčí činnosti zejména prostřednictvím 
studentské grantové soutěže UJEP (viz Směrnice rektora č. 10/2015 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 uvedené směrnice získalo v roce 
2017 podporu celkem 9 projektů (z toho 4 na KHI, 2 na KGER a 3 na KPF) ve výši 2 180 tisíc 
Kč. 

□ fakulta podporovala zapojení studentů do soutěží a udílení cen, včetně Cen rektora za vynikající 
výsledky ve vědecké a umělecké činnosti. 

 

Katedra germanistiky  zapojuje studenty do tvůrčí činnosti prostřednictvím studentské grantové 
soutěže. V roce 2017 byly realizovány 2 projekty, na nichž se podíleli 3 AP a celkem 6 studentů 
(Motivační strategie učení německému jazyku, spolu s FSE; Migrační procesy a jejich literární ztvárnění 
v současné literatuře NJO).  
Dále studenti katedry germanistiky přispívají k tvůrčí činnosti katedry jako pomocné vědecké síly 
a prostřednictvím vhodně zvolených témat bakalářských a diplomových prací směřujících 
ke komplexnějším tématům, na nichž pracují vědecko-výzkumné týmy. Výsledky své tvůrčí činnosti 
prezentují také na mezinárodních fórech, jako je např. studentská konference PRAGESTT pořádaná FF 
UK v Praze. Diplomové práce v rámci programu dvojitého diplomu jsou pak zadávány v souladu 
s vědecko-výzkumnými těžišti obou pracovišť (v Ústí i Bayreuthu). 
 
Studenti katedry historie  byli v roce 2017 zapojeni do řady činností souvisejících s vědou a výzkumem, 
výukou, praxemi, organizací atp. Jednalo se zejména o jejich spolupráci na projektech v rámci 
univerzitní Studentské grantové soutěže, v nichž jsou zapojeni studenti návazného magisterského a 
doktorského studia. Dva projekty z katedry historie byly oceněny při každoroční rektorátní Studentské 
grantové soutěži, která se konala v únoru 2017. Porota obzvlášť ocenila projekt Terra sacra incognita 
vedený Centrem pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví, při jehož řešení studenti mj. 
zaměřovali barokního kostel Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech. Na konci roku 2017 se pak konala 
vernisáž stejnojmenné výstavy.  
Studentům katedry historie se podařilo po fázi příprav získat na začátku roku 2017 souhlas se stanovami 
historického spolku AXON, který tím vešel do prvního roku existence a stal se organizátorem a 
spoluorganizátorem akcí, studentské konference Slova a svoboda při příležitosti výročí 17. listopadu 
apod. Katedra historie též slavila úspěchy svých studentů. Student katedry historie Roman Švec převzal 
v polovině února v Betlémské kapli v Praze cenu Wernera von Siemense a dva zástupci katedry uspěli 
ve velké konkurenci na celostátní soutěži vědecké a odborné činnosti Historie v Českých Budějovicích. 
Tereza Vorálková se svou prací o erbovní rodině Sokolů z Mor na Lounsku v raném novověku obsadila 
druhé místo a Jan Horák, který ve své práci zkoumal odraz poznání přírodního bohatství (historia 
naturalis) Nového Světa prostřednictvím starých tisků středoevropské provenience 16. století, se umístil 
na místě čtvrtém. V prosinci pak uspěli studenti katedry historie při předávání Cen rektora UJEP. Jan 
Horák získal Stipendium Statutárního města Teplice a Stipendium Biskupství litoměřického pro 
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nejlepšího studenta Filozofické fakulty UJEP obdržel Lukáš Jiříček. Prestižní Chlumeckou literární cenu 
Jaroslava Golla za rok 2017 pak získal Lukáš Sláma. 
Studenti katedry historie se opět podíleli na přípravě povinně volitelného kurzu Vybrané kapitoly 
z československých kulturních dějin, kde vystoupily významné osobnosti naší kulturní scény 60. let. 
Studenti vystoupili na konferencích, které katedra historie pořádala nebo spolupořádala, doktorandi se 
aktivně zúčastnili 11. sjezdu historiků v Olomouci. Již tradiční platformou pro jejich činnost je i tzv. 
PŮDOS, diskusní seminář určený nejen pro doktorandy, který se koná jednou měsíčně a kde vystupují 
jak studenti, tak pozvaní akademici a prezentují svůj aktuální výzkum. Studenti se rozhodujícím 
způsobem podíleli na realizaci katalogu a panelové výstavy k roku 1918, která má vernisáž v únoru 
2018 v atriu FF. Studenti se opětovně zapojili do Dnů vědy a umění pořádaných UJEP v květnu 2017 i 
na přípravě a průběhu Dnu otevřených dveří. 
 
Studenti jsou na kated ře politologie a filozofie  pravidelně zapojováni jako pomocné vědecké síly 
jednotlivých akademických pracovníků, podílejí se na rešerších, na překladech, na organizování 
seminářů a konferencí v rámci prací dvou odborných časopisů Central European Journal of Politics a 
Ergot (oba jsou katedrální).  
V těchto pozicích zejména provádějí rešerše literatury, připravují podklady pro redakci publikací 
chystaných do tisku, sběry dat). 
Studenti magisterských studijních programů jsou zapojeni do tvůrčí činnosti zejména prostřednictvím 
studentské grantové soutěže UJEP.  
Na KPF byly v AR 2016/17 zahájeny tři tříleté projekty Studentské grantové soutěže: 

□ Lidé a události v kontextu moderních dějin. Vybraná historická témata ve výuce 
společenských věd (občanské výchovy) – dr. Ivana Havlínová (zapojeno 12 magisterských 
studentů a 2 studenti doktorského studia); 

□ Niche parties jako téma politologické analýzy – dr. Pavel Hynčica (zapojeno 8 
magisterských studentů); 

□ Imigrace, sociální napětí a volební chování – dr. Pavel Maškarinec (zapojeno 12 
magisterských studentů). 

V rámci všech tří projektů proběhly v listopadu a prosinci 2017 studentské vědecké konference. Studenti 
bakalářského i magisterského studia se pravidelně zúčastňují konferencí, sympozií a tematických 
studijních výjezdů (viz bod 2b této zprávy), někteří zde prezentují i své příspěvky. Ty se stávají 
kapitolami kolektivních monografií. Témata bakalářských a diplomových prací jsou ve většině případů 
generována tak, aby byla provázána s realizovanými projekty a další tvůrčí činností jednotlivých 
akademiků. 

 

8.c ÚČELOVÉ FINANČNÍ PROSTŘEDY NA VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE  
 
Filozofická fakulta čerpala v roce 2017 v rámci výzkumu, vývoje a inovací účelové finanční prostředky 
v celkové hodnotě 21.099.327,34 Kč. 
 

Financováno Kč 
Horizon   1.415.515,34 
Specifický výzkum   2.180.000,00 
Institucionální výzkum 10.424.000,- 
Ministerstvo kultury – NAKI   3.164.554,- 
Zahraniční zdroje (sn-cz, Euroregion)       844.158,- 
GAČR   2.380.000,- 
Krajské fin. prostředky      176.100,- 
IP MŠMT      515.000,- 
Celkem 21.099.327,34 

 
Podíl jednotlivých kateder Filozofické fakulty na čerpání finančních prostředků v roce 2017 představuje 
následující graf.  
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8.d PODPORA STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAM Ů 
A PRACOVNÍKŮ NA POSTDOKTORANDSKÝCH POZICÍCH   
 

Studenti doktorských studijních programů jsou podporováni tímto způsobem: 
 
Studenti doktorských studijních programů jsou podporováni tímto způsobem: 

□ Škola doktorských studií; v rámci IP 2017 obdržela FF UJEP částku 150 tis. Kč na realizaci 
Školy doktorských studií v humanitních a uměleckých oborech UJEP, v rámci které bylo 
podpořeno 10 projektů. Převážně se jednalo o kompenzační stipendium za účelem návštěvy 
archivů, knihoven a pamětníků. Poté byly prostředky vynaloženy na publikační činnost a 
semináře PŮDOS. 

□ PŮDOS; v roce 2017 připravili studenti doktorského studia na katedře historie seminář s názvem 
PŮDOS (Půdní doktorandský seminář), který je určen nejen pro studenty doktorského studia, 
ale i pro zájemce o diskusi na libovolné odborné téma. Tyto semináře probíhaly vždy jednu 
nebo dvě středy v měsíci v podkrovní přednáškové místnosti FF UJEP. Přednášející byli jak z 
řad studentů – doktorandů katedry historie, tak akademických pracovníků FF UJEP. Význam 
seminářů spočívá jak v možnosti prezentovat aktuální výzkum a jeho problémy, tak o nich 
diskutovat. 

 
Přehled akcí v rámci PŮdního DOktorandského Semináře 

 
datum název přednášky přednášející 
8. 3. 2017 Proč pivo? Vybrané důvody rozpuku 

českého národního pivovarnictví v 90. 
letech 19. století 

Jan Grisa 

22. 3. 2017 Holýšov 1939-1945. Život ve stínu muniční 
továrny. 

Martin Veselý 

22. 3. 2017 Ústecký divadelní život ve „zlatých 
šedesátých“ 

Filip Stojaník 

5. 4. 2017 Komu zvoní hrana, aneb příběhy zničených 
kostelů. 

Martin Zubík 

19. 4. 2017 Dietetická a kolektivní opatření ve 
vybraných tiscích raného novověku 

Adéla Čornyjová 

17. 5. 2017 Pražské válečné hroby z I. Světové války Adam Hájek 
8. 11. 2017 Biografie šlechtice v kontextu proměn 

společnosti 19. století. „Nová biografie“ jako 
interdisciplinární výzva. 

Marcela Zemanová 

15. 11. 2017 I ten nejhloupější člověk ví, že mor je jed. Filip Hrbek 
29. 11. 2017 Likvidace obcí Verneřice, Kocourov a 

Dřevoruby jako následek hnědouhelné 
těžby. 

Jindřich Zajíc 

13. 12. 2017 Zdravý ševcovský rozum: Biopolitika 
baťovského Zlína. 

Jan Musil 

 
□ výjezdy doktorandů  

Michal Korhel, M.A. v rámci doktorských seminářů projektu CHIBOW (Horizon 2020)  
PhDr. Filip Hrbek byl v roce 2017 týden na studijním pobytu v univerzitní knihovně v Leidenu 

□ účast na mezinárodních konferencích 
Michal Korhel, M.A., mezinárodní multidisciplinární konference „Children and War: Past and 
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Present“. 
 
Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D. se aktivně účastnil projektu CRP 13+ Podpora vzdělávání doktorandů a 
kariérního růstu post-doktorandů. 
 

 

8.e PODÍL APLIKA ČNÍ SFÉRY NA TVORBĚ A USKUTEČŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH 
PROGRAMŮ 

  
Aplikační sféra se na tvorbě a uskutečňování studijních programů podílela následujícími formami: 

□ přímá účast odborníků z praxe na výuce; 
□ působení zástupců aplikační sféry v grémiích univerzity i jednotlivých fakult; 

 
Pro katedry Filozofické fakulty jsou klíčovými oblastmi v rámci propojení aplikační sféry a inovací oblast 
památkové péče, ochrany kulturního dědictví a dokumentace a digitalizace památek, kde v rámci 
programu ministerstva kultury na podporu aplikovaného výzkumu NAKI II realizuje Centrum pro 
dokumentaci a digitalizaci památek v letech 2016–2020 projekt pod názvem Dokumentace historických 
staveb sloužících pro zpracování chmele. Odborný tým pracuje na vytvoření Metodiky efektivního 
terénního průzkumu a dokumentace historických staveb, jejímiž uživateli bude Ministerstvo kultury ČR, 
Národní památkový ústav, Chmelařské muzeum v Žatci, vysoké školy a orgány státní správy a 
samosprávy, jejichž náplní práce je terénní šetření nemovitostí. Kromě toho tým pracuje na mapě se 
specializovaným obsahem Stavby pro zpracování chmele určenou odborným pracovníkům památkové 
péče či zájemcům z řad odborné veřejnosti, zajímajícím se o technické památky a vývoj kulturní krajiny 
(vysoké školy, Chmelařské muzeum, Národní zemědělské muzeum apod.) Mapa bude sloužit laické 
veřejnosti a především pracovníkům samospráv při jejich rozhodování (stavebním úřadům, odborům 
rozvoje a územního plánování apod.). Zároveň bude podkladem pro ÚAP (územně analytické 
plánování). Za přenos informací mezi katedrami a aplikační sférou, kterou jsou v tomto případě odborná 
pracoviště (archivy, muzea, státní správa, samospráva atd.), lze považovat i společné vydávání 
odborných časopisů KPF: Central European Journal of Politics a filosofický časopis Ergot. Katedra 
politologie a filozofie pracuje na vzniku Centra pro občanské vzdělávání. Významnou se v tomto ohledu 
stala publikace, která pod názvem Politická participace shrnuje trendy, příležitosti a problémy jako 
inspiraci pro Ústecký kraj. 

 
Katedra germanistiky  úspěšně realizuje studentské workshopy zaměřené na propojení s aplikační 
sférou v příhraničním regionu jak na české, tak i saské straně (Praktická germanistika, kam na praxi a 
do zaměstnání). Výsledkem je stále se zvyšující počet potenciálních partnerů a zaměstnavatelů i 
zvýšený zájem studentů a studentek o praxi v prezentovaných organizacích. Spolupráci s aplikační 
sférou podporuje i ohodnocením praxí kreditními body v rámci povinně volitelných kurzů, což se též 
projevuje na zvýšeném zájmu studentů o absolvování odborných praxí. Součástí studia oborů 
„Interkulturní germanistika“ a „Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu“ je v oblasti 
povinně volitelných kurzů zařazena odborná praxe, kterou studující realizují mj. v česko-německých 
firmách popř. ve firmách s vazbami na sousední Německo.  

 
Katedra politologie a filozofie dále úspěšně spolupracuje s Eurocentrem v Ústí nad Labem. V roce 
2017 byli studenti vysíláni na praktické stáže do neziskových organizací (Communitas pro Praxis – 7 
studentů v nadacích) a organizací veřejné správy (Krajský úřad v Ústí nad Labem - 6 studentů). 

Katedra historie  dlouhodobě spolupracuje s Národním památkovým ústavem, ú. o. p. Ústí nad 
Labem, s nímž zajišťuje odbornou výuku, praxe a vedení závěrečných prací pro obory dokumentace 
památek a kulturní historie. NPÚ je částečně personálně provázaný s Centrem pro dokumentaci a 
digitalizaci kulturního dědictví a v současné době spolu participují na projektu NAKI Dokumentace 
historických staveb sloužících pro zpracování chmele. 

 

 

8.f SPOLUPRÁCE S APLIKA ČNÍ SFÉROU NA TVORBĚ A PŘENOSU INOVACÍ 
 

Spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací je realizována zejména prostřednictvím 
specializovaného pracoviště katedry historie, tj. Centra 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 2017 byly v rámci tohoto záměru 
realizovány zakázky v hodnotě 152 157 Kč vč. DPH. 
Spolupráce s aplikační sférou probíhá v oblasti výzkumné a vzdělávací, a to zapojením odborníků 
z praxe do výzkumných projektů a výuky. Transfer informací je tak oboustranný. V roce 2017 
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pokračovala např. spolupráce s oblasti výzkumu a zpřístupňování městských knih, na němž katedra 
historie spolupracuje s dalšími akademickými pracovišti (FF UK), ale zejména s archivy, jejichž 
pracovníky školí v práci s databází Libri Civitatis a na jejímž naplňování s nimi spolupracuje. Dalším 
příkladem může být využití špičkové dokumentační techniky Centra dokumentace a digitalizace 
kulturního dědictví, které se podílí na školení v oblasti 3D skenování a dalších technologií. Za přenos 
informací mezi katedrami a aplikační sférou, kterou jsou v tomto případě odborná pracoviště (archivy, 
muzea, státní správa, samospráva atd.), lze považovat i společné vydávání odborných časopisů – na 
KHI je to Monumentorum Custos, časopis pro památky severozápadních Čech (spoluvydavatel NPÚ 
v Ústí nad Labem), a časopis Ústecký sborník historický (spoluvydavatel Muzeum města Ústí nad 
Labem); na KPF se pak jedná o časopisy Central European Journal of Politics a filosofický časopis 
Ergot.  
 
Katedra politologie a filozofie začala pracovat na vzniku Centra pro občanské vzdělávání, které nabídne 
subjektům aplikační sféry následující aktivity: 
 

□ kurzy a školení v oblast politologie sociologie, etiky, medií, občanského vzdělávání a dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků, v těchto oblastech také možnost expertních posudků a 
konzultací; 

□ 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 nekonvenčních 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. 
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9. ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY A HODNOCENÍ REALIZOVANÝCH 
ČINNOSTÍ 

 

VĚDECKÉ ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ 

Nejvýznamn ější granty získané v roce 2017 

Mezi největší úspěchy roku 2017 v oblasti získávání grantové podpory na FF UJEP patří zapojení 
pracovníků Katedry historie do Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou 
a Svobodným státem Sasko 2014–2020 projektem „Naše světové dědictví – Hornická kulturní krajina 
Krušnohoří/Erzgebirge.“ Cílem projektu je posílení emocionálního pouta domácího obyvatelstva ke 
společnému česko-německému hornickému dědictví a prohloubení porozumění jeho obrovskému 
globálnímu významu, kterého bude dosaženo pomocí realizace milníků v projektu stanovených. V rámci 
celého projektu proběhne na české i německé straně Krušnohoří rozbor stávajících materiálů, programů 
a vzdělávacích nabídek, dokumentace vybraných hornických památek a poté bude vytvořena jednotná 
koncepce jeho prezentace. Lead partnerem projektu je TU Bergakademie Freiberg – Institut für 
Industriearchäologie, Wissenschafts- und Technikgeschichte (IWTG). Dalšími projektovými partnery 
jsou vedle FF UJEP i Förderverein Montanregion Erzgebirge e.V., Internationale Akademie Berlin für 
innovative Pädagogik und Ökonomie (INA) GmbH, Institut Heritage Studies (IHS), Národní památkový 
ústav, ú. o. p. Ústí nad Labem a Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. 

 

Nejvýznamn ější vědecká ocen ění roku 2017 
 
Filozofická fakulta UJEP udělila dne 9. 3. 2017 v Císařském sále Muzea města Ústí n. L. čestný titul 
"doctor honoris causa" prof. Erazimu Kohákovi, Ph.D., českému filosofovi a publicistovi. Na slavnostní 
ceremoniál navázala beseda, při které představil svoji knihu Oheň a hvězdy. 
 

 
Prof. Erazim Kohák, dr. h. c. 

 

Významné v ědecké konference v roce 2017  

 
Ústav slovansko-germánských studií spole čně 
s katedrou historie , Muzeem města Ústí nad Labem, 
Společností pro dějiny Němců v Čechách, Collegiem 
Bohemicem a Archivem města Ústí nad Labem  uspořádali 
v termínu 18. – 19. 5. 2017 konferenci, která se věnovala 
nejrůznějším aspektům přijetí reformace 
v německojazyčných oblastech českých zemí od raného 
novověku po polovinu dvacátého století. Součástí 
doprovodného programu bylo uvedení hry „Geheimer 
Segen / Tajné požehnání“ (autor Hans Rotter, režie 
Kristina Kaiserová) a zejména výstava „Reformace 

v českých zemích od Mistra Jana Husa po rok 1989,“ která byla od 11. do 25. 5. 2017 k vidění ve foyer 
Filozofické fakulty. 
 
Katedra historie , Archiv hlavního města Prahy, Historický ústav Akademie věd ČR a Fakulta 
humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze spolupořádali konferenci s názvem „Město a jeho hradby“ 
zabývající se tématem hradeb jako urbanistického, architektonického a stavebně obranného fenoménu 
v celoevropském srovnání. Konference se konala ve dnech 10. – 11. 10. 2017 v Clam-Gallasově paláci 
v Praze. KHI organizovala v termínu od 18. do 19. 10. 2017 konferenci „Zaniklá krajina severozápadních 
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Čech“. Cílem konference bylo otevřít problematiku zaniklé přírodní a kulturní krajiny v důsledku 
povrchové těžby uhlí. Konference připomněla, že povrchová těžba uhlí s sebou nese nevratný zásah 
do podoby přírodní a kulturní krajiny a bez možnosti návratu ničí lidská sídla, spojená s konkrétními 
osudy, historií, sociální a kulturní pamětí a identitou. Pozornost byla zaměřena na ztrátu kulturního 
dědictví, zánik sídel, jednotlivých architektonických i krajinných reliktů i na důsledek těchto ztrát. 
Součástí doprovodného programu byly výstavy „Zaniklá krajina severozápadních Čech“ a  „Most – zánik 
a zrození“, promítání filmů tematicky zaměřených na zánik obcí v souvislosti s těžbou a rovněž exkurze 
na zámek Jezeří a dalších míst těžbou zničených či ohrožených. 
 
Katedra politologie a filosofie pořádala v roce 2017 několik konferencí. První z nich s názvem 
„Revoluce“ se konala na Filozofické fakultě 27. 5. a jejím tématem byl fenomén revoluce nahlížený 
mnohostrannou perspektivou filosofie a společenských věd. Příspěvky byly publikovány v  revue Ergot 
2017/2. Další konferencí byla „Reflexe moci – moc reflexe“, konala se 12. – 13. 10. v Písku a jejím 
tématem byla reflexe fenoménu moci a vládnutí z filosofické, sociálně a literárněvědní, historické a 
teologické perspektivy. Po parlamentních volbách uspořádala KPF konferenci „Migrace jako hlavní téma 
parlamentních voleb 2017“, ve které byla věnována pozornost volbám, které změnily českou politickou 
scénu. Jmenujme především drtivý úspěch politické strany ANO, ale také nečekaný výsledek České 
pirátské strany, Strany přímé demokracie či Občanské demokratické strany. 
  

Významný publika ční úsp ěch roku 2017 
Vědecký pracovník katedry historie Pavel Prouza vydal v roce 2017 
publikaci věnovanou jednomu z nejpozoruhodnějších příběhů 
československé meziválečné komunální architektury a urbanismu 
s názvem „Vybudovali jsme!“ Její součástí je bohatá obrazová 
dokumentace. Kniha zachycuje unikátní kapitolu česko-německé 
architektury a dvojjazyčné vydání pak zpřístupňuje toto kulturní dědictví 
čtenářům českým i německým. Překlad knihy byl Česko-německým 
fondem budoucnosti zvolen projektem měsíce. Filozofická fakulta bude 
v roce 2018 usilovat o uznání publikace jakožto excelentního výsledku. 

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vydalo 
nakladatelství Novela bohemica, 2017, 368 stran, ISBN 978-80-87683-75-0 (Novela 
bohemica), 978-80-7561-053-9 (UJEP). 

 
V roce 2017 v rámci hodnocení výzkumných organizací dle platné 
metodiky (H16) zaznamenala Filozofická fakulta úspěch v oblasti excelentně hodnocených výsledků 
vědy a výzkumu. Katedra historie FF UJEP se významnou měrou podílela na vydání publikace Bez 
hranic. Um ění Krušnoho ří mezi gotikou a renesancí (2016), která byla vydána ve spolupráci s 
Národní galerií v Praze a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy. Publikace vznikla v rámci projektu 
Umělecká výměna v regionu Krušnohoří mezi gotikou a renesancí programu Ministerstva kultury na 
podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI). Projekt byl řešen třemi 
desítkami severočeských a pražských badatelů v letech 2011–2015 a mapoval přeshraniční oblast 
Krušných hor v období vrcholného a pozdního středověku, tedy v době intenzivní obchodní a kulturní 
provázanosti Českého království a Saského kurfiřství. Význam publikace dle hodnotitelů tkví zejména 
ve snaze zachovat kulturní a duchovní paměť dnes zdevastované a často nenávratně zmizelé krajiny a 
položit tak základy pro další historický a uměnovědný výzkum. Hlavní přínos hodnotitelé spatřují 
zejména v komplexním pojetí publikace a mezioborové spolupráci badatelů. 

 

PEDAGOGICKÉ A STUDENTSKÉ ÚSP ĚCHY A OCENĚNÍ 
 
Cenu rektora UJEP za knihu roku 2017 získal prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D., za knihu Konec 
zimního království a poslední ohniska odporu. 
 
Cenu rektora UJEP za knihu roku 2017 získali PhDr. Pavel Hyn čica, Ph.D., Mgr. Pavel Maškarinec, 
Ph.D., a Mgr. Lukáš Novotný, Ph.D., M.A., za knihu Euroskepticismus ve st řední Evrop ě. 
 
Cenu rektora UJEP za aplikovaný výzkum  v roce 2017  obdržel PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D. 
 



 32 

                               
      PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D., 14. 12. 2017                                                Prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D., 14. 12. 2017 

                                     
Student katedry historie Bc. Roman Švec  převzal v polovině února v Betlémské kapli v Praze cenu 
Wernera von Siemense za překonávání překážek ve studiu. 
 
Bc. Tereza Vorálková  z KHI uspěla v celostátní soutěži vědecké a odborné činnosti Historie, obsadila 
druhé místo. Bc. Jan Horák  se umístil na místě čtvrtém.  
 
V prosinci pak uspěli studenti katedry historie při předávání Cen rektora UJEP. Bc. Jan Horák  získal 
Stipendium Statutárního m ěsta Teplice . 
 
Stipendium Biskupství litom ěřického  pro nejlepšího studenta Filozofické fakulty UJEP obdržel Bc. 
Lukáš Ji říček.  
 
Prestižní Chlumeckou literární cenu Jaroslava Golla  za rok 2017 pak získal Bc. Lukáš Sláma  za 
článek Jan de La Croon (1600–1665), který byl v upravené formě publikovaný v populárně naučném 
Přísně tajné! 4/2017. Odborná podoba bude publikována ve sborníku z mezinárodní konference v 
Poznani. O vztahu Croona a výstavby pražského opevnění vyjde článek ve sborníku z letošní 
Documenta Pragensia. 
                                                    
                                                     

ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY EDIČNÍ ČINNOSTI 
 
Kvalita ediční činnosti a její zajišťování se řídí směrnicí č. 21/2010 Ediční činnost Filozofické fakulty 
UJEP. Na naplňování této směrnice dohlížela v roce 2017 ediční rada v tomto složení: 
 

EDIČNÍ RADA 
 

Předseda  
Mgr. David Tomíček, Ph.D. 
 
Členky a členové 
doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. 
PhDr. Ing. Jiří Chotaš, Ph.D. 
Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. 
PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D. 
 
Tajemnice 
Mgr. Ivana Bláhová 
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V roce 2017 vyšlo jedenácté číslo časopisu Aussiger Beiträge, 
evidovaného v databázi SCOPUS, věnované tématu 
Sprachwissenschaft und Fremdsprachendidaktik im Spannungsfeld 
interkultureller Vielfalt. 

 

 

 

 

 

 

Bibliografický záznam: [= Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus 
Forschung und Lehre; 11], 2017 
ISSN 1802-6419 (Print), ISSN 2570-916X (Online), ISBN 978-80-7561-100-0 (UJEP),  

 

 

OSTATNÍ PUBLIKA ČNÍ ČINNOST 
 

Knihy vydané ve spolupráci s dalšími vydavateli 

jméno autora název díla ISBN Spoluvydavatel 
BLÁHA, Petr -  
MAŠKARINEC, Pavel -  
HAVLÍNOVÁ, Ivana -  
VOJTÍŠKOVÁ, Kateřina 

Politická participace. Současné 
trendy, příležitosti a problémy 
jako inspirace pro Ústecký kraj 978-80-7561-066-9 Ústečan, z. s. 

BLÁHA, Petr -  
MAŠKARINEC, Pavel a 
kolektiv 

O politické filozofii, demokracii 
a střední Evropě. K poctě doc. 
Rudolfa Kučery 978-80-7561-088-1 Libri 

KLÍR, Tomáš a kol 

Libri civitatis X. Knihy chebské 
zemské berně z let 1438 a 
1456 978-80-7414-943-6 Scriptorium 

PROUZA, Pavel 

Vybudovali jsme…! Německá 
sociálnědemokratická 
architektura komunálního 
bydlení v Ústí nad Labem 
v letech 1918-1938  978-80-87683-75-0 Novela bohemica  

SULITKOVÁ, Ludmila Archivnictví a spisová služba 978-80-7561-027-0 Scientia 

    

Knihy vydané pouze FF UJEP 
 

 
jméno autora název díla ISBN  
BELLING, Vojtěch -  
KOLLERT, Lukáš 

Suverenita panovníka, lidu a 
státu v moderní politické filosofii 978-80-7561-064-5  

KUČERA, Rudolf 
Islám a politika. Vznik a vývoj 
islamistické ideologie 978-80-7561-063-8  

ŠIMSA, Martin 
Interpretace a kritika díla Jana 
Husa 978-80-7561-045-4 

 
 

 

 

Čísla časopis ů 

Monumentorum Custos 2016 ISSN 1803-781X 

Aussiger Beiträge 11 (2017) ISSN 1802-6419 

Central European Journal of Politics (1/2017, 2/2017) ISSN 2464-479X 

Ergot (1/2017, 2/2017) ISSN 2533-7564 

 

PODPORA INTERNACIONALIZACE 
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V rámci institucionálního plánu UJEP pro rok 2017 byla vyhlášena výzva pro podávání žádostí o finanční 
podporu na aktivity v rámci podpory mezinárodní spolupráce: 

• výjezdy akademických pracovníků na zahraniční vysoké školy za účelem přípravy a realizace 
společných studijních programů (realizována mobilita v rámci double degree s Univerzitou 
Bayreuth); 

• studium studentů zahraničních partnerských vysokých škol na UJEP vytvořením e-learninových 
kurzů v cizím jazyce; 

• studium zahraničních studentů z partnerských vysokých škol na UJEP; 
• výjezdy pracovníků UJEP za účelem prohloubení spolupráce s partnerskými vysokými školami 

v zahraničí; 
• zatraktivnění výuky a přiblížení studentům teorie do praxe formou exkurzí, výstav apod. 

 

 V rámci programu IP 2017 Mezinárodní mobilita realizovala fakulta tyto projekty: 

aktivita 
účel schválená 

částka v 
Kč 

řešitel  

B1 
Výjezdy akademických pracovníků 
na zahraniční vysoké školy za 
účelem přípravy a realizace 
společných studijních programů 

87.000 doc. Mgr. Renata Cornejo, 
Ph.D. 

B2 
Vytvoření e-learningových kurzů v 
cizím jazyce 

22.500 Mgr. Barbora Řebíková 

B4 
Podpora studia zahraničních 
studentů z partnerských vysokých 
škol 
na UJEP 

54.000 doc. Mgr. Renata Cornejo, 
Ph.D. 

B6 
Zatraktivnění výuky a přiblížení 
studentům teorie do praxe formou 
exkurzí, výstav apod. 

56.500 Mgr. Eva Krovová, Mgr. Jakub 
Pátek, Ph.D. 

 

SPOLEČENSKÁ ROLE FAKULTY A PROPAGACE HUMANITNÍCH V ĚD 

 

Oblast propagace humanitních věd byla v roce 2017 chápána jako prioritní. Filozofická fakulta 
prezentovala své studijní obory na veletrhu Gaudeamus v Praze, v rámci lednového Dne otevřených dveří 
a také na Dnech vědy a umění. Dobré jméno fakulty šířila svou otevřeností a dojmem přátelského prostředí 
mezi různé věkové skupiny např. díky pořádání výstav, diskuzních bloků se známými osobnostmi či konání 
přednášek pro Teen Age University, tedy pro žáky 1. a 2. stupně základních škol, a pro Univerzitu třetího 
věky, tedy pro seniory. Fakulta tedy udělala vše pro to, aby dosáhla na všechny věkové skupiny možných 
zájemců o obor humanitních věd. 

 
Konkrétní příklady zapojení fakulty do Univerzity 3. věku a Teen Age University: 

Seznam přednášek v rámci U3V 
 

16. 1. 2017  J. Peer   Kulturně historický exkurz po oblasti Šluknovského výběžku 
a oblast Mostecka 

23. 1. 2017  I. Fuksa   Pevnost Terezín a další vojenské památky SZ Čech 

30. 1. 2017   K. Podroužek Barokní perly českého Středohoří (Milešov, Konojedy, 
Zahořany) 

6. 2. 2017 V. Houfek Říp a Stadice, Chlumec 1126 a 1813, Ústí 1426 

22. 5. 2017 J. Pernes Cesty Habsburků do SZ Čech 

29. 5. 2017 J. Grisa 28. Říjen 1918 v SZ Čechách 

5. 6. 2017 M. Tichý Příběhy politických vězňů a jejich nezdařený pokus o útěky 
z nápravně pracovních táborů 

12. 6. 2017 J. Märc Terezín… 
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Seznam přednášek v rámci TAU 
 

30. 3. 2017  J. Koumar   Děti a dětství v minulosti 

20. 4. 2017  J. Koumar   Od magické lucerny k filmové kameře II 

23. 11. 2017  J. Koumar   Každodenní život prvních Slovanů na našem území 
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10.  NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ EXCELENCE  

 

10.a MEZINÁRODNÍ A VÝZNAMNÁ NÁRODNÍ VÝZKUMNÁ, VÝVOJ OVÁ A 
TVŮRČÍ ČINNOST, INTEGRACE VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY DO 
MEZINÁRODNÍCH SÍTÍ A ZAPOJENÍ FAKULTY DO PROFESNÍCH  ČI 
UMĚLECKÝCH SÍTÍ 

 
Katedra germanistiky  v rámci Euroregionu intenzivně spolupracuje s Katedrou slavistiky a 
germanistiky TU Dresden a se Sächsische Kunstsammlungen Dresden. Od r. 2017 je katedra 
germanistiky spoluřešitelem čtyřletého projektu Univerzity Řezno s názvem „Grenze/n in 
nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern“ ve 
spolupráci s Univerzitou Pasov a Karlovou Univerzitou v Praze. Projekt je financován 
z prostředku Česko-bavorské vysokoškolské agentury BTHA. 
Katedra germanistiky již od r. 2013 realizuje spolupráci s Univerzitou Bayreuth v rámci 
společného navazujícího magisterského studijního programu (double degree) “Německá 
filologie s česko-německým interkulturním kontextem“ / „Interkulturní germanistika“. V roce 
2017 studovali v Bayreuthu 4 studující FF UJEP a jedna studentka z Bayreuthu na FF UJEP. 
 
Katedra historie  je spoluřešitelem projektu Horizon 2020 Children Born of War, jehož hlavním 
řešitelem je University of Birmingham. V rámci projektu byl do doktorského studia přijat Michal 
Korhel, M.A., který v roce 2017 pobýval tři měsíce na stáži v Moskvě, účastnil se konferencí 
Power, Intimacy and the State. Mixed Families in Europe and Beyond v Amsterdamu a History 
of Children and Youth v New Jersey, Erinnerungskulturen in Mitteleuropa v Bad Kissingen a 
společně se svým supervizorem, doc. Veselým, absolvoval mezinárodní doktorský seminář 
v Birminghamu. Spolu s dalšími dvěma doktorandkami katedry historie se zúčastnil 
mezinárodního doktorského semináře v polských Katowicích. Centrum dokumentace a 
digitalizace kulturního dědictví participuje na projektu NAKI Dokumentace historických staveb 
sloužících pro zpracování chmele a katedra historie nově získala projekt NAKI Hortus Montium 
Mediorum – Dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit 
východního Českého středohoří, který započne v roce 2018. Katedra historie dlouhodobě 
spolupracuje na projektu Libri Civitatis – dokumentace a zpřístupňování městských knih 
v České republice. 
 
Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D. z katedry  politologie a filozofie dlouhodobě spolupracuje se 
Slezskou univerzitou v Katovicích. (Uniwersytet Śląski w Katowicach). V dubnu 2017 proběhly 
na KPF přednášky jejích zástupců v rámci učitelské mobility programu Erasmus+  Prof. Dariuse 
Kuboka a Dr. Dariuse Olesińskiho. Zároveň pokračovala její spolupráce s mezinárodním 
sdružením Collegium Politicum (v květnu 2017 vystoupila na konferenci v Barceloně na 
téma „Pain and Punishment in Ancient Thought“). Organizátorem  akce byla Universitat 
Internacional de Catalunya ve spolupráci s Fundació Pere Tarrés, Societat Catalana de Filosofia 
a Universitat de Barcelona. V rámci každoročních setkání Collegia Politica spolupracuje se 
zahraničními univerzitami zapojenými do tohoto akademického sdružení. Tuto spolupráci 
realizuje zejména prostřednictvím projektu Stimulace vědeckovýzkumné činnosti akademických 
pracovníků FF UJEP: Interpretace Platónova myšlení v kontextu soudobého mezinárodního 
bádání. PhDr. Martin Šimsa, Ph.D. strávil jeden týden ve Velké Británii, kde dokončoval svou 
habilitační publikaci. Účast na projektu Stimulace vědeckovýzkumné činnosti AP FF UJEP 
"Filosofická interpretace díla Jana Husa a otázek pravdy, relativity a hodnotové neutrality" přijali 
na pozvání dr. Šimsy doc. PhDr. Ivan Buraj, PhD. a d oc. PhDr. Erika Lalíková, Ph.D.  z 
Univerzity Komenského, Bratislava, Filozofické fakulty, Katedry filozofie a dějin filozofie. 
Přednesli příspěvek na konferenci v Písku a připravují jej k publikaci v knize M. Šimsa: 
Relativismus a (post) pravda v demokracii s příspěvky Pravda ako konštrukt a realita a Možné 
podoby pravdy. Konference se také se svým příspěvkem příspěvkem Pravda versus "politická 
korektnost" zúčastnila Šimova Löwensteinová, Ph.D. - nezávislá filosofka,Berlín. Mgr. Barbora 
Řebíková spolupracovala v programu Aktion se supervizorem Karlem Stockerem z FH-
Joanneum v rakouském Grazu. 

 
Ústav slovansko-germánských studií  v loňském roce již po 26. organizoval Colloquia 
Ustensia – dvoutýdenní letní kurs s Ackermann-Gemeinde. Dále pokračovala spolupráce 
s několika pracovišti TU Dresden, zahájeny byly přípravy na realizaci kombinované akce 
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k Lutherovu výročí (konference, divadlo, výstava) v rámci česko-německého kulturního jara 
2017.   

 

11.  TŘETÍ ROLE FAKULTY  

11.a PŮSOBENÍ V OBLASTI P ŘENOSU POZNATKŮ DO PRAXE 
 

Filozofická fakulta  se zapojuje do přenosu poznatků do praxe zejména pomocí učitelských praxí, kde 
dochází k bezprostřední výměně poznatků mezi fakultou a jednotlivými školami. Dalším způsobem 
přenosu poznatků do praxe je činnost Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví na 
katedře historie, které využívá svou špičkovou dokumentační techniku jak při řešení projektů a grantů 
(NAKI, SGS) ve spolupráci s dalšími projekty, tak na komerční bázi, kdy řeší zakázky, při nichž provádí 
3D skenování, řeší stavebně-historické průzkumy, fotogrammetrická měření atp. V roce 2017 
realizovalo CDDK zakázky v hodnotě 152 157 Kč vč. DPH. Katedra historie též v rámci svého působení 
na poli pomocných věd historických a archivního studia funguje jako konzultant v pro dokumentaci 
archiválií a jejich ediční zpřístupňování, i v roce 2017 pokračovala digitalizace vybraných archiválií ve 
spolupráci se SOA Litoměřice.  
 

11.b PŮSOBENÍ V REGIONU  
 

Filozofická fakulta  v roce 2017 nadále spolupracovala společností KULT, s níž v rámci Týdnů 
humanitních věd na FF UJEP a Festivalu KULT uspořádala řadu odborných přednášek a doprovodných 
akcí. Dále fakulta kooperovala s Činoherním studiem v Ústí nad Labem na projektu „Překročit hranice“.  

 
Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. a Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. DrSc. z katedry historie 
uspořádali v Muzeu města Ústí nad Labem přednášku pro veřejnost v rámci cyklu „Reformace – 
myšlenky, osobnosti, otázky a problémy“ s názvem Koncepty luterské ikonografie na příkladu 
uměleckých děl z oblasti severozápadních Čecha jejich historické souvislosti. Příspěvek byl věnován 
výtvarnému umění spojenému s českým reformačním prostředím v pozdním středověku a na počátku 
raného novověku, kdy se k domácímu utrakvismu přidaly další reformované proudy. 
 
Ústav slovansko-germánských studií  se angažoval v odborné pracovní skupině 
hospodářství/turistika Euoregionu Elbe/Labe, rovněž i ve Správní radě Collegia Bohemica, o.p.s. a 
Muzea města Ústí nad Labem. 

 
 

11.c NADREGIONÁLNÍ P ŮSOBENÍ A VÝZNAM  
 
 
Ústav slovansko-germánských studií  organizoval v součinnosti s Ackermann Gemeinde ve dnech  
13. – 25. 8. 2017 již 26. setkání Coloquia Ustensia, pro 
jehož členy z Německa a Rakouska uspořádal tým doc. 
Kristiny Kaiserové kromě každodenní výuky českého 
jazyka i bohatý doprovodný program věnovaný českým 
dějinám a kultuře. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
V rámci přednáškového bloku nazvaného Frühstück mit Geschichte, jež se koná na saském zámku 
Weesenstein, měl dne 2. 5. 2017 přednášku s názvem Im Dienst der böhmischen Herrscher. Die 
Adeligen der sächsischen Herkunft in Nordwestböhmen im Früh- und Hochmittelalter doc. Tomáš 
Velímský z Katedry historie . V rámci téže akce přednášela na zámku i doc. PhDr. Kristina Kaiserová, 
CSc. Tématem jejího příspěvku ze dne 5. 11. 2017 byla problematika Alldeutsch oder deutsch-national? 
Los von Rom.  
 
 
 

                                                                                                                  
Účastníci XXVI. Colloquia Ustensia 
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B. 
 

PŘÍLOHOVÁ ČÁST 
 
 
 
 

Příloha č. 2 

TABULKOVÁ ČÁST 
 

(soubor v excelu) 
 


