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rok 2018: 
 

�  projednala Vědecká rada FF UJEP ke dni 26. 6. 2019 formou per rollam 
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1.  ÚVOD  
 
Rok 2018 byl pro fakultu opětovně 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 Fondu malých projektů programu Přeshraniční spolupráce. V tomto roce 
byly též úspěšně naplněny cíle projektů GAČR započatých v roce 2016. Dále byla fakulta nucena 
reagovat na legislativní změny, a to především na základě novely Vysokoškolského zákona 111/1998 
Sb.  V této souvislosti inovovala vnitřní předpisy, zahájila proces k zajištění hodnocení kvality, kde 
úspěšně otestovala elektronický systém Hodnocení akademických pracovníků (HAP) a v neposlední 
řadě připravila několik žádostí o akreditaci studijních programů, včetně žádosti o institucionální 
akreditaci ve vzdělávací oblasti Historické vědy. 
 
 
 

2.  PLNĚNÍ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁM ĚRU FAKULTY 
ZA ROK 2018  

 
 
 
V rámci vzdělávací činnosti byl v souladu s plánem v roce 2018 akreditován navazující magisterský SP 
Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu a úspěšně probíhala příprava žádostí několika 
dalších studijních programů v bakalářské, navazující magisterské i doktorské formě studia, ale i příprava 
žádosti o institucionální akreditaci ve vzdělávací oblasti Historické vědy. Byl zpracován plán rozvoje 
oblasti vzdělávání a studijních programů do roku 2020, v oblasti zajišťování a vnitřního hodnocení kvality 
činností fakulty a v oblasti akreditací a profilace studijních programů byla implementována opatření 
vyplývající z novely zákona o vysokých školách a navazujících podzákonných norem. Byla provedena 
analýza míry, vývoje a příčin studijní neúspěšnosti. Pokračovala realizace double degree s Univerzitou 
Bayreuth a příprava double degree na bakalářském stupni s TU Dresden. V případě tvůrčí činnosti bylo 
v rámci specifického výzkumu realizováno celkem 12 projektů ve výši 2 310 tis. Kč (8 pokračujících a 4 
nové projekty), byly plněny cíle projektu „Children born of war – past, present and future“ (CHIBOW) 
v rámci programu Horizon 2020, dvou projektů GAČR v jejich posledním roce řešení. Fakulta 
pokračovala v realizaci projektu „Naše světové dědictví – hornická kulturní krajina Krušnohoří/ 
Erzgebirge“v rámci programu přeshraniční spolupráce. Fakulta uspěla v soutěži Ministerstva kultury, 
konkrétně v programu NAKI s projektem Hortus Montium Mediorum.Dokumentace, výzkum a 
prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit východního Českého středohoří. Zároveň byly zahájeny 
přípravné práce na projektech do třetí soutěže tohoto programu. Katedra germanistiky získala v rámci 
bavorsko-české spolupráce projekt Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen 
zwischen Tschechien und Bayern, na kterém pod vedením Univerzity Řezno participují ještě Univerzita 
Pasov, Karlova univerzita a Adalbert Stifter Verein. Podáno bylo 7 projektů  do soutěže GAČR. Výsledek 
v soutěži grantové agentury řeší filozofická fakulta důkladnou analýzou posudků a snahou projekty v 
tomto smyslu doplnit a znovu je přihlásit do soutěže. V rámci rozvoje lidských zdrojů bylo v roce 2018 
dokončeno řízení ke jmenování profesorem doc. PhDr. Michaely Hrubé, Ph.D. a habilitační řízení Dr. 
phil. Miroslava Němce,  PhDr. Olgy Fejtové, Ph.D. a PhDr. Martina Lachouta, Ph.D. Díky prostředkům 
získaným z Krajského úřadu Ústeckého kraje se podařilo zajistit podmínky pro další fungování Centra 
pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání v regionu (CEPRONIV), byly 
podpořeny aktivity Centra občanského vzdělávání COV.UL (COV.UL) a v rámci projektu OP VVV U21-
MOPR bylo pořízeny nové přístrojové vybavení pro Centrum dokumentace a digitalizace kulturního 
dědictví (CDDKD). V souvislosti s implementací Metodiky 2017+ se fakulta pokusila dostát parametrům 
metodiky a podpořila několik monografií (z celkem 17) vydaných v prestižních nakladatelstvích (viz 
níže). Mimoto fakulta (resp. katedra germanistiky) vydala dvanácté číslo časopisu Aussiger Beiträge, 
který je zařazen do databáze Scopus. V rámci doktorského studia se podařilo naplnit počet 
podpořených Ph.D. studentů a doktorské studium úspěšně ukončili tři studenti katedry historie. Do 
doktorského studia bylo v roce 2018 přijato celkem devět studentů (z toho šest do prezenčního studia 
a tři do kombinovaného studia). I v roce 2018 úspěšně pokračoval projekt školy doktorských studií v 
humanitních a uměleckých oborech FF a FUD UJEP. V oblasti vnějších vztahů pokračovala spolupráce 
s institucemi v rámci regionu (zejm. spolupráce s Činoherním studiem města Ústí nad Labem, 
Divadelním festivalem KULT atd.), dále byla rozvíjena stávající spolupráce s vybranými základními a 
středními školami (zejm. v Ústeckém kraji), byly pořádány akce zaměřené na oborové didaktiky, např. 
v rámci činnosti centra CEPRONIV. Filozofická fakulta se snažila dále propagovat svou činnost na 
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veletrzích vzdělávání na středních a vyšších odborných školách (např. Veletrh vzdělávání v Žatci, Den 
otevřených dveří, GAUDEAMUS 2018 atd.), upevňovat kontakty s absolventy FF UJEP, prezentovat 
fakultu na Dnech vědy a umění UJEP, pořádala akce pro širokou veřejnost zaměřené na aktuální 
společenská témata a posilovala činnost oddělení PR fakulty se snahou více využívat moderní 
komunikační nástroje. V této oblasti fakulta získala Centralizovaný rozvojový projekt (spolu s UHK a 
OU) zaměřený na propagaci a posilování pozitivního image humanitních a společenskovědních 
studijních programů. Fakulta se dále podílela na řešení projektů OP VVV: mezifakultního projektu U21 
a projektu Škola pro všechny. V oblasti internacionalizace se fakulta snažila dále podporovat existující 
a navazovat nové vazby na zahraniční univerzity a motivovat studenty a akademické pracovníky FF 
UJEP k výjezdům v programu Erasmus+. Celkem v roce 2018 vyjelo 25 studentů (20 na studijní pobyt 
a 5 na praktickou stáž), 25 akademických pracovníků (24 na výukový pobyt a 1 na školení). Na straně 
druhé na FF UJEP přijelo 8 studentů a 7 akademických pracovníků. V oblasti vnitřního prostředí a 
personálního rozvoje byl aktualizován plán personálního rozvoje, zpracována první zpráva o vnitřním 
hodnocení kvality, inovovány vnitřní předpisy k úspěšnému hodnocení kvality a konečně byl inovován 
elektronický systém Hodnocení akademických pracovníků (HAP), tak aby reflektoval jak potřeby fakulty, 
tak nová kritéria kvality ve vzdělávací a tvůrčí oblasti vycházející z Metodiky 2017+. Rovněž v oblasti 
hospodaření a rozvoje infrastruktury byly splněny vytyčené cíle. Byly provedeny analýzy nákladů, řešila 
se reklamační řízení, byly vypracovány zprávy o udržitelnosti projektů OP VaVpI a Cíle3, byly 
pořizovány knihy a další informační zdroje, pro nákupy byly v maximální míře uplatňovány OVZ, byl 
pořízen nový služební vůz fakulty, po dohodě s rektorátem bylo upuštěno od výstavby vlastního 
garážového parkovacího stání s plánem poskytnutí parkovacích místa pro služební vozy FF v nové 
budově CPTO. 
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B.1 PŘÍLOHA Č. 1 - TEXTOVÁ ČÁST 
 
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 prof. 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, ODDĚLENÍ 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 Mgr. 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.  
prof. 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 Univerzity 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 / Václava Trnková 
Radek Rákos 
 

 DISCIPLINÁRNÍ KOMISE (do 31. 8. 2018/ od 1. 9. 201 8) 
 

Předseda 
Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D./ Mgr. Jarmila Jehličková 
 
Akademičtí pracovníci 
Mgr. Jarmila Jehličková / Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D. 
Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. 
 
Studenti 
Viktor Novák / Mgr. Gabriela Šilhavá 
Mgr. Lukáš Sláma  
Bc. Antonín Štěpanovský / Karolína Žatečková 
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1.d ZASTOUPENÍ V REPREZENTACI VYSOKÝCH ŠKOL  
 

RVŠ 
 
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: 
 

□ Zvyšování kvality studia a současně úrovně absolventů s důrazem na jejich uplatnění na trhu 
práce v EU. 

□ Zvyšování kvality a kvantity výsledků tvůrčí činnosti. 
□ Zvyšování kvality svých pracovníků s ohledem na jejich kvalifikaci, znalosti a dovednosti. 
□ Zvyšování kvality řízení fakulty. 
□ Prohlubování spolupráce se soukromým a především veřejným sektorem. 
□ Pozitivní ovlivňování dění a podíl 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 2018. Jedná se o dlouhodobé 
cíle, kterých chceme společnými silami dosáhnout ve stanoveném časovém horizontu. 
 

1.f ZMĚNY V OBLASTI VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ 
 
V roce 2018 byly přijaty 2 nové vnitřní předpisy a 4 nové vnitřní normy. 
 
Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech na FF UJEP 
(platnost a účinnost od 28. 11. 2018) 
Organizační řád  
(platnost a účinnost od 4. 4. 2018) 
 

□ Směrnice č. 43/2018 – Udělování stipendií na FF UJEP 
□ Směrnice č. 42/2018 – Sazby ostatních osobních nákladů za výuku a zkoušení a další činnosti 
□ Příkaz č. 41/2018 – Pravidla rigorózního řízení 
□ Příkaz č. 40/2018 – Výše poplatků na FF UJEP 

 

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

 
Za uplynulé období nebyly informace dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím vyžadovány. 
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2.  STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZD ĚLÁVACÍ 
ČINNOST 

 
2.a CELKOVÝ POČET AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAM Ů 
  
Fakulta má 13 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 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), 
□ přednášky, workshopy, komentované prohlídky, dílny a další vzdělávací aktivity v programech 

konferencí či výstav, 
□ z finanční podpory U21 v rámci KA07 "Vyrovnávací kurzy jako nástroj snižování studijní 

neúspěšnosti" byla poprvé realizována Letní škola humanitních studií pro studenty KPF, 
□ doktorandský seminář PůDoS organizovaný studenty KHI FF UJEP. 

 
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.  
 

    
Přehled akcí v rámci celofakultního PVK 

 
Datum  Název přednášky Přednášející 

14. 2. Školní dějepis v digitální éře Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. – ÚSTR 

21. 2. Erasmus + Mgr. David Tomíček, Ph.D. 

28. 2. 
Rok 1918 na Ústecku a Děčínsku - Přednáška a 
vernisáž výstavy 

Mgr. Jan Grisa a kol. 

7. 3. Česká recepce Franze Kafky jako kafkárna? dr. Astrid Winter - TU Dresden 

14. 3. Islám a politika - Přednáška a prezentace knihy doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc. 

21. 3. 
Antisemitismus a rasismus v českých, slovenských a 
českoněmeckých politických karikaturách (1933-1953) 

Mgr. Petr Karlíček, PhD. 

28. 3. 
Sudetská župa do kapsy. Holýšov v zajetí velkých dějin 
1938-1945 - Křest monografie 

doc. Martin Veselý, Ph.D. 

4. 4. Přeložená zvukomalebnost – Mácha, Rilke, Krchovský Mgr. Ondřej Cikán, Ph.D., 

11. 4. Svatba v evropských dějinách doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc. 

18. 4. 
Výroba a konzumace lihovin na východě Slovenska v 
"dlouhém" 19. století 

PaedDr. Patrik Derfiňák, Ph.D. 
Prešovská univerzita 

25. 4. Pomníky velké války  Mgr. Jiří Bureš 

2. 5. Přednáška k výstavě „Sola fide – Pouhou vírou“ prof. Michaela Hrubá, Ph.D. 

3. 10. 
Národní obrození, Bedřich Smetana a opera Libuše, od 
skepse a odmítnutí nejen k opernímu úspěchu.  

Mgr. Martin Tichý 

4. 10. 
Vernisáž výstavy Rok 1918 na Ústecku + přednáška 
Vznik republiky a provincie Deutschböhmen - Muzeum 
města Ústí nad Labem 

Mgr. Jan Grisa  
PhDr. Filip Hrbek 

10. 10. Vršovci a ti druzí. O české nobilitě 11. a 12. století doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc. 
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17. 10. 
Beseda - Daniel Kroupa a jeho hosté - k představení 
Vraždy krále Gonzaga - v rámci festifvalu KULT21 

Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D. 
Štěpán Černoušek  
Jakub Janda 

24. 10. ČTK – moderní médium se stoletou historií 
Radka Marková - šéfredaktorka 
ČTK 

31. 10. 
Mapa Mikuláše Klaudyána jako obraz jagellonských 
Čech 

Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 
Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D. 

7. 11. 
Přednáška historika a archiváře Mgr. Petra Karlíčka, 
Ph.D. na téma Politická karikatura a satira v období 
1933-53 - v rámci Týdne vědy a techniky 

Mgr. Petr Kalíček, Ph.D. - ředitel 
Archivu města Ústí nad Labem 

21. 11. 
Workshop odborných praxí KGER - Burza pracovních 
příležitostí a stáží 

Mgr. Eva Krovová a další 

28. 11. Identita Němců v českých zemích kolem roku 1918 doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. 

5. 12. 
Postdramatické divadlo: Změna paradigmatu v 
divadelním umění nebo vědecký paradox? 

Mgr. Jitka Pavlišová, Ph.D. (UPOL 
-Katedra divadelních a filmových 
studií) 

12. 12. Úsvit modernity: káva, čaj a čokoláda ve střední Evropě 
doc. Mgr. Karel Černý Ph.D. (Ústav 
dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF 
UK) 

 
Katedra germanistiky 
 

V rámci činnosti metodického centra CEPRONIV byly 
uspořádány následující akce: celodenní workshopy a semináře 
Regionální informační den „Sousední světy“, Práce 
s nesourodou skupinou, Fonetický trénink s Marcelem 
Hindererem, Hry ve výuce německého jazyka, Aktivizující 
výukové metody, Autonomní učení. Dále se ve spolupráci s SKD 
Dresden uskutečnily dva čtyřdenní workshopy k jazykové a 
kulturní animaci, odborná exkurze na Knižní veletrh v Lipsku a 
dvě česko-německé debaty pro veřejnost. 
 
Katedra germanistiky se také zapojila do programové náplně 
Rakouských dnů, pořádaných VK UJEP v listopadu 2018. 
Spolupodílela se na pořádání výstavy „Neklidný klid před bouří / 
rok 1914“ zapůjčené RKF v Praze. 15. 11. 2018 uspořádala 
studentský seminář k rakouské literatuře reflektující rok 1918 ve 
spolupráci s UK v Praze pod vedením mediálně známé rakouské 

literární kritičky Daniely Strigl. 21. listopadu 2018 se pak konalo 
autorské čtení rakouské autorky slovenského původu Zdenky 

Becker z jejího nového románu „Samy“ (2018) a byl uspořádán kvíz pro studující UJEP k rakouským 
reáliím. 
http://old.knihovna.ujep.cz/index.php/rakouska_knihovna/rakouska-knihovna-archiv 
 
V r. 2018 byl pod vedením Dr. Karin S. Wozonig založen literární salón „Kaffeehausgespräche“, 
nabízející studentům i široké veřejnosti se zájmem (nejen) o německojazyčnou kulturu prohloubit své 
znalosti a vést (nejen) v německém jazyce diskuzi k vybraným tématům v Kavárně Resslovka: v dubnu 
se pod názvem „Kaffeehauskultur“ diskutovalo o Vídeňské kavárenské kultuře, v květnu k tématu 
„Biedermeier – einst und heute“ o protichůdných tendencích ve společnosti – na jedné straně sílící 
politické uvědomění společnosti a na straně druhé skepse vůči tradičním politickým stranám, v září se 
kroužek věnoval teorii chaosu („Chaos-Theorie“), v říjnu pak literárnímu fenoménu „Vídeňské moderny“ 
a v listopadu architektonickému stylu secese („Ornament – oder nicht?“). 
http://www.kaffeehausgespraeche.de/ 
 
Katedra historie  se v roce 2018 opět aktivně zapojila do naplnění celofakultního PVK, které se těší 
značnému zájmu studentů. Mimo přednášejících z řad členů katedry na něm vystoupili např. historik 
Karel Černý nebo šéfredaktorka zpravodajství ČTK Radka Marková. Díky spolupráci s organizací 
Člověk v tísni přednášel na katedře např. novinář, spisovatel a historik Jan Urban, historik a novinář 

Autorské čtení Zdenky Becker, 21. 11. 2018 
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Marek Hudema či německý historik Andreas Wiedemann. Na podzim katedra opět spolupracovala při 
pořádání Divadelního festivalu Kult. Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví se 
prezentovalo na TechDays pořádaných na výstavišti v Litoměřicích.  
 
Katedra politologie a filosofie  zahájila prvním ročníkem Letní školu humanitních studií určenou 
primárně pro studenty nastupující do prvního ročníku bakalářských oborů. Posláním zářijového setkání 
akademiků s novými studenty bylo zprostředkovat nejenom způsob studia na vysoké škole, ale také 
nároky, které studium na katedře politologie klade na studenty. Přínosem je i seznámení studentů 
s akademiky již před zahájením akademického roku. Katedra realizovala v roce 2018 nad rámec 
akreditovaných vzdělávacích programů např. přednášky a zvané přednášky (viz bod 7.b). Katedra 
organizovala pro své studenty též Výjezdní pobyty a výjezdní čtení, například v listopadu XI. České 
platónské symposium na téma: "Dialogy Kritón a Minós" a výjezdní zasedání v Krušných horách 
„Estetický víkend IV“. Dále pokračovala v 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.  
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3.  STUDENTI  
3.a OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ STUDIJNÍ NEÚSPĚŠNOSTI  
 
Filozofická fakulta dlouhodobě sleduje a vyhodnocuje studijní neúspěšnost a snaží se nastavit možné 
mechanismy tak, aby studenti zapsaní do studia v řádné době své studium úspěšně zakončili. Opatření, 
která fakulta realizovala v roce 2018 s cílem snížit studijní neúspěšnost: 

 
□ 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, 
□ 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.b OPATŘENÍ PRO OMEZENÍ PRODLUŽOVÁNÍ STUDIA 
 

Filozofická fakulta provádí tato opatření s cílem omezit 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, 
□ 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). 
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3.c REALIZACE VLASTNÍCH/SPECIFICKÝCH STIPENDIJNÍCH PROGRAMŮ 
  

□ udělování Ceny děkanky,  
□ zapojování se do grantové soutěže – stipendia přiznávaná na podporu tvůrčí činnosti studentů,   
□ motivační programy pro studenty doktorských studijních oborů – stipendia přiznávaná 

v závislosti na plnění studijního plánu, 
□ podpůrné stipendijní programy pro studenty doktorských studijních oborů – stipendia 

přiznávaná na podporu jejich publikační a prezentační činnosti, 
□ podpůrné stipendijní programy pro studenty se socioekonomickým znevýhodněním – 

jednorázová stipendia na podporu úhrady nákladů spojených se studiem nebo související tvůrčí 
činností (viz bod 3.g), 

□ stipendijní program pro studenty absolvující ERASMUS+ - Směrnice 43/2018 Udělování 
stipendií na FF UJEP.  

 

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 a v oblasti doktorského 

studia; 
□ 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 2018 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 děkanky (PhDr. Filip Hrbek a 
Bc. Michal Jirman obdrželi Cenu děkanky za 
mimořádné výsledky v oblasti studijních aktivit 
za akademický rok 2018/2019), 

□ přiznáváním prospěchových a mimořádných 
stipendií nejlepším studentům fakulty, 

□ přidělováním grantů navrhovaných fakultními 
grantovými agenturami, 

□ zapojováním studentů do řešení výzkumných 
projektů včetně projektů realizovaných v rámci 
institucionálního výzkumu a dalších 
výzkumných aktivit kateder, 

□ realizací zahraničních stáží, 
□ organizováním studentských vědeckých 

konferencí nebo soutěží SVOČ, 
□ zasíláním nejlepších prací do celostátních 

soutěží (Laureáty IV. Ročníku Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla za literaturu faktu 
převzali Bc. Tereza Vorálková, Mgr. Markéta Poláková Jirmanová a Mgr. Lukáš Sláma), 

Cena Jaroslava Golla: zleva Tereza Vorálková, Lukáš 
Sláma, Markéta Jirmanová-Poláková 
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□ publikováním vybraných závěrečných prací studentů, 
□ navrhováním vybraných studentů na stipendia primátora města Teplice (v roce 2018 tuto cenu 

obdržel Mgr. Jiří Myroniuk) a Biskupství litoměřického (získali Vít a Anna Liškovi) 
 
 

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 odvolání proti rozhodnutí děkana 
o vyměření poplatku za prodlouženou dobu studia. 

 

3.h PODPORA STUDENTŮ – RODIČŮ 

Podpora studentů – rodičů spočívala v následujících opatřeních: 
 

□ prodlužování lhůt pro splnění studijních povinností podle § 54a zákona o vysokých školách,    
□ na základě žádosti studenta přerušování studia kdykoliv v průběhu uznané doby rodičovství, 

a to i opakovaně,  
□ odečítání uznané doby rodičovství od celkové doby studia rozhodné pro výpočet data vzniku 

povinnosti hradit poplatek za prodloužené studium, 
□ promíjení poplatků za prodlouženou dobu studia v případě vzniku poplatkové povinnosti, 
□ poskytování možnosti individuálních konzultací a uplatnění dalšího individuálního přístupu.  
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4.  ABSOLVENTI  
4.a KONTAKT A SPOLUPRÁCE S ABSOLVENTY 

 
Konkrétní spolupráce s absolventy zahrnovala v roce 2018 zejména tyto aktivity:  

 
□ využívání absolventských sítí pro realizace praxí, stáží a exkurzí studentů a pro zadávání témat 

závěrečných prací studentů a jejich oponování; 
□ 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;  
□ využívání kontaktů se zaměstnavateli pro zapojování absolventů jako expertů do výuky, 
□ na FF UJEP vznikl v roce 2018 při KPF Alumni klub absolventů učitelských oborů, 
□ vznik Fóra učitelů němčiny na FF, 
□ zapojování absolventů do činnosti centra CEPRONIV (Centrum pro podporu výuky německého 

jazyka a interkulturního vzdělávání), 
□ setkávání s absolventy na každoročním plese fakulty, 
□ vedení praxí současných studentů na gymnáziích a dalších středních školách v Ústeckém kraji 

(částečně i kraji Libereckém a Karlovarském). 
 

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 nezam ěstnaných absolvent ů (k 30. 4. a k 30. 9. 2018) 
 

Fakulta 
UJEP 

Nezaměstnaní absolventi podle studi jního 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 0 5 2 3 0 0 2 8 2 5 

 

4.c SPOLUPRÁCE S BUDOUCÍMI ZAM ĚSTNAVATELI 
 

Spolupráce s budoucími zaměstnavateli byla rozvíjena prostřednictvím partnerských sítí, které 
umožňovaly realizaci studentských praxí, předávaly podněty pro zaměření bakalářských či diplomových 
prací, zajišťovaly zpětnou vazbu a korelaci studijních plánů s potřebami praxe a přinášely podněty pro 
inovaci studijních programů a oborů.  

V roce 2018 do těchto partnerských sítí patřila síť spolupracujících škol a instituce památkové péče, 
archivní a muzejní instituce. 

Další konkrétní formy spolupráce a aktivity v roce 2018: 
□ intenzivní spolupráce s budoucími zaměstnavateli prostřednictvím vybudované  

a osvědčené sítě spolupracujících a fakultních škol a ostatních zařízení, jako např. Národní 
památkový ústav, ú. o. p. Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad Labem, Archiv města Ústí 
nad Labem, SOA Litoměřice apod., 

□ spolupráce s budoucími zaměstnavateli prostřednictvím pravidelných schůzek s řediteli škol a 
školských zařízení zejména z Ústeckého kraje, 

□ spolupráce v rámci řešení konkrétních krajských projektů s Ústeckým krajem; 
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□ příhraniční spolupráce v rámci akce „Praktická germanistika“ – burza pracovních příležitostí a 
stáží s vybranými institucemi na saské straně společné hranice 

□ spolupráce s organizacemi v regionu v rámci odborných praxí studentů (např. Collegium 
Bohemicum, Muzeum města Ústí nad Labem, Euroregion Elbe/Labe, turistická a informační 
centra atd. 

Katedra germanistiky  pořádala v roce 2018 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 dlouhodobě spolupracuje s Národním památkovým ústavem, ú. o. p. Ústí nad Labem, 
jehož zaměstnanci se podílí na přednáškách na katedře, a zároveň studenti SO Dokumentace památek 
mají možnost splnit si na tomto pracovišti svou praxi. Dalšími tradičními partnery jsou Muzeum města 
Ústí nad Labem, Archiv města Ústí nad Labem a v otázce projektů i např. Ústecký kraj (v roce 2018 se 
jednalo zejména o projekt Poznejte bohatství Vašeho kraje. Dalšími partnery jsou např. Památník 
Terezín nebo Státní oblastní archiv v Litoměřicích.  
 
Katedra politologie a filozofie  spolupracovala i v roce 2018 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 2018/2019 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 magisterském studijním oboru Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy byla 
přijímací zkouška prominuta těm, kteří absolvovali bakalářský studijní program germanistického 
zaměření; 

□ 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. 

 
 

 Přihlášení Přijatí  Zapsaní 

2018/2019 564 351 269 
 

5.b SPOLUPRÁCE SE STŘEDNÍMI ŠKOLAMI  
 

Fakulta se prezentovala v Praze na akci Gaudeamus a také během Dne otevřených dveří na půdě 
kampusu.  
 
Pro oslovení uchazečů dále využila inzerci v novinách, především formou tiskových zpráv s pozvánkami 
na akce pořádané fakultou a také reportážemi v regionální televizi rtm+ z akcí pro veřejnost, které 
fakulta v průběhu celého roku uspořádala. V rámci kampaně na přijímací řízení 2018/2019 se fakulta 
snažila upoutat pozornost svými propagačními plakáty na téma „Vtáhneme vás do děje“, které byly 
situovány na vlaková nádraží v Ústeckém kraji. Během roku 2018 byly na středních školách a 
gymnáziích v severních Čechách představovány bannerové výstavy, které vytvořila FF, jež byly 
věnovány aktuálnímu 100. výročí založení republiky, pomníkům Velké války a varnsdorfským kostelům. 
Výstavy byly doprovázeny didaktickým programem.  
 
V roce 2018 byly s vytipovanými základními školami a gymnázii v Ústeckém kraji a Praze uzavřeny 
smlouvy o realizaci studentských praxí a další spolupráci. Vybrané školy se uchází o titul Fakultní škola 
Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (Gymnázium Teplice, Gymnázium J. 
Jungmanna v Litoměřicích). 
 
Na webu fakulty byly informace soustředěny v sekci Pro uchazeče. 

Intenzivní formou spolupráce se středními školami se stala popularizace vědy a umění. Realizovány 
byly zejména tyto aktivity: 

□ Participace na akci Dny vědy a umění UJEP – popularizační akce pro veřejnost (představení 
činnosti všech součástí UJEP v centru města Ústí n. L., 

□ Teen Age University (TAU) – aktivita koncipovaná jako cyklus semestrálních či intenzivních 
programů včetně letních škol pro středoškoláky,  

□ Organizace oborových soutěží, olympiád a letních škol pro středoškoláky nebo středoškolské 
učitele,  

□ výjezdy na střední školy, 
□ nabídka vybraných přednášek, seminářů a workshopů pro zájemce ze středních škol. 
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Katedra germanistiky  prostřednictvím metodického centra CEPRONIV připravila řadu animačních akcí 
pro střední školy s cílem propagace německého jazyka a germanistických studijních programů. Na 
straně jedné jde o akce přímo realizované ve vybraných středních školách – např. Gymnázium Děčín, 
Obchodní akademie Ústí nad Labem nebo Gymnázium dr. Václava Šmejkala Ústí nad Labem. Na straně 
druhé rovněž organizuje akce přímo v univerzitním kampusu v prostorách katedry germanistiky: soutěž 
"Personenjagd" v Rakouské knihovně s účastí Gymnázia Teplice nebo "Univerzita nanečisto" s 
Gymnáziem Josefa Jungmanna Litoměřice a s Gymnáziem dr. Václava Šmejkala Ústí nad Labem. 
 
Katedra historie  v závěru roku 2017 vytipovala 
střední školy, s nimiž měla zájem uzavřít spolupráci 
prostřednictvím jejich zařazení mezi tzv. fakultní 
školy. Díky tomu proběhla v roce 2018 jednání a 
vytvoření nové platformy pro intenzivnější spolupráci. 
Ta zahrnuje prezentaci výstav vzniklých na katedře, 
resp. na fakultě, zvané přednášky a propagaci 
v rámci akcí jednotlivých škol.  
Tradiční formou spolupráce je pořádání krajského 
kola Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR 
ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje a 
opět proběhla tzv. Letní škola historie. Ta je určená 
zájemcům o historii z řad studentů středních škol a 
konala se v Jiřetíně pod Jedlovou s mottem Páni a 
kmáni – vladaři a jejich poddaní v dějinách.  
 
Katedra politologie a filozofie  založila pro absolventy svých učitelských oborů Alumni klub a 16. 
listopadu 2018 uspořádala úvodní konferenci na téma Ústavní hodnoty a občanské vzdělávání.  
 

 
  

Letní škola historie 2018 
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6. ZAMĚSTNANCI 
6.a KARIÉRNÍ ŘÁD, MOTIVAČNÍ NÁSTROJE PRO ODMĚŇOVÁNÍ 

ZAMĚSTNANCŮ  
 

FF UJEP pokračovala v naplňování Plánu personálního rozvoje fakulty na léta 2017–2022, jehož 
predikce bude každoročně upravovat a do 31. 5. předávat rektorovi. 
 
V roce 2018 byl na FF UJEP modifikován způsob hodnocení vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti 
akademických pracovníků pomocí systému Hodnocení akademických pracovníků (HAP). Formulář HAP 
byl upraven takovým způsobem, aby reflektoval nejen vnitřní potřeby FF UJEP, ale současně aby 
implementoval požadavky, které pro hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové 
podpory výzkumu, vývoje a inovací stanovila Rada pro výzkum, vývoj a inovace v rámci Metodiky M17+. 
Jako opatření k nápravě a zlepšení byla přijata následující opatření. Na základě této změny v systému 
HAP proběhne na FF UJEP první hodnocení dle upraveného formuláře na počátku roku 2019 a 
následně bude po vyhodnocení rozhodnuto o případných dílčích úpravách systému HAP pro hodnocení 
v dalších letech. 
 
 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 pro akademické pracovníky FF UJEP 

 
6.b ROZVOJ PEDAGOGICKÝCH DOVEDNOSTÍ AKADEMICKÝCH 

PRACOVNÍKŮ 
 

□ FF UJEP dlouhodobě podporuje zapojení svých akademických pracovníků do programu 
Erasmus+ a spolupráci se studenty a pedagogy středních i základních škol. 

□ V rámci projektu IP 2018 Heritage and progress in connected world byly pořádány jazykové 
kurzy pro zaměstnance. 
 
 

Všechny katedry podporují účast akademických pracovníků na tuzemských i zahraničních konferencích, 
výjezdy na zahraniční stáže, spolupráci mezi jednotlivými českými i zahraničními akademickými a 
odbornými pracovišti ať již v rámci společných projektů nebo výjezdů v programu Erasmus+. 
Podporována je spolupráce s pedagogy a studenty středních škol, v posledních letech pak Filozofická 
fakulta UJEP rozšířila počet tzv. fakultních středních škol.   
 

 
6.c PLÁN GENDEROVÉ ROVNOSTI 
 
Fakulta dbá na korektní genderové vztahy a rovné zastoupení na všech úrovních a činnostech. 
 
6.d PROBLEMATIKA SEXUÁLNÍHO A GENDEROV Ě PODMÍNĚNÉHO 

OBTĚŽOVÁNÍ 
 

V této oblasti se fakulta řídí platnými právními předpisy.  
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7.  INTERNACIONALIZACE  
7.a PODPORA STUDENTŮ NA ZAHRANIČNÍCH MOBILITNÍCH PROGRAMECH  

 
Na FF UJEP bylo v roce 2018 jako motivační prvek zavedeno stipendium pro vyjíždějící studenty 
(studijní pobyty i praktické stáže), které spočívá v navýšení stipendia UJEP o 2.500 Kč za každý měsíc 
strávený v zahraničí – Směrnice 43/2018 – Udělování stipendií na FF UJEP.  
 
Po návratu jsou studentům uznávány splněné předměty na základě Protokolu o studijním plánu / 
Dodatku k protokolu o studijním plánu, který student individuálně konzultuje s akademickým 
koordinátorem již před výjezdem / v průběhu svého studia na zahraniční univerzitě. Viz  Směrnice 
rektora č. 6/2015 k organizaci mezinárodních mobilit na UJEP. 
 
Do programu celofakultního PVK (povinně výběrového kurzu) byl zařazen tematický blok věnovaný 
zážitkům vyjíždějících studentů. 
 
V roce 2018 absolvovalo 18 studentů Filozofické fakulty studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ a 
jeden jako free mover MŠMT. Celkem 5 studentů realizovalo praktickou stáž v oboru jejich studia 
v zahraničí. 

7.b INTEGRACE ZAHRANI ČNÍCH ČLENŮ AKADEMICKÉ OBCE 
 

□ Na FF a PF UJEP byl druhým rokem řešen projekt Heritage and Progress in Connected World, 
v rámci kterého jsou organizovány přednášky domácích i zahraničních odborníků. 

□ Díky zapojení univerzity do programu Erasmus+ navštěvují fakultu akademičtí pracovníci 
z partnerských univerzit, které vždy doprovází jejich pobytem na FF UJEP alespoň jeden 
akademický pracovník dané katedry. Zasvětí ho do chodu katedry, představí mu univerzitní 
kampus, jednotlivé součásti fakulty atd. S každým zahraničním odborníkem je v předstihu 
konzultován plán přednášek tak, aby přesně zapadaly do studijních oborů a programů na FF 
UJEP. 

□ Na Katedře germanistiky FF UJEP probíhají katedrální porady v Německém jazyce.  
□ Fakulta má též zahraniční studenty. Kromě těch, kteří zde realizují svůj studijní pobyt na jeden 

či dva semestry podpořený programem Erasmus+, zde studují také studenti z Ukrajiny, Ruska, 
Mongolska, Vietnamu, Slovenska a Libanonu. 
 

Na kated ře germanistiky  pracovali v roce 2018 dvě zahraniční lektorky, lektorka DAAD a lektorka 
ÖAD. Jako rodilé mluvčí jsou zahraniční lektorky zapojovány 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, tak nedochází ke komunikační bariéře. Spolu s ostatními studenty 
se zúčastňují běžně i exkurzí či dalších akcí i nad rámec výuky. 
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Katedra historie  přivítala v roce 2018 řadu kolegů 
ze zahraničí, ať již v rámci programu Erasmus+, 
CEEPUS nebo v souvislosti s rozvíjením kontaktů či 
s řešenými projekty. V březnu zavítala na katedru 
historie dr. Astrid Winter               z Technische 
Universität Dresden, po delší době přednesl opět 
přednášku dr. Andreas Wiedemann, v dubnu 
katedra přivítala prof. Thomase Danzla z 
Hochschule für Bildende Künste Dresden, Kingu 
Alinu Langowskou z Unywersytetu Gdańskego a 
doc. Patrika Derfiňáka z Prešovské univerzity. Na 
konci letního semestru zařadil do svého evropského 
programu návštěvu katedry historie prof. Albrecht 
Classen    z University of Arizona. V roce 2018 
pokračoval doktorand, Michal Korhel, M.A. ve 
výzkumu, bádal v archivech a pořizoval rozhovory s 
pamětníky. Průběžné poznatky a výsledky svého 

bádání pak prezentoval na mezinárodních konferencích v Německu, ve Velké Británii či Bosně a 
Hercegovině. Za svůj výzkum a jeho prezentaci byl oceněný druhým místem za nejlepší prezentaci v 
rámci fóra doktorandů na 52. německém dni historiků v roce 2018. 
 
V listopadu 2018 v rámci čtyř dnů dr. Ľubomír Dunaj, Ph.D., Prešovská univerzita v Prešově – vedl 
přednášky na témata Lidská práva a čínské politické myšlení, Zdroje legitimity čínského politického 
systému z pohledu teorie Axela Honnetha na pozadí diskusí mezi komunitaristy a liberály pro studenty 
kurzů dr. Jana Šmída v bakalářských studijních oborech Politologie a Společenské vědy a 
v magisterském studijním oboru Politická filozofie. 
 
V prosinci 2018 hostovala tři dny na kated ře politologie a filosofie  d.f. Anna Anatolevna Prokhazka 
Poltavský z právnického institutu Národní právnické univerzity Jaroslava Mudrogo s přednáškami na 
téma Nástroje mezinárodní ochrany lidských práv na Ukrajině, Ústavní systém Ukrajiny a ochrana 
lidských práv. 

 

7.c PODPORA INTERNACIONALIZACE 

V rámci institucionálního plánu UJEP pro rok 2018 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; 

• 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 2018 Podpora mezinárodní spolup ráce realizovala fakulta tyto projekty: 

 
aktivita  účel schválená částka v K č řešitel  

B1-1 

Realizace společného 
magisterského programu 
„Německá filologie 
v česko-německém 
interkulturním 
kontextu/Interkulturní 
germanistika“ (Německo) 

39.000 Kč doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. 

B2-8 

Vytvoření e-learningového 
kurzu „Contemporary 
Aesthetics in the Anglo-
Saxon World“ 

22.500 Kč Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D. 

Přednáška prof. Albrechta Classena, 21. 6. 2018 
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B6-1 
Odborná exkurze studentů 
KHI (Rakousko, 
Slovensko, Maďarsko) 

43.000 Kč Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. 

B5-2 

Navázání meziuniverzitní 
spolupráce s Univerzitou 
v Prištině (Kosovo) 

17.500 Kč doc. Mgr. Hana Bergerová, Dr. 

 

Ústav slovansko-germánských studií  ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde uspořádal již po 27. letní 
školu Colloquia Ustensia ve dnech 12.–25. 8. 2018 (https://www.ujep.cz/cs/event/colloquia-ustensia-
xxvii 12.-25. 8. 2018). Mimo jiné byla také studentům formou daru poskytnuta další část knihovny z 
pozůstalosti prof. Hanse Lemberga.  

 
  

Colloquia Ustensia, 12.-25. 8. 2018 
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8.   VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UM ĚLECKÁ A DALŠÍ TV ŮRČÍ 
ČINNOSTI  
 
8.a PROPOJENÍ TVŮRČÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI 

 
FF UJEP je výrazným příjemcem prostředků na institucionální podporu. Na fakultě je nastaven vnitřní 
systém podpory výzkumných projektů, do něhož se mohou přihlásit akademičtí pracovníci fakulty 
(Směrnice č. 20/2010). Akademičtí pracovníci jsou rovněž motivováni k podávání grantových žádostí 
mimouniverzitních poskytovatelů finanční podpory. 
 
Prostřednictvím vnitřního dokumentu je upravena i ediční činnost fakulty (Směrnice č. 21/2010). V roce 
2018 vydali akademičtí pracovníci 19 knižních titulů. Fakulta vydává (či spoluvydává) 5 odborných 
časopisů.  
 
Tvůrčí a vzdělávací činnost je na kated ře historie  propojena v několika rovinách. Studenti jsou zapojeni 
do univerzitní studentské grantové činnosti (viz bod 8. b), případně do vnitřních fakultních grantů, s čímž 
souvisí i témata zadávaných kvalifikačních prací. Ty jsou též zadávány s ohledem na provázanost 
studijních oborů s tvůrčí činností, což je zejména případ SO Dokumentace památek. Katedra historie 
spolupracuje s organizací Člověk v tísni, díky níž mají studenti možnost vyslechnout přednášky 
významných osobností, které se váží k aktuálním celospolečenským nebo globálním problémům. 
Spolupráce s Ústavem pro studium totalitních režimů a Univerzitou Karlovou se na podzim 2018 
promítla do vzniku nové vzdělávací platformy, která byla diskutována na konferenci Dějiny ve veřejném 
prostoru. Katedra historie reflektovala i „osmičková výročí“, když se podílela na organizaci mezinárodní 
konference Praha v obnoveném státě – zemská metropole hlavním městem nové republiky a je třeba 
připomenout i kolokvium Svět a jelen od Schichta nebo konferenci Mikuláš Klaudyán 500 let od vydání 
první tištěné mapy Čech. Důležité jsou pochopitelně návštěvy odborníků z partnerských univerzit 
v rámci programu Erasmus+ nebo jiných spolupracujících institucí ze zahraničí (viz bod 7.b). 
Specifickou roli při propojení tvůrčí a vzdělávací činnosti má Centrum pro dokumentaci a digitalizaci 
kulturního dědictví, které bylo na tomto principu založeno.  

 
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 2017/2018 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  
 

Všechny tři katedry FF UJEP se prostřednictvím řešitelských týmů složených z akademických 
pracovníků a především studentů zapojily do řešení projektů SGS  

 

Katedra germanistiky  zapojuje studenty do tvůrčí činnosti zejména prostřednictvím studentské 
grantové soutěže. V roce 2018 bylo realizováno 5 studentských projektů, na nichž se podílelo celkem 5 
AP a celkem 9 studentů (Rozvoj synergií mezi textovou lingvistikou a výukou němčiny jako cizího jazyka; 
Betty Paoli a její vztah k českým a moravským spisovatelům. K literárním vztahům v 19. století 
z pohledu biografického; Vliv kooperativního psaní na rozvoj řečové dovednosti psaní studentů 
germanistických studijních oborů; Motivační strategie učení německému jazyku, spolu s FSE; Migrační 
procesy a jejich literární ztvárnění v současné literatuře NJO).  
Studenti katedry germanistiky byli zapojeni do organizace mezinárodní konference „Regionale und 
korporative Identitäten und historische Diskontinuität“, pořádané ve spolupráci s Univerzitou Řezno, a 
podíleli se také na organizačním zabezpečení a moderaci Česko-německé debaty na téma „Děti ve 
světě dnešních digitálních médií“ v Kulturním centru Hraničář. 
Dále studenti katedry germanistiky přispívali k tvůrčí činnosti katedry jako pomocné vědecké 
síly  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 se rovněž zapojují do realizace animačních pořadů pro základní a střední školy (pořad 
na téma saských Vánoc – 18.–21. 12. 2018) a na organizaci „univerzity nanečisto“ (19. – 21. 6. 2018). 
Skupina studentů a studentek v listopadu a prosinci 2018 přeložila německý sborník Dresdner Hefte: 
Dresden-Böhmen-Prag. 
 
Studenti katedry historie  byli v roce 2018 zapojeni do řady činností, které souvisely s vědou a 
výzkumem, výukou, praxemi, organizací různých akcí atp. V první řadě se jednalo o jejich zapojení do 
univerzitních projektů v rámci tzv. Studentské grantové soutěže, která je určena pro studenty návazného 
magisterského a doktorského studia. Při každoroční prezentaci, při níž studenti ze všech fakult 
univerzity představují před odbornou komisí průběh a výsledky svých projektů, byl oceněn jako jeden 
z nejlepších projekt Krajina patří vítězům. Environmentální dějiny severozápadních Čech. Porota mj. 
vyzdvihla, že se jedná o mezioborový projekt, na němž katedra historie participuje s katedrou geografie 
Přírodovědecké fakulty UJEP. Zvláštní uznání pak obdržel projekt Ztracené dvacetiletí (1938-1958). 
V průběhu roku se na katedře historie řešilo celkem pět projektů SGS.  
Významným způsobem zasahují do tvůrčí činnosti katedry také studenti doktorského studijního 
programu Historické vědy. Například přispěli k oslavám stého výročí vzniku Československa přípravou 
panelové výstavy Rok 1918 na Ústecku, která měla vernisáž ve vstupním atriu Filozofické fakulty UJEP 
v únoru 2018 a později byla prezentována na ústeckých středních školách. Součástí výstavy byl i 
odborný katalog, který se stal základem pro kolektivní monografii Rok 1918 na Ústecku. Kapitoly 
z počátků republiky, jež byla ke konci roku připravena do tisku. Realizaci výstavy a vydání katalogu a 
monografie finančně podpořila FF UJEP a Ústecký kraj. Zástupce katedry uspěl ve značné konkurenci 
na celostátní soutěži vědecké a odborné činnosti Historie 2018 na Pedagogické fakultě Univerzity 
Karlovy. Michal Jirman obsadil 6.-9. místo s příspěvkem Svatba uprostřed biedermeieru. Jan Adolf II. 
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ze Schwarzenberga si bere Eleonoru z Lichtensteina. Studenti katedry historie též významně uspěli 
v Chlumecké literární ceně Jaroslava Golla. Hlavní cenu v kategorii literárních prací studentů vysokých 
škol získala Tereza Vorálková za práci Erbovníci aneb „urození“ měšťané. Příběhy rodiny Sokolů z Mor, 
čestná uznání pak porota udělila Markétě Polákové za práci Za boha, za krále! Od Mohuče po Zlatou 
bulu sicilskou a Lukáši Slámovi za práci Poslední tažení Jana Banéra. Zimní kampaň roku 1641. Cenu 
děkanky FF UJEP za mimořádné výsledky v oblasti studijních aktivit obdrželi v listopadu Filip Hrbek a 
Michal Jirman. V prosinci pak uspěli studenti katedry historie při předávání Cen rektora UJEP. Jiří 
Myroniuk získal Stipendium Statutárního města Teplice a Stipendium Biskupství litoměřického pro 
nejlepšího studenta Filozofické fakulty UJEP obdrželi Anna Lišková a Vít Liška. 
Tradiční platformou pro činnost doktorandů je tzv. PŮDOS, diskusní seminář určený nejen pro 
doktorandy, který se koná obvykle jednou měsíčně a kde vystupují jak studenti, tak pozvaní akademici 
a prezentují svůj aktuální výzkum. Studenti se opět aktivně zapojili do Dnů vědy a umění pořádaných 
UJEP a Týdne vědy a techniky, na přípravě a průběhu Dnu otevřených dveří, přednášeli v rámci 
festivalu KULT, připomněli si 17. listopad nebo se zapojili do akce Slova Václava Havla. 
 
 
Kromě 13 výše zmíněných projektů v rámci Stimulace vědeckovýzkumné činnosti akademických 
pracovníků byly na Kated ře politologie a filosofie  realizovány 3 projekty v rámci studentského 
grantové soutěže: druhým rokem pokračoval projekt Lidé a události v kontextu moderních dějin. 
Vybraná historická témata ve výuce společenských věd (občanské výchovy),  v němž je zapojeno 12 
studentů magisterského a doktorského studia, úspěšně ukončeny byly projekty Niche parties jako téma 
politologické analýzy s 9 studenty – spoluřešiteli a projekt Imigrace, sociální napětí a volební chování 
s celkem 12 studenty – spoluřešiteli. Do tvůrčí činnosti katedry jsou bezprostředně zapojeni studenti 
také v již tradičních aktivitách, jako jsou filosofická Písecká konference, výjezdní Platónská čtení a 
Estetické víkendy, které jsou blíže popsány v bodě 2.b a 9. 
 
 

8.c ÚČELOVÉ FINANČNÍ PROSTŘEDY NA VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE  
 

Filozofická fakulta čerpala v roce 2018 v rámci výzkumu, vývoje a inovac í účelové finan ční 
prost ředky v celkové hodnot ě 30.012.708,76 Kč. 

 
Financováno  Kč 
Horizon 2020   1.895.630,- 
Specifický výzkum MŠMT   2.388.729,62 
Institucionální výzkum MŠMT 12.473.000,- 
Ministerstvo kultury ČR – NAKI Program na 
podporu aplikovaného výzkumu 

  6.225.193,48 

Zahraniční zdroje (sn-cz, Euroregion)   3.993.609,24 
Grantová agentura ČR   2.384.546,42 
  
Celkem 30.012.708,76 

 
 
Z regionálních zdrojů fakulta v roce 2018 využívala prostředky z Fondu Ústeckého kraje ve výši 652 tis. 
Kč a z prostředků Magistrátu města Ústí nad Labem ve výši 102 tis. Kč.  

 

8.d PODPORA STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAM Ů 
A PRACOVNÍKŮ NA POSTDOKTORANDSKÝCH POZICÍCH   
 

I v roce 2018 byla z prostředků IP UJEP financována  Škola doktorských studií (FF, FUD). Doktorandi 
katedry historie a katedry germanistiky byli zapojeni mj. pro projektů SGS UJEP a projektů podpořených 
z prostředků Ústeckého kraje. 

 
Studenti doktorského studijního programu katedry historie získali příspěvky na badatelské pobyty (Mgr. 
Ivana Bláhová – Vědecká a univerzitní knihovna v Olomouci; PhDr. Filip Hrbek a Mgr. Ivana Bláhová – 
studijní pobyt v univerzitní knihovně v Leidenu), Mgr. Jan Grisa získal přístup do fondu starých textů a 
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početná skupina doktorandů podnikla exkurzi do Vídně, kde navštívila mezinárodní výstavu o 
impresionismu.  
Mgr. Michal Korhel, student doktorského studia KHI, se v roce 2018 v rámci realizace projektu Horizon 
2020 zúčastnil konferencí v Belfastu, Lipsku, Bostonu a Münstru. Realizoval také badatelské pobyty 
v Augsburgu (v celkové délce 110 dnů) a v Sarajevu. 
 
Studenti doktorského studia na Katedře germanistiky byli aktivně zapojeni do studentských projektů 
(Betty Paoli a její vztah k českým a moravským spisovatelům. K literárním vztahům v 19. století 
z pohledu biografického; Migrační procesy a jejich literární ztvárnění v současné literatuře NJO), 
prezentovali výsledky svého výzkumu na domácích a zahraničních konferencích, podpořeny byly také 
jejich studijní pobyty v zahraničních knihovnách (Mgr. Karl-Heinz Gmehling, M.A. - Řezno a Bayreuth; 
dr. Karin Wozonig – Vídeň, Hamburk). Dále se aktivně zúčastnili konferencí (Mgr. Karl-Heinz Gmehling, 
M.A. - Gießen, společně s dr. Wozonig mezinárodní konference SG ČR v Plzni a mezinárodní 
konference SUNG v Ružomberku; Dr. Karin Wozonig - mezinárodní konference „Slawisch-deutsche 
Begegnungen“ - Krakov).  
 

Přehled akcí v rámci P ůdního Doktorandského Seminá ře 
 
Datum  Název přednášky Přednášející 

28. 2. 
"Jako pilát do kréda!" - Josef Zamazal, ten čtvrtý v 
Kramářově procesu  Mgr. Jan Grisa 

21. 3. Tábor Rovnost 1945-1961. Mgr. Jiří Myroniuk  

11. 4. 
Kriminalita žen nebo ženská kriminalita? Metody, formy, 
přístupy. 

Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D. 

25. 4. Vzpomínková kultura první republiky Mgr. Josef Märc 

2. 5. 
Proměny chápání násilí a ideologie v historiografii 
Täterforschung 

Mgr. Vlasta Kordová 

31.10. 
Osud válečných hrobů v Československu a České 
republice. Od nablýskaných pomníků po zapomnění. 

Mgr. Adam Hájek 

14.11. Vztah svobodných zednářů k ČSR v letech 1918-38. Mgr. Rudolf Kardoš 

28.11. 
Analýza referenčního rámce Ervinga Goffmana. 
Možnosti jejího využití v historické vědě. Mgr. Vlasta Kordová 

12.12. 
Vzpomínková kultura první republiky. 
Východiska, příklady, skutečnost 

Mgr. Josef Märc 

 
 

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

 
Na výuce FF UJEP se výrazným způsobem podílí pracovníci Národního památkového ústavu, ú. o. p. 
Ústí nad Labem, Muzea města Ústí nad Labem, Archivu města Ústí nad Labem, SOA Litoměřice, AV 
ČR, Archivu hl. m. Prahy, SGVU Litoměřice. ÚSTRu Praha. 
 
Katedra germanistiky  se úspěšně zapojila do studentského workshopu zaměřeného na propojení 
s aplikační sférou v příhraničním regionu jak na české, tak i saské straně (PRAKTICKÉ STUDIUM aneb 
kam na praxi a do zaměstnání).  Zvyšuje se počet potenciálních partnerů a zaměstnavatelů i 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. 
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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. Na katedře politologie a 
filozofie vzniklo za podpory Ústeckého kraje Centrum občanského vzdělávání (COV.UL).  

 

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

Klíčovým pracovištěm pro spolupráci a aplikační sférou na FF UJEP bylo i v roce 2018 Centrum pro 
dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví, poskytující partnerům služby např. v oborech 3D 
skenování, stavebně-historické průzkumy, fotogrammetrická měření. V rámci fakultního Centra pro 
podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání dochází k propojení s aplikační sférou 
při podpoře dalšího vzdělávání učitelů a učitelek němčiny, popularizace němčiny a českoněmeckého 
vzájemného poznávání formou kurzů, workshopů, setkání a dalších aktivit. Katedra politologie a filozofie 
se snaží o spolupráci s aplikační sférou nabídkou řady služeb, přičemž za jeden ze způsobů přenosu 
informací mezi katedrou a aplikační sférou (zejm. státní správa a samospráva).  
 
CDDKD se v roce 2018 podílelo na následujících zakázkách: 

□ doplnění SHP Zámecká č.p. 52 Konojedský dům (zadavatel NPÚ, ÚOP Střední Čechy a Praha),  
18.181 Kč bez DPH – RIV - dle rámcové smlouvy s NPÚ spolu – smluvní výzkum VaV 

□ SHP Duchcov č. p. 212 (zadavatel: Římskokatolická farnost), 67.625,- Kč bez DPH - RIV– 
smluvní výzkum VaV 

□ SHP Chotiměř č. p. 7 (zadavatel: soukromá osoba), 33.553,- Kč bez DPH - RIV 
□ 3D laserové skenování štukových detailů, pohledové stavební plány v areálu zámku Stekník 

(zadavatel: NPÚ ÚPS Praha), 16.528,- Kč bez DPH – RIV - dle rámcové smlouvy s NPÚ spolu 
– smluvní výzkum VaV 

□ Stavební zaměření krovů Libochovice č. p. 89 (zadavatel: NPÚ ÚPS Praha), 41.000 Kč bez 
DPH – RIV - dle rámcové smlouvy s NPÚ spolu – smluvní výzkum VaV 
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9. ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY A HODNOCENÍ REALIZOVANÝCH 
ČINNOSTÍ 
 

VĚDECKÉ ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ 

Nejvýznamn ější granty získané v roce 2018  

Mezi největší úspěchy katedry germanistiky v r. 2018 patří zapojení do mezinárodního projektu 
ERASMUS+ zaměřeného na „Internacionalizaci a rozvoj doktorských studií“, realizovaného v letech 
2018–2021 Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnavě ve spolupráci s další partnerem, Univerzita Vratislav. 
Cílem projektu je posílit vzájemné vazby a propojení mezi germanistickými pracovišti v oblasti doktorských 
studií a vytvořit koncept pro doktorské studium realizované na všech participujících institucích, včetně 
kurikula a základních studijních materiálů, které umožní doktorandům absolvovat dle jejich zaměření část 
studia na partnerské univerzitě.  

Katedra historie započala realizaci projektů NAKI II, konkrétně Hortus Montium Mediorum – Dokumentace, 
výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit východního Českého středohoří.   Hlavním 
cílem tohoto projektu je zmapování, dokumentace, výzkum a následná odborná interpretace fenoménu 
kulturního dědictví a historické kulturní krajiny v pomezní oblasti současného Ústeckého a Libereckého 
kraje – regionu, který díky migraci obyvatelstva ve 20. století přišel o značnou část svého historického 
povědomí a identity. 

Katedra byla též úspěšná s projektovými žádostmi do Fondu malých projektů, v rámci kterého byla 
podpořena výstava Sola fide – Pouhou vírou. Luterská šlechta a její dědictví na Děčínsku a Ústecku., jež 
se konala od 25. 4. do 30. 9. na Zámku Děčín. Výstavu doprovázel katalog, který mohl vzniknout díky 
finančnímu přispění Česko-německého fondu budoucnosti. www.ff.ujep.cz/sola-fide/ 

 

Nejvýznamn ější vědecká ocen ění roku 2018 

V souvislosti s dlouhodobou snahou vlády ČR o změnu financování vědecké tvůrčí činnosti se filozofická 
fakulta snaží přizpůsobit tuto činnost parametrům nastaveným v Metodice 17+, v rámci které bylo do 
hodnocení nebiblio výsledků zasláno za FF celkově 7 výsledků, z nichž výsledek prof. PhDr. Radka 
Fukaly, Ph.D.  Konec zimního království a poslední ohniska odporu byl dle kritéria společenské relevance 
hodnocen odbornými panely jako excelentní s mezinárodním dopadem. Ostatní výsledky jsou na velmi 
dobré úrovni a na průměrné úrovni. Pro hodnocení 2018 filozofická fakulta, kdy je vedle společenské 
relevance hodnocen i přínos poznání, odeslala celkem 8 výsledků. Jednotlivé vědecké týmy se tak dle 
doporučení snaží zaměřit na kvalitu výsledku, mezinárodní spolupráci a dopad. 

 

Významné v ědecké konference v roce 2018 

V dubnu 2018 pořádala katedra germanistiky  mezinárodní konferenci „Regionale und korporative 
Identitäten und historische Diskontinuität“, realizovanou ve spolupráci s Univerzitou v Řezně v rámci 
spolupráce na projektu „Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen 
Tschechien und Bayern“ - http://konffer.ff.ujep.cz/index.php/de/regionale-call-for-papers. 

 
V roce 2018 uplynulo 500 let od vydání 
Klaudyánovy mapy Čech, prvního přehledného, 
tištěného kartografického díla, zobrazujícího Čechy 
spolu s pozoruhodnou obrazovou a heraldickou 
výzdobou, a tak katedra historie  uspořádala 
k tomuto výročí konferenci, které se zúčastnilo na 
150 zájemců. Výročí Klaudyánovy mapy konvenuje 
s významným datem naší historie, spjatým s 
českou/československu státností, s rokem 1918. 
První samostatná mapa Čech se tak stává nejen 
symbolem počátků české kartografie, ale s ohledem 
na osobnost autora i odkazem myšlenkové svobody 
a regionální identity. Důstojné připomenutí výročí 
vzniku a vydání Klaudyánovy mapy Čech jako 
součásti kulturního dědictví České republiky 

Konference: Mikuláš Klaudyán 500 let od vydání první 
tištěné mapy Čech, 16. 5. 2018 
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podpořilo historické vědomí společnosti a přispělo k recepci významu mapy v širokých mezioborových 
souvislostech. U příležitosti výročí Klaudyánovy mapy se konalo dne 16. května 2018 slavnostní 
zasedání s konferencí pod názvem Mikuláš Klaudyán 1518/2018, 500 let od vydání první  tišt ěné 
mapy Čech v prostorách Hradu v Litom ěřicích , organizované Filozofickou fakultou UJEP, 
Výzkumným centrem historické geografie HÚ AV ČR a PřF UK a Zeměměřickým úřadem.  
 

Ústav slovansko-germánských studií  pod vedením doc. Kaiserové uspořádal koncem května 
v ústeckém muzeu 25. Ústecké kolokvium na téma Svět a jelen od Schichta. Firma Schicht produkovala 
dodnes proslulé značky, jako mýdlo s jelenem, kosmetiku Elida, tuky Ceres a Vittelo, olej Vegetol, zubní 
pastu Thymolin atd. Dominovala se svými výrobky obrovskému trhu rakousko-uherské monarchie, 
kterou pokrývala desítkami pobočných závodů a svými smaltovanými cedulemi s Jelenem 
v rozmanitých jazycích. Expandovala i do Německa nebo Nizozemí, vlastnila plantáže kokosových 
ořechů v Africe. Přes všechny vyjmenované superlativy doposud nikdo firmě Schicht/Setuza nevěnoval 
v českých/československých industriálních dějinách zaslouženou pozornost, jaké se dočkaly 
srovnatelné podniky Škoda nebo Baťa. Ústecké kolokvium si kladlo za cíl tento deficit alespoň částečně 
snížit.    

Na to, zda je či byla naše republika národní, národnostní, demokratická, fašistická, nacistická, lidová, 
komunistická, socialistická, s lidskou tváří, občanská, kapitalistická, liberální, sociální, evropská, 
nacionalistická, xenofobní, populistická se zaměřila konference pořádaná Katedrou politologie a 
filosofie  s názvem Reflexe republiky 1918 – 2018. S jakými idejemi, koncepty a programy vznikla, jakými 
byla a je udržována? Jaké skryté i zjevné možnosti, výhledy, perspektivy, alternativy se před naší 
republikou otevírají (či uzavírají)? Jaké má či má mít v Evropě a ve světě místo? Čeho se jí nedostává či 
co jí přebývá? Potřebuje nějakou ideu, filosofii, vizi či program či má být všech idejí, programů, vizí a 
hodnot prostá? 

 

Významný publika ční úsp ěch roku 2018 

Významným publikačním úspěchem tohoto roku je mimo jiné publikace doc. Veselého Sudetská župa do 
kapsy. Holýšov v zajetí velkých dějin 1938-1945. Monografie přibližuje v kontextu vývoje Říšské župy 
Sudety příběh hraniční obce Holýšov, kde v roce 1939 vznikla jedna z největších zbrojovek na území 
odtrženého pohraničí. Založení muniční továrny Metallwerke Holleischen ovlivnilo veškeré dění v obci, 
která se z ospalé bezvýznamnosti probudila do nových časů. Počet jejích obyvatel vzrostl v průběhu šesti 
let čtyřnásobně, muniční továrna stahovala pracovní síly z celé Evropy, v obci se objevily tábory pro 
válečné zajatce a totálně nasazené a v posledním roce války i pobočka koncentračního tábora 
Flossenbürg. Kvůli nutnosti zajistit bydlení pro další zaměstnance MWH vyrostlo v Holýšově druhé největší 
sídliště v sudetské župě, které je dodnes pozoruhodným dědictvím válečných let. Mimo těchto záležitostí 
autor sleduje všední život obyvatel obce, jejich náladu, zásobovací situaci, ale třeba i protileteckou 
ochranu, neboť Holýšov se na konci války stal cílem leteckých útoků. Dochází k závěru, že vývoj Holýšova 
na malém prostoru až překvapivě odráží vývoj celé sudetské župy. Kniha obsahuje více než tři stovky 
fotografií, faksimilií dokumentů, vyobrazení a map. 

Mezi další publikační úspěch řadíme knihu Daniela Kroupy s názvem Masaryk – Patočka – Havel, která 
zahrnuje texty z let 1978 – 2017 věnované filosofii těchto českých myslitelů. Hlavním společným rysem 
jejich filosofie je vybízení k činu. Masaryk, Patočka i Havel chápali politiku jako činnost založenou na 
mravním základě a hledali nový duchovní rozměr života moderního člověka, který nenachází oporu ani 
v metafyzice, ani v tradiční podobě náboženství. Jejich hledání, i když se zdá, že občas zabloudilo do 
slepé uličky, může být inspirativní i pro současné myšlení, zejména pro řešení soudobých politických 
problémů, jako je role národa a národního státu, otázka budoucího uspořádání Evropy, vztah k násilí, 
válce a revoluci. Především však je povzbuzením a ospravedlněním osobní angažovanosti i v situacích, 
které nejsou takovým projevům nikterak nakloněny.  

Struční přehled o instrumentalizaci národních symbolů v jazyce reklamy poskytuje publikace Georga 
Schuppenera Nationales in der Werbung. Knížka prezentuje výsledky studií v tomto oboru za poslední 
roky.  
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PEDAGOGICKÉ A STUDENTSKÉ ÚSP ĚCHY A OCENĚNÍ 

Ceny rektora, ceny d ěkanky 

Cena rektora UJEP za špičkové výsledky v oblasti 
humanitních a společenských věd za akademický 
rok 2017/2018 převzala prof. PhDr. Michaela 
Hrubá, Ph.D. Knihou roku se na Cenách rektora 
UJEP stala Sudetská župa do kapsy – Holýšov v 
zajetí velkých dějin 1938–1945 od doc. Mgr. 
Martina Veselého, Ph.D. 

Ceny děkanky FF UJEP za akademický rok 
2017/18 za přínos k rozvoji občanské společnosti 
byla udělena Mgr. Danielu Kroupovi, Ph.D., za 
mimořádné výsledky v oblasti pedagogických 
aktivit ji získal doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. a 
za mimořádné výsledky v oblasti studijních aktivit 
byli v akademickém roce 2017/18 oceněni PhDr. 
Filip Hrbek a Bc. Michal Jirman.  

 

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 2018 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 

 

OSTATNÍ PUBLIKA ČNÍ ČINNOST 
 

Knihy vydané ve spolupráci s dalšími vydavateli 

jméno autora název díla ISBN Spoluvydavatel 
Flosman, Martin S orlem i lvem 978-80-7561-144-4 Epocha 

Kroupa, Daniel Masaryk-Patočka-Havel 978-80-7561-128-4 Oikoymenh 

Novotný, Lukáš 
Nepotřebný východ? Strany a 
stranické systémy nových 
spolkových zemí Německa  

978-80-7561-135-2 Academia 

Podroužek, Kamil Člověk a pískovec 978-80-7414-384-7 Scriptorium 
Rokoský, Jaroslav – 
Veselý, Martin (eds.) 

Za svojí ideou, za svým cílem 978-80-7561-113-0 Doplněk 

Schuppener, Georg Nationales in der Werbung 978-3-7069-0936-5 Praesens 

Veselý, Martin 
Sudetská župa do kapsy. Holýšov 
v zajetí velkých dějin 1938-1945 978-80-7561-091-1 

Nakladatelství 
Českého lesa 

  

doc. Martin Veselý přebírá Cenu rektora, 12. 12. 2018 
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Knihy vydané pouze FF UJEP 
 

 
jméno autora název díla ISBN  
Belling, Vojtěch – Kollert, 
Lukáš a kol. 

Suverenita panovníka, lidu a státu 978-80-7561-064-5 
 
 

Grisa, Jan a kol. Rok 1918 (nejen) na Ústecku 978-80-7561-159-8  

Hoblík, Jiří 
Myšlenkově schůdné cesty mezi 
Jeruzalémem a Athénami II. 978-80-7561-054-6  

Hoblík, Jiří (ed.) 
Filosofické procházky českou a 
ruskou literaturou 978-80-7561-070-6  

Pátek, Jakub a kol. 
Milešov ve středověku a novověku 
(druhé, rozšířené vydání) 978-80-7561-131-4  

Podroužek, Kamil a kol. Terra sacra incognita 978-80-7561-140-6  
Stojaník, Filip a kol. Kapitoly z dějin Ústecka 1945-1989 978-80-7561-089-0  
Šimsa, Martin (ed.) 

Relativismus a (post)pravda 
v demokracii 978-80-7561-109-3  

Veselý, Martin Orosené dějiny 978-80-7561-168-0  

 
Čísla časopis ů 

Aussiger Beiträge 12 (2018) ISSN 1802-6419 

Central European Journal of Politics  ISSN 2464-479X 

Ergot  ISSN 2533-7564 

Monumentorum Custos 2017 ISSN 1803-781X 
 

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 

 
Na Kated ře politologie a filosofie  probíhal třetí, závěrečný rok řešení projektů GAČR – Determinanty 
politické reprezentace žen na komunální úrovni v České republice a na Slovensku v letech 1994–2014 
(řešitel Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.) a Eroze suverenity a post-nacionální vládnutí v době krize  (řešitel 
doc. PhDr. et Mgr. Vojtěch Belling). 

V roce 2018 pokračoval doktorand Katedry historie , Michal Korhel, M.A. ve výzkumu v rámci projektu 
Chibow (Horizon 2020), bádal v archivech a pořizoval rozhovory s pamětníky. Průběžné poznatky a 
výsledky svého bádání pak prezentoval na mezinárodních konferencích v Německu, ve Velké Británii či 
Bosně a Hercegovině. Za svůj výzkum a jeho prezentaci byl oceněný druhým místem za nejlepší 
prezentaci v rámci fóra doktorandů na 52. německém dni historiků v roce 2018. 

V roce 2018 pořádala Katedra germanistiky  v rámci projektu „Grenze/n in nationalen und 
transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern“, realizovaného ve spolupráci s 
Univerzitou v Řezně, mezinárodní germanistickou konferenci s názvem „Regionale und korporative 
Identitäten und historische Diskontinuität“, která se konala ve dnech 26. - 28. 4. 2018 v prostorách FF 
UJEP v Ústí nad Labem (blíže viz http://konffer.ff.ujep.cz/index.php/de/regionale-call-for-papers). 
Vybrané příspěvky z této konference byly publikovány (s finanční podporou FF UJEP) ve dvanáctém 
čísle časopise Aussiger Beiträge 12 (2018) - http://old.ff.ujep.cz/ab/index.php/de/jahrgang-12-2018. 
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11.  TŘETÍ ROLE FAKULTY  

11.a PŮSOBENÍ V OBLASTI P ŘENOSU POZNATKŮ DO PRAXE 
 

Pracovníci Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního d ědictví  FF UJEP v roce 2018 s pomocí 
svého moderního přístrojového vybavení dokumentovali a zachraňovali regionální památky Ústeckého 
kraje (Konojedy, Záhořany, Stekník, Duchcov). 

 

11.b PŮSOBENÍ V REGIONU  
 

FF UJEP zodpovědně plní třetí roli univerzity v rámci regionu. V roce 2018 spolupořádala krajské kolo 
odborné soutěže pro středoškolské studenty (dějepis) a oborově zaměřené letní školy (historie, 
společenské vědy). Regionální dopad měly výstavy (spolu)realizované pracovníky a studenty FF UJEP, 
stejně jako další projekty řešené ve spolupráci s Ústeckým krajem, veřejné debaty organizované 
fakultou (např. diskusní odpoledne s Václavem Moravcem a jeho hosty na téma fake news). 
 
Metodické centrum CEPRONIV směřuje své aktivity jednak na vyučující německého jazyka s cílem 
zvýšit kvalitu výuky (semináře, přednášky, exkurze, Fórum učitelů NJ apod. – viz bod 2b) a jednak na 
popularizaci němčiny a prohloubení česko-německých vztahů zejména ve vztahu ke školní mládeži 
(jazyková a kulturní animace – viz bod 5b). Centrum CEPRONIV dále ve spolupráci s Vědeckou 
knihovnou UJEP provozuje metodicko-didaktickou knihovnu s aktuální odbornou literaturou pro 
učitelskou veřejnost. Všechny tyto aktivity mají těžiště v prostoru Ústeckého kraje, případně česko-
saského příhraničí. 
V roce 2018 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. 
2018 byly realizovány tři premiéry scénických čtení: „Jedna verze historie“ Simone Kucherové, „Zbytky 
záře“ Petry Wüllenweberové a „Spojené národy“ (Dosenfleisch) Clemense J. Setze. 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. 
https://www.cinoherak.cz/cs/prekrocit-hranice/. 
 
Uspořádáním výstavy Sola fide – Pouhou vírou, která se konala od dubna do září na děčínském zámku, 
připomněla katedra historie  široké veřejnosti 500. výročí uveřejnění 95 tezí, které kriticky reagovaly 
zejména na praxi odpustků. Výstava byla obohacena o doprovodný program, který zahrnoval např. 
didaktický program pro školní skupiny, přednášky odborníků v Muzeu v Pirně i na Zámku Děčín, 
koncerty duchovní hudby a prohlídky běžně nepřístupných kostelů sv. Jakuba Většího ve Svádově a 
sv. Václava ve Valtířově. 
 
Na konci roku ve dnech 17.–21. 12. 2018 se podařilo převážně za podpory studentů katedry politologie 
a filosofie  uspořádat týdenní Filmový festival na FF, kde se promítaly dokumentární filmy festivalu 
Jeden svět. Studenti zde také vystupovali mimo jiné jako moderátoři debat a besed k jednotlivým filmům. 
 
Filozofická fakulta pořádá již tradiční Celofakultní PVK – cyklus přednášek odborníků významných 
v různých oblastech humanitních a společenských věd. Od roku 2018 jsou tyto přednášky inzerované 
veřejnosti a veřejností navštěvované. Veřejnost rovněž vnímá a reflektuje fakultní akce připomínající 
významná výročí, např. 17. listopad či den úmrtí Václava Havla. 
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11.c NADREGIONÁLNÍ P ŮSOBENÍ A VÝZNAM  
 

□ Spolupráce metodického centra CEPRONIV při KGER s jednou z nejvýznamnějších 
německých muzeálních institucí Staatliche Kunstsammlungen Dresden na přípravě animačních 
materiálů pro české školní kolektivy, 

□ exkurze do Drážďan v rámci projektu na podporu odborných praxí a navázání spolupráce 
s Generálním konzulátem v DD a se ChoolLab TU Dresden, 

□  navázání spolupráce s DPFA (https://www.dpfa.de/standorte/region-dresden/) v oblasti 
realizace odborných a pedagogických praxí, 

□  navázání spolupráce s organizací LASUB (Zemský úřad pro školství a vzdělávání v Sasku), 
oddělení pro na podporu Lužických Srbů, 

□ pravidelná účast oborových didaktiků katedry germanistiky na celostátním setkávání didaktiků 
ČR za účelem vzájemné výměně zkušeností. 
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(soubor v excelu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 40

B.2 PŘÍLOHA Č. 2 - TABULKOVÁ ČÁST 
 

Tab. 2.1  Akreditované studijní programy (počty)Tab. 2.2: Studijní programy v cizím jazyce (počty) 

Tab. 2.2 Studijní programy v cizím jazyce (počty) 

Tab. 2.3  Joint/Double/Multiple Degree studijní programy realizované se zahraniční VŠ 

Tab. 2.4  Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou školou nebo s 
veřejnou výzkumnou institucí se sídlem v ČR 

Tab. 2.5 Akreditované studijní programy uskutečňované společně s vyšší odbornou školou 

Tab. 2.6  Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na fakultě (počty kurzů) 

Tab. 2.7 Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na fakultě (počty účastníků) 

Tab. 3.1 Studenti v akreditovaných studijních programech (počty studií) 

Tab. 3.2 Studenti - samoplátci (počty studií) 

Tab. 3.3:  Studijní neúspěšnost 1. ročníku studia (v %) 

Tab. 3.4 Stipendia studentům podle účelu stipendia (počty fyzických osob) 

Tab. 4.1 Absolventi akreditovaných studijních programů (počty absolvovaných studií) 

Tab. 5.1 Zájem o studium na fakultě 

Tab. 6.1 Akademičtí a vědečtí pracovníci a ostatní zaměstnanci celkem (přepočtené počty) 

Tab. 6.2 Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob) 

Tab. 6.3 Počty akademických a vědeckých pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší 
dosažené kvalifikace (počty fyzických osob) 

Tab. 6.4 Vedoucí pracovníci (fyzické osoby) 

Tab. 6.5) Akademičtí a vědečtí pracovníci s cizím státním občanstvím (počty fyzických osob) 

Tab. 6.6 Nově jmenovaní docenti a profesoři (počty) 

Tab. 7.1 Zapojení vysoké školy do programů mezinárodní spolupráce (bez ohledu na zdroj 
financování) 

Tab. 7.2 Mobilita studentů, akademických a ostatních pracovníků podle zemí (bez ohledu na zdroj 
financování) (vysoká škola bez dalšího zásahu pouze vyplní tabulku příslušnými hodnotami) 

Tab. 7.3 Mobilita absolventů (podíly absolvovaných studií) 

Tab. 8.1 Konference (spolu)pořádané vysokou školou (počty) 

Tab. 8.2 Odborníci z aplikační sféry podílející se na výuce a na praxi v akreditovaných studijních 
programech (počty) 

Tab. 8.3 Studijní obory, které mají ve své obsahové náplni povinné absolvování odborné praxe po 
dobu alespoň 1 měsíce (počty) 

Tab. 8.4 Transfer znalostí a výsledků výzkumu do praxe 
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