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1.  ÚVOD  
 
Rok 2019 byl pro fakultu opětovně rokem velkého pracovního nasazení. Fakulta kontrolovala plnění cílů 
stanovených v Dlouhodobém záměru 2016–2020. Fakulta pokračovala v řešení projektů dotačního 
programu Ministerstva kultury NAKI II, do jehož nové výzvy se také zapojila. Nově fakulta vstoupila do 
soutěže Technologické agentury ČR, konkrétně programu Éta. V tomto roce byly též získány některé 
významné granty, Grantové agentury České republiky, či Ministerstva mládeže a tělovýchovy. 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 a pokračovala v procesu k zajištění 
hodnocení kvality, kde podruhé úspěšně využila elektronický systém Hodnocení akademických 
pracovníků (HAP) a v neposlední řadě připravila několik žádostí o akreditaci studijních programů, včetně 
žádosti o institucionální akreditaci v oblasti vzdělávání Historické vědy. Žádost o institucionální 
akreditaci došla poté úspěšného naplnění, v průběhu srpna 2019 rozhodl Národní akreditační úřad pro 
VŠ o udělení institucionální akreditace v oblasti vzdělávání Historické vědy ve všech třech stupních 
vysokoškolského studia. Fakulta se rovněž podílela na přípravě žádosti o institucionální akreditaci v 
oblasti vzdělávání Učitelství. 
 

2.  PLNĚNÍ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTY 
ZA ROK 2019 

 
V rámci vzdělávací činnosti byl v souladu s plánem v roce 2019 akreditován doktorský studijní program 
Německá filologie a úspěšně probíhala příprava žádostí několika dalších studijních programů 
v bakalářském a navazujícím magisterském typu studia. Od října 2019, kdy vstoupily v platnost i 
univerzitní předpisy upravující proces institucionální akreditace, probíhala též intenzivní příprava žádostí 
o udělení práva realizovat konkrétní programy v oblasti vzdělávání Historické vědy. Byl zpracován plán 
rozvoje oblastí 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. V případě tvůrčí činnosti bylo v rámci specifického výzkumu 
realizováno celkem 10 projektů ve výši 2 352 381 Kč (5 pokračujících a 5 nových projektů), byl úspěšně 
ukončen projekt „Children born of war – past, present and future“ (CHIBOW) v rámci programu Horizon 
2020, týmy dvou projektů GA ČR pracovaly na finalizaci výstupů. Fakulta pokračovala v realizaci 
projektu „Naše světové dědictví – hornická kulturní krajina Krušnohoří/ Erzgebirge“ v rámci programu 
přeshraniční spolupráce. Fakulta, respektive katedra historie a Centrum pro dokumentaci a digitalizaci 
kulturních památek dále plnila úkoly dvou projektů  programu Ministerstva kultury NAKI II. Zároveň do 
třetí výzvy podala tři nové projekty. Katedra germanistiky pokračovala v realizaci projektu Grenze/n in 
nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern v rámci 
bavorsko-české spolupráce, na kterém pod vedením Univerzity Řezno participují ještě Univerzita Pasov, 
Karlova univerzita a Adalbert Stifter Verein. Podáno bylo 5 projektů do soutěže GAČR, z nichž jeden 
projekt v soutěži uspěl. 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 2019 dokončeno habilitační řízení doc. Lukáše Novotného na Fakultě 
mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Na druhou stranu v rámci možnosti 
uskutečňovat na FF habilitační a jmenovací řízení byl jmenován prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D., ředitel 
Historického ústavu akademie věd ČR, byla zahájena dvě habilitační řízení (PhDr. Václav Velčovský, 
Ph.D., náměstek ministra školství, PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D., prorektor Univerzity Hradec Králové). 
Díky prostředkům získaným z Krajského úřadu Ústeckého kraje (celkem 640 tisíc) se podařilo zajistit 
podmínky pro další fungování Centra pro podporu výuky německého jazyka, bylo podpořeno 
kombinované studium. Fakulta mohla uspořádat tradiční akce, jako je Letní škola historie, krajské kolo 
dějepisné soutěže pro Gymnázia, praxe v terénu pro studenty Centra dokumentace. Nově bylo 
umožněno otevřít spolupráci s Muzeem v Děčíně a v Lounech. Pokračovaly práce na publikaci 
Historický atlas města Ústí nad Labem (koncepce Historického ústavu Akademie věd ČR), kterou 
finančně podpořil Magistrát města Ústí n. L., stejně jako výstavní projekt týkající se významných výročí 
města, byly podpořeny aktivity Centra občanského vzdělávání COV.UL (COV.UL) a v rámci projektu 
OP VVV U21-MOPR bylo pořízeno vybavení didaktické učebny. V souvislosti s implementací Metodiky 
2017+ se fakulta pokusila dostát parametrům metodiky a podpořila několik monografií vydaných 
v prestižních nakladatelstvích (viz níže). Mimoto fakulta (resp. katedra germanistiky) vydala třinácté 
číslo časopisu Aussiger Beiträge, který je zařazen do databáze Scopus. Do doktorského studia katedry 
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historie bylo do programu Historické vědy v roce 2019 přijato celkem sedm studentů (z toho pět do 
prezenčního studia a dva do kombinovaného studia) a do doktorského studia katedry germanistiky byla 
do programu Německá filologie v roce 2019 přijata jedna studentka (do kombinovaného studia). I v roce 
2019 úspěšně pokračoval projekt školy doktorských studií v humanitních a uměleckých oborech FF a 
FUD UJEP, kde byla financována exkurze do Chemnitz, tradiční workshop doktorandů, tentokrát za 
účasti kolegů z pardubické univerzity, výjezdy doktorandů či jejich školitelů na zahraniční konference a 
pobyty (např. Mgr. Kordová do Polska, doc. Veselý do Birminghamu). Pro doktorandy byly také 
uspořádány speciální přednášky a studenti připravili konferenci na téma Slovo a svoboda. 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 center CEPRONIV a COV.UL. Filozofická fakulta 
se snažila dále propagovat svou činnost na veletrzích vzdělávání na středních a vyšších odborných 
školách (např. Veletrh vzdělávání v Žatci, Den otevřených dveří, GAUDEAMUS 2019 atd.), upevňovat 
kontakty s absolventy FF UJEP na podzimním Setkání absolventů UJEP 2019, 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 druhým rokem 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 2019 vyjelo 14 studentů (9 na studijní pobyt a 5 na 
praktickou stáž), 25 akademických pracovníků (21 na výukový pobyt a 4 na školení). Na straně druhé 
na FF UJEP přijelo 10 studentů a 5 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+. Rok 2019 byl pro 
FF z hlediska provozního hospodaření velice příznivý. Došlo k navýšení mezd všech zaměstnanců, 
nebyly vyčerpány veškeré plánované finanční zdroje. Vzhledem k probíhajícím 5 letům od kolaudace 
budov, proběhla důsledná reklamační šetření, aby bylo zajištěno jejich uplatnění na dodavateli 
stavby ještě v reklamační lhůtě. Lze konstatovat, že nebyly zjištěny významnější problémy. 
Zároveň byly plněny závazky týkající se zpráv o udržitelnosti vyplývající z řešitelství projektů OP VaVpI, 
Cíle 3 a OP VVV. Fakulta i nadále aktivně rozšiřuje knihovní fond jednotlivých kateder a další informační 
zdroje. FF se snaží aktivně podílet na zpříjemňování prostor budovy tím, že zakoupila sedací nábytek 
do chodeb a zajistila živou květinovou výzdobu. 
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B.1 PŘÍLOHA Č. 1 - TEXTOVÁ ČÁST 

 
1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FAKULTĚ 

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 Mgr. Jiří Koumar, Ph.D. (od 1. 9. 2019) 
doc. Hana Bergerová, Dr. (do 31. 8 2019) 

Proděkan pro vědu a zahraniční vztahy Mgr. David Tomíček, Ph.D. 

Tajemnice Ing. Terezie Tahalová 

 
KATEDRY, ODDĚLENÍ A OSTATNÍ PRACOVIŠTĚ FAKULTY 
 

Katedra germanistiky doc. Hana Bergerová, Dr. (od 1. 11. 2019) 
doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (do 31. 10. 
2019) 

 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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Organizační schéma 
Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 

v Ústí nad Labem 
 

 

 

Děkan 

Proděkan pro 
studium 

Proděkan pro 
vědu a doktorské 

studium 

Tajemník 

Vedoucí 
studijního 
oddělení 

Referentka studijního 

oddělení 

Vedoucí oddělení 
pro vědu a 
doktorské 

studium 

Referentka pro vědu a 
doktorské studium 

 
Referentka pro ediční 

činnost 

Proděkan pro 
rozvoj a 

kvalitu 

Akademický 

senát 

Vědecká 

rada 

Disciplinární 

komise 

Katedra 
germanistiky 

 Mediotéka a studovna 

 Centrum pro podporu 
výuky německého 

jazyka a 
interkulturního 

vzdělávání 
 

Katedra historie 
 Studovna a knihovna 

 Oddělení archivnictví 
a pomocných věd 

historických 

 Centrum pro 
digitalizaci a 
dokumentaci 

kulturního dědictví 

 
Katedra politologie 

a filozofie 
 Studovna a knihovna 

 Centrum občanského 
vzdělávání COV.UL 

 
Ústav slovansko-

germánských studií 
 

Jazykové centrum 
FF 

 
 

Sekretariát Správa budov 

Proděkan pro 
internacionalizaci 

a vnější vztahy 

Oddělení pro 
internacionalizaci 

a vnější vztahy 

Referentka pro 
internacionalizaci a 

vnější vztahy 
 

Referentka PR 
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1.c ORGÁNY FAKULTY 

 
 VĚDECKÁ RADA (od 1. 9. 2019) 
 

Interní členové: 
doc. Hana Bergerová, Dr. 
doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. 
doc. Mgr. Václav Drška, Ph.D. 
prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D. 
Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. 
prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 
doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. 
prof. PhDr. Jiří Kocián, CSc. 
doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. 
doc. Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.  
doc. Mgr. Lukáš Novotný, M.A., Dr.phil. 
Mgr. David Tomíček, Ph.D. 
doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. 
 
Externí členové: 
Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický 
prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D., Historický ústav AV ČR / Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (od 12. 11. 2019) 
doc. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně 
doc. Jakub Jinek, Dr. phil., Filozofická fakulta Univerzity Pardubice 
doc. PhDr. Viliam Kratochvíl, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě (od 1. 
2. 2020) 
prof. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc., Etnologický ústav AV ČR 
prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr., Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 
 

 VĚDECKÁ RADA (do 31. 8. 2019) 
 

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. (do 14. 2. 2019) / Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. (od 15. 2. 2019) 
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 
 

 

http://ff.ujep.cz/kpf/personalni-slozeni/12-kpf/personalni-slozeni/69-mgr-lukas-novotny-ma-drphil
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 AKADEMICKÝ SENÁT (do 31. 3. 2019 / od 1. 4. 2019) 
 
Předseda 
Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. / Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D. 

 
Akademičtí pracovníci 
doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. / Mgr. Jan Musil, Ph.D. 
PhDr. Jiří Koumar, Ph.D. / Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. 
Mgr. Eva Krovová / Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D. 
Mgr. Josef Märc 
 
Studenti 
Mgr. Jan Grisa / Mgr. Gabriela Šilhavá 
Mgr. Michal Jirman 
Václava Trnková / Ondřej Černý 
Radek Rákos / Bc. Tomáš Švestka 
 

 DISCIPLINÁRNÍ KOMISE 
 

Předseda 
Mgr. Jarmila Jehličková 
 
Akademičtí pracovníci 
Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D. 
Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. 
 
Studenti 
Mgr. Gabriela Šilhavá 
Mgr. Lukáš Sláma  
Karolína Žatečková 
 

1.d ZASTOUPENÍ V REPREZENTACI VYSOKÝCH ŠKOL  
 

RVŠ 
 

Organizace Jméno člena  Funkce 

Rada VŠ Mgr. Antonín Kadlec člen sněmu 
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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: 
 

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

□ Zvýšit kvality a kvantity výsledků tvůrčí činnosti. 
□ Zvýšit kvality svých pracovníků s ohledem na jejich kvalifikaci, znalosti a dovednosti. 
□ Zvýšit kvality řízení fakulty. 
□ Prohloubit spolupráci se soukromým a především veřejným sektorem. 
□ Pozitivní ovlivňovatí 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 2019. Jedná se o dlouhodobé 
cíle, kterých chceme společnými silami dosáhnout ve stanoveném časovém horizontu. 
 

1.f ZMĚNY V OBLASTI VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ 
 
V roce 2019 byly přijaty 4 nové vnitřní normy. 
 

□ Směrnice 45/2019 – Formální náležitosti průběhu a kritéria hodnocení pro habilitační řízení a 
řízení ke jmenování profesorem na FF UJEP 

□ Příkaz 43/2019 – Výběrové řízení na pozici vedoucí kateder, ústavu a FJC FF UJEP 
□ Příkaz 43/2019 – Dodatek 
□ Příkaz 42/2019 – Pravidla pro obhajoby disertačních prací 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ff.ujep.cz/files/Zakladni%20informace/Dokumenty/smernice/smernice_45_2019.docx
http://ff.ujep.cz/files/Zakladni%20informace/Dokumenty/smernice/smernice_45_2019.docx
http://ff.ujep.cz/files/Zakladni%20informace/Dokumenty/prikazy/prikaz_43_2019.pdf
http://ff.ujep.cz/files/Zakladni%20informace/Dokumenty/prikazy/prikaz_43_2019_dodatek.pdf
http://ff.ujep.cz/files/Zakladni%20informace/Dokumenty/prikazy/prikaz_42_2019.pdf
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2.  STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ 
ČINNOST 

 
2.a CELKOVÝ POČET AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 
  
Fakulta má 20 akreditovaných studijních programů popsaných metodikou výsledků učení v souladu s 
Rámcem kvalifikací vysokoškolského vzdělávání České republiky.  

 

2.b PODÍL APLIKAČNÍ SFÉRY NA TVORBĚ A USKUTEČŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH 
PROGRAMŮ 

 
Katedra politologie a filozofie navázala úzkou spolupráci s Parlamentním institutem Parlamentu 
České republiky o zapojení studentů do jeho činnosti formou spolupráce při zpracování odborných studií 
pro potřeby poslanců a orgánů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Vznikl tak a byl 
pilotně ověřen předmět Parlamentní praxe, který v ZS 2019 absolvovalo 12 studentů. 

 

2.c 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 podruhé 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. 
 
V roce 2019 byly rovněž akreditovány 2 kurzy celoživotního vzdělávání, na katedře politologie a filozofie 
a katedře germanistiky. 

    
Přehled akcí v rámci celofakultního PVK 

 

Datum Název přednášky Přednášející 

13. 2. 
Nové objevy v antické Etrurii a výzkum českých 
archeologů v okolí etruských Tarquinií 

PhDr. Martin Trefný, Ph.D. 

20. 2. Erasmus  David Tomíček a přátelé 

27. 2. Vincenz Pilz – rakouský Michelangelo z Čech Mgr. Josef Rybánský 

6. 3. Dobrá sousedství: Drážďany – Čechy – Praha Dr. phil. Justus H. Ulbricht 

13. 3. 
Pod dohledem Old Joea aneb střípky ze stáže na 
University of Birmingham a z poznávání Anglie a Walesu 

doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. 

20. 3. 
Paralelní světy: měnící se společnost a měnící se 
regiony 

doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. 

27. 3. 
Mezi inspirací a averzí: Významní Češi a jejich vztah k 
habsburské monarchii a německé kultuře a jazyku 

Dr. phil. Wolfgang Schwarz 

3. 4. 
Deziluze, vzdor, triumf a zánik. Organizace německé 
vědy v českých zemích 1918-1945  

Mgr. Tomáš Hermann, Ph.D. 

9. 4. Situačný charakter sókratovskej etiky Mgr. František Škvrnda, Ph.D. 

17. 4. Dělohy k pronájmu – surogátní mateřství  Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D. 
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24. 4. 
Jak si místo kafemlejnku přivést do vesnice adventismus 
aneb pohnutá etnohistorie komunity Nungon na Nové 
Guineji 

PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. 

25. 9. Hans Kudlich – zapomenutá osobnost našich dějin Mgr. Jiří Kopica 

9. 10. 
Myslet proměny rozumu. Dva ideoví souputníci, Michel 
Foucault a Jean-Pierre Vernant 

Mgr. Vojtěch Hladký, Ph.D. (PřF 
UK) 

16. 10. Asanace Městské památkové rezervace Litoměřice PhDr. Filip Hrbek 

23. 10. Lužice a Lužičtí Srbové 
PhDr. Zdeněk Valenta, Ph.D./ 
Sebastian Handrick  

30. 10. Beseda České televize - 30 let svobody slova 
Daniel Kroupa, Michal Koleček, 
Nora Fridrichová, Kamil Švec. 
Pořadem provedla Michaela Hrubá. 

6. 11. 
"Rozbíjali Československo": Osobnosti radikálneho 
krídla Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a ich aktivity v 
rokoch 1938-1939  

"doc. PhDr. Anton Hruboň, PhD.  

20. 11. Černobyl a konec člověka Mgr. Vít Pokorný, Ph.D. 

27. 11. Německý jazyk v českých zemích: minulost a přítomnost prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr. 

4. 12. 
Československý poúnorový exil a opatření proti 
komunistické propagandě 

PhDr. Martin Nekola, Ph.D. 

11. 12. 
Ikonografické a archeologické prameny pro studium 
dějin lékařství v Řecku v prehistorickém a archaickém 
období 

doc. PhDr. Tomáš Alušík, Ph.D. 

12. 12. Ikonografie Kristova narození a dětství prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 

 
Katedra historie se v roce 2019 opět podílela na 
naplnění celofakultního PVK, o nějž mají studenti 
značný zájem. Mimo přednášejících z řad členů 
katedry na něm vystoupili např. historik Tomáš 
Hermann nebo politolog a historik Martin Nekola. 
Díky spolupráci s organizací Člověk v tísni přednášel 
na katedře např. politolog a historik Jacques Rupnik, 
či novinář a televizní reportér Jakub Szántó. Na jaře 
se katedra podílela na pořádání Mezinárodního 
festivalu dokumentárních filmů Elbe-Dock a na 
podzim katedra participovala na pořádání 
Divadelního festivalu Kult. Centrum pro dokumentaci 
a digitalizaci kulturního dědictví se prezentovalo na 
TechDays pořádaných v říjnu 2019 na výstavišti 
Litoměřicích.  Pod názvem Sametové oslavy se katedra historie zapojila do akcí k připomenutí 30. výročí 
listopadových událostí, které vyvrcholily odhalením pamětní desky ústeckého rodáka Václava Sedláčka, 
který zemřel v říjnu 1939, a následným průvodem studentů a pedagogů od kampusu UJEP. 
 
Na katedře politologie a filozofie proběhl druhý ročník Letní školy humanitních studií, který nabídl 
studentům, pod vedením akademiků hlubší zkoumání aktuálních společenských a politologických témat. 
Stejně jako v předchozích letech katedra realizovala v roce 2019 nad rámec akreditovaných 
vzdělávacích programů např. přednášky a zvané přednášky: přednáška prof. Johna Searla Institutions 
and Social World, sympozia revue ERGOT Válka (květen) a Akademický systém (listopad). Katedra 
organizovala pro své studenty též výjezdní pobyty a výjezdní čtení, například Letní čtení platónských 
dialogů, v listopadu XII. Mezinárodní platónské symposium na téma Dialogue Gorgias a výjezdní 
zasedání v Krušných horách „Estetický víkend V“ a v rámci IP MŠMT výjezd do Athén. 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. Studenti učitelských oborů si rozšiřovali svou praxi v rámci projektu MAP, 
v němž připravovali a realizovali výuku pro 32 tříd ústeckých základních škol. V kině Hraničář proběhlo 
celkem 6 přednášek členů katedry v rámci cyklu Ústečtí filosofové. V srpnu se uskutečnil první ročník 
Letního setkání učitelů a studentů občanské výchovy a společenských věd, s přednáškami prof. 
Vladimíry Dvořákové 30 let poté. (Ne)konsolidovaná demokracie v České republice?, dr. Daniela 
Kroupy Filosofické základy občanské společnosti a její obnova po Sametové revoluci a s debatou o 

Jakub Szántó a Anna Šerberová, 19. 11. 2019 
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mezinárodních otázkách a mezinárodní bezpečnosti s 
PhDr. Petrem Kolářem a generálem AČR Petrem 
Pavlem. 
 
Katedra germanistiky se podílela na zajištění 
celofakultního PVK, když přispěla do celkové nabídky 
4 přednáškami zahraničních i českých odborníků. 
V rámci činnosti metodického centra CEPRONIV byly 
uspořádány následující akce: celodenní workshopy a 
semináře Aktivity pro začátečníky (ve spolupráci 
s nakl. Hueber); Zábavné a efektivní osvojování slovní 
zásoby (s Goethe-Institutem Praha – dále jen GI); 
Česko-německý informační den (s Tandemem Plzeň); 
Čtení s porozuměním (s GI); Hudba ve výuce 
německého jazyka (s GI); Inovativní, kreativní a aktivizační metody ve výuce německého jazyka (s 
Contexta Litoměřice); Rollenspiela – cesta jak rozmluvit žáky (s Hueber). Dále byl ve spolupráci 
se Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Státní umělecké sbírky Drážďany) zrealizován třídenní 
seminář Němčina v muzeu. V rámci aktivit metodického centra byla uspořádána i odborná exkurze na 
Knižní veletrh v Lipsku. Vedle těchto akcí zaměřených na zvyšování odbornosti vyučujících německého 
jazyka byla část aktivit zaměřena na popularizaci němčiny na školách. Ve spolupráci s Rakouskou 
knihovnou VK UJEP a Rakouským kulturním fórem v Praze se katedra germanistiky spolupodílela na 
pořádání autorského čtení Daniela Wissera, které se konalo dne 30. 10. 2019 v prostorách Severočeské 
vědecké knihovny v Ústí nad Labem. Dále katedra ve spolupráci s Rakouskou knihovnou uspořádala 
14. – 31. 10. 2019 pro studující UJEP kvíz k rakouským reáliím. Osm vylosovaných výherců obdrželo 
knižní a jiné ceny. I v roce 2019 pokračoval ve své činnosti literární salón „Kaffeehausgespräche“. Pod 
vedením rakouské lektorky Dr. Karin S. Wozonig nabízí studentům i široké veřejnosti se zájmem (nejen) 
o německojazyčnou kulturu možnost prohloubit své znalosti a vést diskuzi k vybraným tématům 
zejména, ale nejen v německém jazyce. V březnu se zde pod názvem „Evropa. Od antického mýtu 
k politické utopii“ diskutovalo mj. o volbách do evropského parlamentu a o Brexitu. V říjnu si hosté 
literárního salónu položili otázku „Kdo potřebuje Grétu?“ V centru pozornosti byly otázky související se 
vztahem ochrany životního prostředí a individualismu. Poslední literární salón se v listopadu věnoval 
širokému spektru témat od aktivismu přes diktaturu ekologie a moc peněz v naší společnosti až po 
odpovědnost každého z nás za budoucnost této planety. 
 

 
  

Debata, Petr Kolář, Jan Musil, Petr Pavel, 30. 8. 2019 
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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. Rok 2019 
ovšem představoval v tomto ohledu specifickou etapu, významným způsobem jej totiž ovlivnila příprava 
akreditace nových studijních programů odpovídajících již zcela standardům, které přinesla novela 
Zákona o VŠ. Připravené žádosti o akreditaci studijních programů zohlednily požadavky (i dosavadní 
zkušenost) na realizaci spektra průpravných studijních aktivit. Do studijních plánů bylo doplněno 
spektrum průpravné a proseminární kurzy, rozšířena a upravena byla výuková dotace základních 
teoretických předmětů a předmětů profilujícího základu. Akcent na tyto skutečnosti se ovšem promítl i 
do spektra nově zařazených povinně volitelných kurzů. Pravidelnou součásti nových studijních plánů se 
staly i semináře ke státním závěrečným zkouškám a obhajobě závěrečné práce. 
Významnou úlohu zde má i skutečnost rozšíření spektra oborů realizovaných vedle prezenční formy ve 
formě kombinované. V tomto rámci vznikají nové studijní opory a pomůcky, které zkvalitní postup 
samostudia nejen i studentů studujících v kombinované formě studia, ale též i v případě studentů 
prezenčních, pro něž jsou studijní pomůcky často rovněž k dispozici. 
 
Opatření, která fakulta realizovala v roce 2019 s cílem snížit studijní neúspěšnost: 

 
□ 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, kontrola procesu prostřednictvím harmonogramu a 

příkazu děkanky FF k zadávání a vedení kvalifikačních prací; 
□ včasné zveřejňování termínů kontrol studia a zajištění jejich dostatečného počtu; 
□ zavedení průběžných kontrol studijních výsledků v průběhu realizace jednotlivých kurzů; 
□ rozšíření konzultační činnosti pro studenty, popř. rozvoj e-learningu a tvorba studijních opor; 
□ ve dvouoborových studiích umožňování přestupů studentům, kteří nezvládají požadavky na 

studium některého oboru zvolené kombinace; 
□ rozšíření konzultační činnosti pro studenty, popř. rozvoj e-learningu a tvorba studijních opor; 
□ zúročeny a reflektovány byly zkušenosti aktivity peer-tutoringu realizovaného od roku 2018 

pokročilejšími studenty (doučování, příprava na zkoušky z obtížných předmětů, konzultace 
apod.); 

□ zajištění poradenských služeb poskytovaných Univerzitním centrem podpory pro studenty se 
specifickými potřebami, na FF UJEP je studentům k dispozici koordinátorka úzce spolupracující 
s výše uvedeným celouniverzitním pracovištěm a zajišťující podmínky na samotné fakultě; 

□ zajištění zpětné vazby ze semestrálního hodnocení kvality výuky – prezentace výsledků na 
kolegiu děkana, projednání s pedagogy a v případě nedostatků přijetí opatření.  

 

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; 
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□ 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; 

□ odpovídající (nad rámec požadavku vnitřních předpisů) rozsah vypisovaných zkouškových 
termínů akademických pracovníků fakulty, včasné zveřejňování termínů kontrol studia a 
zajištění jejich dostatečného počtu; 

□ včasné zadávání témat závěrečných prací, kontrola (a podpora) postupu zpracování prací 
prostřednictvím průpravných kurzů; 

□ včasné zveřejňování termínů kontrol studia a zajištění jejich dostatečného počtu; 
□ zařazení opravného termínu pro konání státních závěrečných zkoušek včetně termínů pro 

konání obhajob závěrečných prací; 
□ 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 
  

□ 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, a to zejména s ohledem na blokovou 

výuku studentů v kombinované formě studia; 
□ 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 2019 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: 
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□ udělováním Cen děkanky (Bc. Roman 
Švec, DiS obdržel Cenu děkanky za 
mimořádný počin v oblasti studijních aktivit 
a Jaroslav Vyčichlo a Mgr. Licie Pilzová 
obdrželi Cenu děkanky za mimořádný počin 
v oblasti vědecké a další tvůrčí činnosti); 

□ 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 (Mgr. Lucie Pilzová, 11. místo v rámci 

Celostátní studentské vědecké konference Historie 2019); 
□ publikováním vybraných závěrečných prací studentů; 
□ navrhováním vybraných studentů na stipendia primátora města Teplice (v roce 2019 tuto cenu 

obdržela Mgr. Lucie Pilzová), starostky městského obvodu Ústí n. L. – město (v roce 2019 tuto 
cenu získala Bc. Tereza Šťastná) a Biskupství litoměřického (v roce 2019 tuto cenu obdržel Bc. 
Ludvík Pohořalý). 

 

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.  

 
 
 

  

Ceny děkanky 2019, 10. 12. 2019 
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4.  ABSOLVENTI  

4.a KONTAKT A SPOLUPRÁCE S ABSOLVENTY 
 

Konkrétní spolupráce s absolventy zahrnovala v roce 2019 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; 
□ členové Alumni klubu absolventů učitelských oborů při KPF se podíleli na realizaci souvislých 

pedagogických praxí jako cviční učitelé a spolupracovali se studenty zapojenými do projektů 
SGS při pilotním ověřování metodiky Možnosti občanského vzdělávání na základních školách 
a při testování didaktické deskové hry; 

□ bsolventi studijního oboru Politická filozofie se v říjnu setkali se stávajícími studenty na 
workshopu s cílem podělit se o zkušenosti s uplatněním na trhu práce; 

□ zapojování absolventů do činnosti centra CEPRONIV (Centrum pro podporu výuky německého 
jazyka a interkulturního vzdělávání) a centra COV.UL (Centrum občanského vzdělávání UL) – 
pro absolventy (i další zájemce) byly realizovány 2 akce akreditované na MŠMT jako aktivity 
celoživotního vzdělávání. V případě CEPRONIV akce Němčina v muzeu – jazyková a kulturní 
animace v Rezidenčním zámku v Drážďanech (16 hodin) a v případě COV.UL akce Lidé v 
kontextu moderních dějin a aktuálních událostí (2x16 hodin); 

□ 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); 
□ rozhovory s absolventy v rámci Centralizovaného rozvojového projektu (CRP) „Společný postup 

filozofických fakult v oblasti zvyšování kvality a prestiže humanitních a společenských věd“ pro 
potřeby projektového webu www.humanitky.cz; 

□ setkání absolventů UJEP v ústeckém kampusu dne 12. 10. 2019. 
 

4.b ZAMĚSTNANOST A ZAMĚSTNATELNOST ABSOLVENTŮ 
 
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. 2019) 
 

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 2 2 1 1 0 0 3 3 3 2 

 

4.c SPOLUPRÁCE S BUDOUCÍMI ZAMĚSTNAVATELI 
 

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 

http://www.humanitky.cz/
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inovaci studijních programů a oborů.  

V roce 2019 do těchto partnerských sítí patřila síť 
spolupracujících škol a instituce památkové péče, archivní a 
muzejní instituce. V tomto rámci došlo k významnému posunu 
v podobě uzavření Smluv o spolupráci při realizaci praxí studentů 
s těmito středními školami: Gymnázium Jateční v Ústí nad 
Labem; Gymnáziu Omská, Praha; Gymnázium Teplice; 
Gymnázium Žatec; Gymnázium J. Jungmanna v Litoměřicích. 

Další konkrétní formy spolupráce a aktivity v roce 2019: 
□ intenzivní spolupráce s budoucími zaměstnavateli 

prostřednictvím vybudované  
a osvědčené sítě spolupracujících a l 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; 

□ 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 historie dlouhodobě spolupracuje s Národním památkovým ústavem, ú. o. p. Ústí nad Labem, 
jehož zaměstnanci se podílí na přednáškách na katedře, a zároveň studenti studijního oboru 
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 rámci projektů např. i Ústecký 
kraj (v roce 2019 např. publikace Historie průmyslu v Ústeckém kraji ve spolupráci s Okresní 
hospodářskou komorou Most). Dalšími partnery jsou např. Památník Terezín nebo Státní oblastní archiv 
v Litoměřicích, rozvíjí se spolupráce s fakultními školami. 
 
Katedra politologie a filozofie spolupracovala i v roce 2019 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. 
 
Katedra germanistiky pokračovala ve spolupráci s potenciálními budoucími zaměstnavateli svých 
absolventů při realizaci odborných praxí. Jednalo se zejména o firmy s vazbami na sousední Německo.  
 
 

 
 

  

Odhalení desky fakultní školy, Gymnázium 
J. Jungmanna v Litoměřicích, 28. 6. 2019 
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5.  ZÁJEM O STUDIUM  

5.a PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY  
 

V rámci přijímacího řízení na akademický rok 2019/2020 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 programu Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu 
byla přijímací zkouška prominuta uchazečům, kteří absolvovali germanistické studium na 
jakékoliv fakultě UJEP; 

□ 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 

2019/2020 459 302 269 

 

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 využila fakulta rovněž 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 pro přijímací řízení 
2019/2020 se fakulta snažila upoutat pozornost svými aktualizovanými propagačními plakáty na téma 
„Vtáhneme vás do děje“, které byly situovány na CLV a billboardech na frekventovaných místech měst 
v Ústeckém kraji. Během roku 2019 byly na středních školách a gymnáziích v severních Čechách 
představovány bannerové výstavy, které vytvořila FF, jež byly věnovány aktuálnímu 30. výročí sametové 
revoluce, proměnám péče o památky v severozápadních Čechách od roku 1989, pomníkům Velké války 
a na vyžádání i roku 1918 na Ústecku. Výstavy byly doprovázeny didaktickým programem. 
 
V roce 2019 byly uzavřeny smlouvy o spolupráci při realizaci praxí studentů s těmito středními školami: 
Gymnázium Jateční v Ústí nad Labem; Gymnázium Omská, Praha; Gymnázium Teplice; Gymnázium 
Žatec; 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; 

Jeden den na FF Gymnázium Litoměřice, 14. 10. 2019 
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□ organizování celodenního programu tzv. Jeden den na FF, kdy navštíví vybraná třída budovu 
FF a je jí představena i činnost fakulty a jejích jednotlivých pracovišť; 

□ nabídka vybraných přednášek, seminářů a workshopů pro zájemce ze středních škol. 
 
Katedra historie v roce 2019 rozvíjela spolupráci se středními školami, které se v předchozím roce 
staly tzv. fakultními školy. V rámci ní se uskutečnily přednášky a prezentace katedry historie a 
prezentovaly se výstavy vzniklé na katedře, resp. ve spolupráci s katedrou (např. Rok 1918 na 
Ústecku nebo ANTE ET POST VELVET – Sametová revoluce a památky v severozápadních 
Čechách). Studenti středních škol též zavítali na katedru historie v rámci celodenních programů, které 
pro ně byly připraveny. Tradiční formou spolupráce je pořádání krajského kola Dějepisné soutěže 
studentů gymnázií ČR a SR ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje a opětovně 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 Sny, vize a fantazie v dějinách. 
 
Katedra politologie a filozofie spolupracovala 
s absolventy svých učitelských oborů v rámci 
Alumni klubu a Centra občanského vzdělávání 
Ústeckého kraje (COV.UL). Ve dnech 29.–30. 8. 
proběhl první ročník Letního setkání učitelů 
občanské výchovy a společenských věd 
s názvem 2019 – Zrazení snu? Aneb třicet let 
české demokracie a výchova k ní, jehož 
součástí byly i přednášky vedené prof. 
Vladimírou Dvořákovou, dr. Danielem Kroupou, 
diskuze s diplomatem Petrem Kolářem a 
generálem Petrem Pavlem. Pedagogové řešili 
pedagogické možnosti při probírání témat 
demokracie, občanské společnosti a občana. 
Středním školám byla nabídnuta možnost 
navštívit se studenty prostory katedry a 
vyzkoušet si únikovou hru k výročí vstupu ČR 
do Evropské unie a NATO; při příležitosti výročí Sametové revoluce uspořádali studenti učitelství OV 
ZSV pro střední školy a gymnázia interaktivní výuku Cesta k demokracii. 
 
Katedra germanistiky prostřednictvím metodického centra CEPRONIV připravila řadu animačních akcí 
pro střední školy s cílem propagovat německý jazyk a germanistické studijní programy. Na straně jedné 
jde o akce přímo realizované ve vybraných středních školách – např. Gymnázium Děčín, Gymnázium 
Česká Kamenice, Obchodní akademie Ústí nad Labem. Na straně druhé CEPRONIV rovněž organizuje 
akce přímo v univerzitním kampusu v prostorách katedry germanistiky: Uni-Tag (Den na univerzitě) 
s bohatou nabídkou aktivit s účastí Gymnázia Teplice nebo Gymnázia Jirkov. Jak v prostorách FF 
UJEP, tak přímo na SŠ tak byly realizovány animační pořady Germanismy v češtině, Saská vánoční 
jizba a seminář o starší německé literatuře z Čech. 
 
Ústav slovansko-germánských studií uskutečnil 21. 11. 2019 na Střední škole obchodu, řemesel, 
služeb přednášku doc. K. Kaiserové O kuchyni v Evropě v 19. a 20. století. 
 
 

 

  

Vladimíra Dvořáková, 30. 8. 2019 
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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. 
 
Na konci roku 2019 proběhlo již druhé hodnocení tvůrčí a pedagogické činnosti akademických 
pracovníků pomocí systému Hodnocení akademických pracovníků (HAP) za kalendářní rok 2018. Na 
základě vyhodnocení výsledků tohoto hodnocení bude během prvního pololetí roku 2020 provedeno 
vyhodnocení a rozhodnuto o případných dílčích úpravách systému HAP pro hodnocení v dalších letech. 
Výsledky hodnocení dle systému HAP slouží vedoucím pracovníkům k pravidelnému vyhodnocování 
efektivnosti činnosti akademických pracovníků, k plánování další činnosti, řízení a odměňování 
(mimořádné odměny vázané na hodnocení byly v posledních letech vypláceny 2 x do roka). V současné 
podobě nicméně není systém HAP zcela v souladu s hodnocením výzkumných organizací a hodnocení 
programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací dle Metodiky M17+. V souladu s realizací 
hodnocení dle Metodiky 2017+ tak dojde v dalších letech k úpravě systému HAP, tak aby lépe 
reflektoval nastavení Metodiky 2017+ i Strategii vědy a výzkumu 2020+. 
 
 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 2019 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 FF UJEP 
rozšířila počet tzv. fakultních středních škol.   
 
Do oblasti rozvoje pedagogických dovedností spadá též účast na kurzech dalšího vzdělávání. Katedra 
germanistiky vyslala v roce 2019 svého akademického pracovníka na dva kurzy dalšího vzdělávání 
s mezinárodní účastí, které pořádal Goethe-Institut Česko.   
 

 

6.c PLÁN GENDEROVÉ ROVNOSTI 
 
Fakulta dbá na korektní genderové vztahy a rovné zastoupení ve všech úrovních a činnostech. 
 

6.d PROBLEMATIKA SEXUÁLNÍHO A GENDEROVĚ PODMÍNĚNÉHO 
OBTĚŽOVÁNÍ 
 

V této oblasti se fakulta řídí platnými právními předpisy.  

 

  



 26 

7.  INTERNACIONALIZACE 

7.a PODPORA STUDENTŮ NA ZAHRANIČNÍCH MOBILITNÍCH PROGRAMECH  
 

Na FF UJEP pokračovala i v roce 2019 praxe motivačního stipendia pro vyjíždějící studenty (studijní 
pobyty i praktické stáže), která 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. 
 
V rámci programu celofakultního PVK (povinně volitelného kurzu) byl opětovně zařazen tematický blok 
věnovaný zážitkům vyjíždějících studentů. 
 
V roce 2019 absolvovalo 9 studentů a studentek Filozofické fakulty studijní pobyt v rámci programu 
Erasmus+, jedna studentka jako free mover MŠMT a doktorandka KHI získala stipendium rakouského 
programu Aktion, které podpořilo její studium ve Vídni. Celkem 5 studentů a studentek realizovalo 
praktickou stáž v oboru svého  studia v zahraničí. 
 

7.b PODPORA ZAHRANIČNÍ MOBILITY AKADEMICKÝCH A 
NEAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 
Fakulta podporuje zahraniční mobility svých akademických i neakademických pracovníků v rámci 
mezinárodního programu Erasmus+ prostřednictvím podpory vnitrofakultních nebo univerzitních grantů, 
díky nimž mohou akademici získat finance k výjezdům do zahraničí, či aktivně podporuje mezinárodní 
spolupráci např. při spoluorganizování mezinárodních konferencí a s ní spojené aktivní účasti. Díky této 
podpoře se pracovníci fakulty v roce 2019 účastnili konferencí v Krakově, Prešově, Tucsonu, Voroněži, 
Oxfordu, Vídni, Valettě nebo Sapporu, či pobývali na studijních a badatelských pobytech v Leydenu, 
Birminghamu, Hamburgu, Vídni, Wroclawi atd. 
 
Katedra historie byla v roce 2019 zapojená do sítě CEEPUS Shared History of Central Europe a 
podpořila tak badatelský pobyt dr. Tomíčka v rumunské Kluži. Projekt bude pokračovat i v roce 
následujícím. 
 
Katedra germanistiky se jako spoluřešitel dále podílela na realizaci projektu Strategická partnerství 
(KA 02 Erasmus+) Internationalisierung und Weiterentwicklung des Doktorandenstudiums a nově 
získala projekt v rámci mezinárodní kreditové mobility s Univerzitou v kosovské Prishtině, zaměřený 
převážně na incomingové pobyty studentů a akademických pracovníků. 
 
V rámci Ústavu slovansko-germánských studií absolvovala doc. K. Kaiserová ve dnech 9.–20. 9. 
2019 pobyt v rámci programu Erasmus+, spolu s vědeckým pobytem, na Institut für Volkskunde der 
Deutschen des östlichen Europa, Freiburg (Německo). 
 
 

7.c INTEGRACE ZAHRANIČNÍCH ČLENŮ AKADEMICKÉ OBCE 
 
V rámci projektu Grantové agentury Univerzity J. E. Purkyně, oblasti podpory Podpora zapojení 
zahraničních odborníků, do něhož byla fakulta zapojená, působil v zimním semestru 2019/2020 na 
katedře historie FF UJEP doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, Ph.D. z Univerzity Komenského v Bratislavě. 
V témže semestru na katedře též dlouhodobě působil PhDr. Peter Koval, Ph.D. z Prešovské univerzity 
v Prešove. Mimoto katedra historie přivítala v roce 2019 kolegy ze zahraničí, ať již v rámci programu 
Erasmus+, CEEPUS nebo v souvislosti s rozvíjením kontaktů či s řešenými projekty. V únoru zavítali na 
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katedru doc. Anton Hruboň a doc. Peter 
Mičko z Univerzity Mateje Bela v Banské 
Bystrici, v dubnu katedra přivítala Jacquese 
Rupnika zof Europe v Bruggách (Belgie) a 
dr. Ligiu-Mariu Fodor z Academia de Politie 
Bucuresti (Rumunsko). 
 

□ Na FF a PF UJEP byl třetím 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. 

□ 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 katedře germanistiky pracovala v roce 2019 jedna zahraniční lektorka vyslaná Rakouskou 
výměnnou službou ÖAD. Jako rodilá mluvčí je zahraniční lektorka zapojována 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, nedochází ke komunikační 
bariéře. Zahraniční studenti se spolu s ostatními studenty zúčastňují exkurzí, ale i dalších akcí nad 
rámec výuky. 
 

7.d PODPORA INTERNACIONALIZACE 

V rámci institucionálního plánu UJEP pro rok 2019 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 2019 Podpora mezinárodní spolupráce realizovala fakulta tyto projekty: 
 

aktivita účel schválená částka v Kč řešitel 

B1-1 

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

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

Jacques Rupnik a Martin Veselý, 9. 4. 2019 
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B5-8 
Navázání spolupráce 
s Vilnius University 

12.500 Kč Doc. Hana Bergerová, Dr. 

B6-1 
Odborná exkurze studentů 
KHI (Krakov) 

40.000 Kč Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. 

B6-5 
Odborná exkurze studentů 
KPF (athénská muzea) 

130.000 Kč Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D. 

B6-7 

Odborná exkurze studentů 
KHI (dějiny a památky 
Erfurtu) 

66.400 Kč 
Prof. PhDr. Michaela Hrubá, 
Ph.D. 

V březnu hostila katedra politologie a filozofie prof. 
Johna Searla, který vedl debatu se studenty v kurzu doc. 
Mourala Teorie institucí a poté přednášel pro 
akademickou obec univerzity na téma Institutions and 
Social World. Členové katedry se i v tomto roce aktivně 
zúčastňovali mezinárodních konferencí, například dr. 
Konrádová konference Sex, Gender, and Science in 
Ancient Greece  (březen, Tampa, Florida USA), dr. Musil 
konference Creative Cities: Knowledge of Nature and 
Networks of Science (červen, Faculty of History, Oxford, 
University of Oxford), dr. Maškarinec konference Voľby 
po roku 1989 – premeny, trendy, súvislosti (listopad, 
Banská Bystrica, Fakulta politických vied a 
medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela), doc. 
Nitsche konferencí Religious Experience and 
Description. Second Regional SOPHERE Conference, 
(říjen, Valparaiso University, Indiana, USA), Engaging the Contemporary 2019: The Philosophical 
Turn Towards Religion, (listopad, University of Malta). Akademici také spolupracovali 
s mezinárodními univerzitami, například: s univerzitami zapojenými v projektu Collegium Politicum, 
s TU Dresden, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Fridrich Schiller Universität Jena, Vrije Universiteit 
Amsterdam, University of Oxford, University of Leeds, nebo Komenského univerzitou v Bratislavě. 
V červenci katedra hostila jeden den v rámci výměnného projektu Fulbrightovy nadace 17 
středoškolských učitelů z USA. 

Členové katedry germanistiky se i v tomto roce aktivně zúčastňovali mezinárodních konferencí. Za 
zmínku stojí zejména aktivní účast doc. Bergerové a doc. Cornejo na konferenci Asijského svazu 
germanistů s názvem „Einheit in der Vielfalt? Germanistik zwischen Divergenz und Konvergenz“ 
v japonském Sapporu, dále vystoupení na konferenci "Heimat und Gedächtnis heute" na Baskické 
univerzitě EHU ve Vitorii-Gasteiz (doc. Cornejo), „Germanistik als Sprach- und Kulturbrücke in 
Südosteuropa – heute, gestern und morgen" na Univerzitě v Mariboru ve Slovinsku (doc. Cornejo), 
„Jahrestagung des Collegium Carolinum 2019, Kindheiten in den böhmischen Ländern und der 
Slowakei“ v německém Fischbachau (doc. Němec) nebo „Feste Wortverbindungen in Forschung und 
Lehre: Phraseologismen, Kollokationen und Verwandtes“ na Univerzitě Vilnius v Litvě (doc. Bergerová). 

Díky iniciativě katedry germanistiky byl v roce 2019 schválen projekt Erasmus+ vysokoškolské 
vzdělávání (KA1) na podporu mobilit studentů a zaměstnanců mezi programovými a partnerskými 
zeměmi programu mezi Prištinskou univerzitou v Kosovu a UJEP na období 1. 8. 2019 – 31. 7. 2022. 
Do projektu je zapojena katedra germanistiky FF UJEP a Katedra německého jazyka a literatury 
Filologické FF Prištinské univerzity. Katedra germanistiky dále iniciovala podpis Dohody o spolupráci 
mezi fakultou a Goethe-Institutem Česko. Cílem dohody je spolupráce při vzdělávání a dalším 
vzdělávání vyučujících německého jazyka a při podpoře německého jazyka v Česku. Z popudu katedry 
germanistiky bylo dále podepsáno Prohlášení o záměru dlouhodobé spolupráce mezi FF UJEP a 
Obecně prospěšnou spol. s. r. o. DPFA-Schulen se sídlem ve Cvikově (Zwickau). Záměrem je nabídka 
praktikantských míst pro studenty germanistiky FF UJEP na všeobecně vzdělávacích školách v Sasku, 
které spravuje německá partnerská instituce. 

John Searle, 18. 3. 2019 
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Ústav slovansko-germánských studií 
uspořádal několik akcí: 1) přednáškový 
cyklus pro veřejnost Die 
Tschechoslowakei 1918 
(Československo 1918), který se konal 
na Academia Baltica, Sankelmark 
(Německo), za účasti předních českých a 
německých historiků (organizaci a 
vedení zajišťovala doc. K. Kaiserová); 2) 
ve dnech 16.–17. 5. 2019 konferenci se 
zahraničními účastníky Ukryté umění. 
Českoněmecké výtvarné umění 19. a 
první poloviny 20. století; 3) ve dnech 
13.–26. 8. 2019 část programu 
pravidelné letní školy Colloquia Ustensia 
(ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde); 
4) dne 15. 7. 2019 mezinárodní 
bohemistický seminář, kde doc. K. 
Kaiserové přednesla přednášku na téma Českoněmecké kulturní vztahy v 19. a na počátku 20. století; 
5) dne 31. 10. 2019 Dny české a německé kultury, kde doc. K. Kaiserová (spolu s dr. V. Kaiserem) 
přednesla přednášku na téma Vzpomínky na poslední dny NDR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Colloquia Ustensia, 11.-24. 8. 2019 
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8.   VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ 
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 
2019 fakulta vydala či spoluvydala 8 knižních titulů. Akademičtí pracovníci však vydávají své odborné 
práce i mimo edici fakulty. Fakulta také vydává (či spoluvydává) 5 odborných časopisů. 

 
Tvůrčí a vzdělávací činnost je na katedře historie propojena v několika rovinách. Studenti jsou zapojeni 
do univerzitní studentské grantové činnosti (viz bod 8. b), případně do vnitřních fakultních grantů, což 
souvisí i s tématy zadávaných kvalifikačních prací. Ty jsou též zadávány s ohledem na provázanost 
studijních oborů s tvůrčí činností, což je zejména případ studijního oboru 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. Katedra historie se podílela na přípravách a průběhu akcí k 30. výročí sametové revoluce, 
mj. i organizací konference Pars academia 2019: Svoboda v kontextu střední Evropy. Metody výzkumu 
a jejich aplikace. Mimoto spolupracovala na mezinárodní konferenci Postavení a proměny periférií 
nového státu v procesu jeho konstituování, která se konala v listopadu v Prešově, podílela se na 
organizaci mezinárodní konference Praha v obnoveném státě – zemská metropole hlavním městem 
nové republiky a připravila mezinárodní konferenci Pozdní středověk v zeměpanských kancelářích 
střední Evropy: nové cesty i dávná tradice. Je třeba připomenout i kolokvium Ukryté umění nebo Metody 
a výstupy dokumentace památek. Důležité jsou návštěvy odborníků z partnerských univerzit v rámci 
programu Erasmus+ nebo jiných spolupracujících institucí ze zahraničí (viz bod 7.d). Specifickou roli při 
propojení tvůrčí a vzdělávací činnosti má Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví, 
které bylo na tomto principu založeno. 
 
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, politická 
reprezentace žen, volební studia a analýza voličského chování, výzkum politického stranictví, 
přeshraniční spolupráce). V rámci těchto tvůrčích činností se uskutečnilo několik konferencí a 
výjezdních čtení. Na katedře politologie a filozofie bylo v roce 2019 realizováno celkem 9 projektů 
v rámci Stimulace vědeckovýzkumné činnosti akademických pracovníků, které úzce souvisejí s obsahy 
vyučovaných kurzů jejich řešitelů, a 3 projekty v rámci Podpory projektů tvůrčí činnosti vypsané Interní 
agenturou UJEP. Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D. z katedry politologie a filozofie získal v roce grant 
Grantové agentury České republiky (standardní grant) na téma „Vzorce kvality demokracie na regionální 
úrovni v zemích V4: Vhled do černé skříňky“ na období 2020–2022. Doc. Lukáš Novotný pak obdržel 
mezinárodní grant MŠMT (Program Inter-Excellence) v rámci programu česko-bavorské spolupráce na 
téma „Problémy přeshraniční spolupráce a přeshraničního managementu v česko-bavorském pohraničí“ 
na období 2019–2021. 
 
Propojení tvůrčí a vzdělávací činnosti na katedře germanistiky je realizováno zejména v rámci projektů 
SGS (viz bod 8.b) a interních grantů podpořených v rámci Stimulace vědeckovýzkumné činnosti 
akademických pracovníků. Témata grantů vycházejí z badatelské činnosti akademických pracovníků a 
úzce souvisejí s předměty vyučovanými jejich řešiteli. V roce 2019 byly na KGER realizovány celkem 4 
interní granty. Projekty se zaměřovaly na aktuální otázky jazykovědy a lingvodidaktiky (doc. Bergerová, 
doc. Lachout), na interkulturní aspekty německojazyčné literatury se zřetelem na česko-německý 
kontext (doc. Cornejo s týmem), na školní závěrečné zprávy středních škol jako pramen historického 
poznání (doc. Němec) a na dějiny a specifické formy modliteb po jídle (prof. Schuppener). 
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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  

 
Studenti katedry historie byli v roce 2019 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 končící projekt Krajina patří vítězům. Environmentální dějiny severozápadních Čech. 
Porota vyzdvihla, že se jedná o mezioborový projekt, na němž spolupracují tři fakulty – mimo FF také 
Přírodovědecká fakulta a Fakulta sociálně-ekonomická. Významně se na tvůrčí činnosti katedry podílejí 
také studenti doktorského studijního programu Historické vědy. Markéta Brožová spoluvytvářela 
panelovou výstavu Třicet let (1989-2019) k výročí sametové revoluce v našem regionu spolu 
s absolventem katedry historie a současným ředitelem Archivu města Ústí nad Labem Petrem 
Karlíčkem. Doktorandi sami zorganizovali mezinárodní konferenci Pars academia 2019: Svoboda v 
kontextu střední Evropy. Metody výzkumu a jejich aplikace, spoluvytvářeli didaktickou část k výstavám, 
které byly prezentovány na partnerských středních školách a zapojili se do realizace Letní školy historie. 
Doktorand Michal Korhel v říjnu představil v Muzeu města Ústí nad Labem česko-německou autorskou 
výstavu Děti nepřítele, která poté odcestovala do německého Augsburgu. Doktorandka Vlasta Kordová 
získala na konci roku půlroční Stipendium Jana Patočky pro mladé badatele, doktorandy a 
postdoktorandy na Institute für die Wissenschaften vom Menschen ve Vídni. Cenu děkanky FF UJEP 
za mimořádné výsledky v oblasti studijních aktivit obdrželi v prosinci Roman Švec, Jaroslav Vyčichlo a 
Lucie Pilzová. Zároveň studenti katedry historie uspěli v tradičních Cenách rektora UJEP. Lucie Pilzová 
získala Stipendium Statutárního města Teplice a Stipendium Biskupství litoměřického pro nejlepšího 
studenta Filozofické fakulty UJEP obdrželi Ludvík Pohořalý a Veronika Chalupová, Stipendium starosty 
Městského obvodu Ústí nad Labem-město pak Tereza Šťastná. 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 Dne otevřených dveří, který se poprvé konal pod mottem „studentem na zkoušku“, přednášeli 
v rámci festivalu Elbe-Dock a KULT nebo se zapojili do akce Slova Václava Havla. 
 
Na katedře politologie a filozofie byly realizovány 2 
projekty v rámci studentské grantové soutěže: třetím 
rokem pokračoval projekt Lidé a události v kontextu 
moderních dějin. Vybraná historická témata ve výuce 
společenských věd (občanské výchovy), v němž bylo 
zapojeno 12 studentů magisterského a doktorského 
studia, v projektu Význam a možnosti občanského 
vzdělávání ve školách byli zapojeni 3 studenti. Do 
tvůrčí činnosti katedry jsou bezprostředně zapojeni 
studenti také v již tradičních aktivitách, jako jsou 
filosofická Písecká konference, výjezdní Platónská 
čtení, Estetické víkendy, Filmový festival, akce Galerie 
Docento Disco. Studenti učitelských oborů vytvářejí a Organizátoři Filmového festivalu, 2.–6. 12. 2019 
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realizují pro žáky základních a středních škol únikové hry a interaktivní happeningy, např. Cesta 
k demokracii, Jak poznáš fake?, Žijeme v Ústí nad Labem. 
 
Katedra germanistiky zapojuje studenty do tvůrčí 
činnosti zejména prostřednictvím studentské grantové 
soutěže. V roce 2019 byly realizovány 4 studentské 
projekty, na nichž se podíleli celkem 3 akademičtí 
pracovníci a 7 studentů doktorského i navazujícího 
magisterského studia. Témata projektů: 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; Interkulturalita jako tendence 
současné literatury NJO; Podpora vícejazyčnosti 
v předškolním a primárním stupni vzdělávání 
v Ústeckém kraji na příkladu jazyka německého. 
Studenti katedry germanistiky byli aktivně zapojeni 
rovněž do realizace animačních pořadů pro základní a 
střední školy (pořad Saská vánoční jizba – Sächsische Weihnachtsstube) a na organizaci Uni-Tagů 
(Den na univerzitě). Studenti katedry rovněž připravili a zrealizovali prezentaci východofríské čajové 
ceremonie na ústeckém Čajůfestu (26. 5. 2019), čehož součástí bylo i vytvoření informační brožury. 
Studenti byli dále zapojeni do spolupráce s Veřejným prostorem Hraničář a podíleli se na realizaci dvou 
česko-německých besed pro veřejnost (moderace, tlumočení, PR). Studenti katedry germanistiky 
přispívali k tvůrčí činnosti katedry také 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). 
 

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

 
Filozofická fakulta čerpala v roce 2019 v rámci výzkumu, vývoje a inovací účelové finanční 

prostředky v celkové hodnotě 26 mil Kč. 

 
Z regionálních zdrojů fakulta v roce 201 využívala prostředky z Fondu Ústeckého kraje ve výši 640 tis. 
Kč a z prostředků Magistrátu města Ústí nad Labem ve výši 252 tis. Kč.  

 

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

 
V roce 2019 byla z prostředků IP UJEP financována Škola doktorských studií. Doktorandi katedry 
historie byli zapojeni mj. do projektů SGS UJEP a projektů podpořených z prostředků Ústeckého kraje. 
Doktorand Filip Hrbek se aktivně zúčastnil mezinárodní konference v Tucsonu v Arizoně (USA), 
doktorandka Vlasta Kordová zakončila pobyt na univerzitě v Lipsku v SRN a poté studijně pobývala 
v Poznani, kde svůj badatelský pobyt uskutečnil i Lukáš Sláma. Michal Korhel úspěšně završil své 

Čajůfest, 26. 5. 2019 
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působení v mezinárodním projektu Children Born of War, který v letech 2015–2019 vedla University of 
Birmingham. V prosinci se uskutečnila exkurze doktorandů do Erfurtu a Výmaru. 
 
Doktorandi katedry germanistiky Gabriela Šilhavá, Karin Wozonig a Karl-Heinz Gmehling prezentovali 
své dizertační záměry v březnu společně s doktorandy UK Praha a MU Brno na kolokviu v Ústí nad 
Labem, v červnu pak společně s polskými a slovenskými doktorandy na mezinárodním doktorském 
kolokviu v Trnavě, pořádaném v rámci projektu „Internacionalizace a další rozvoj doktorských studií“. 
Pod vedením své školitelky doc. Cornejo byli v roce 2019 všichni doktorandi zapojeni do projektů SGS 
UJEP, které jim umožnily krátkodobé studijní výjezdy do Německa a Rakouska a aktivní účast na 
mezinárodních germanistických konferencích. Doktorand Karl-Heinz Gmehling přednesl příspěvek na 
konferenci GSA v Portlandu (USA) a ve Vitoria-Gasteiz (Španělsko), doktorandka Wozonig 
prezentovala výsledky svého výzkumu na konferenci v Drohobytschi (Ukrajina) a ve Frankfurtu nad 
Mohanem (Německo). 

Přehled akcí v rámci Půdního Doktorandského Semináře 
 

Datum Název přednášky Přednášející 

13.03.2019 
Měření Čechoslováků. Česká společnost biotypologická a 
konstituční lékařství ČSR v letech 1937-1959. Představení 
disertační práce úspěšně obhájené na PřF UK. 

Mgr. Jan Musil, Ph.D. 

03.04.2019 
Timothy Snyder. Geniální historik nebo populistický 
spisovatel? 

Vlasta Kordová 

17.04.2019 Pomníky jako historický pramen. Josef Märc 

 

8.e PODÍL APLIKAČNÍ SFÉRY NA TVORBĚ A USKUTEČŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH 
PROGRAMŮ 

 
Na výuce katedry historie se výrazným způsobem podílí odborní pracovníci Národního památkového 
ústavu, ú. o. p. Ústí nad Labem, Muzea města Ústí nad Labem, Archivu města Ústí nad Labem, SOA v 
Litoměřicích, AV ČR, Archivu hl. m. Prahy, SGVU Litoměřice a ÚSTRu Praha. Jejich zapojení je 
nezbytné zejména v odborně zaměřených studijních programech, ale důležití jsou i v dalších 
programech, kde studentům přiblíží, jak lze jejich znalosti uplatnit v praxi. 
 
Katedra politologie a filozofie pokračuje v úspěšné spolupráci s Eurocentrem v Ústí nad Labem a 
nově rozvinula spolupráci s Parlamentním institutem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Na katedře 
politologie a filozofie pracuje Centrum občanského vzdělávání Ústeckého kraje (COV.UL) a Alumni klub. 
Za přenos informací mezi katedrami a aplikační sférou, kterou jsou v tomto případě odborná pracoviště 
(archivy, muzea, státní správa, samospráva atd.), lze považovat i vydávání odborných časopisů katedry: 
Central European Journal of Politics a filosofický časopis Ergot. 
 
Spolupráci katedry germanistiky s aplikační sférou podporuje i ohodnocení odborných praxí kreditními 
body v rámci povinně volitelných kurzů, což se též projevuje na zvýšeném zájmu studentů o absolvování 
odborných praxí. Odborné praxe jsou součástí bloku povinně volitelných kurzů v oborech „Interkulturní 
germanistika“ a „Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu“. Studenti realizují 
odborné praxe mj. v česko-německých firmách, popř. ve firmách s vazbami na sousední Německo. 
 

8.f SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍ SFÉROU NA TVORBĚ A PŘENOSU INOVACÍ 
 

Klíčovým pracovištěm pro spolupráci a aplikační sférou na FF UJEP bylo i v roce 2019 Centrum pro 
dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví (CDDKD), poskytující partnerům služby např. v oborech 
3D skenování, stavebně-historické průzkumy, fotogrammetrická měření.  
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CDDKD se v roce 2019 podílelo na následujících zakázkách:  
□ Dokumentace stratigrafie omítek a 

barevných vrstev vnějšího pláště zámecké 
budovy zámku v Lovosicích, zadavatel Ing. 
arch. Jiří Jarkovský – projektový ateliér, 6 
611 Kč bez DPH, RIV smluvní výzkum VaV; 

□ Stavební zaměření objektu Ptačího domku, 
ulice 1. máje č. p.  65, Úštěk, zadavatel 
Stavební firma Hlaváček, 24 793 Kč bez 
DPH; 

□ Stavebně historický průzkum u domu č. p. 
15/7, Mírové náměstí, Litoměřice, zadavatel 
Město Litoměřice, 67 768 Kč bez DPH, 
RIV smluvní výzkum VaV; 

□ Dendrochronologická analýza krovu domu 
č. p. 121, Mírové náměstí, Kadaň, zadavatel 
soukromá osoba, 2 066 Kč bez DPH, RIV smluvní výzkum VaV; 

□ Zhodnocení krovu, střechy a podstřeší domu č. p. 15/7, Mírové náměstí, Litoměřice, zadavatel 
Město Litoměřice, 2100 Kč bez DPH. 

 
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. 

  

Kamil Podroužek, plavení dřevěných vorů na opravu krovů 
domu Kalich v Litoměřicích, 9. 7. 2019 



 35 

9. ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY A HODNOCENÍ REALIZOVANÝCH 
ČINNOSTÍ 
 

VĚDECKÉ ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ 

Nejvýznamnější granty získané v roce 2019  

Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D. z katedry politologie a filozofie získal v roce grant Grantové agentury 
České republiky (standardní grant) na téma „Vzorce kvality demokracie na regionální úrovni v zemích V4: 
Vhled do černé skříňky“ na období 2020–2022. Doc. Lukáš Novotný pak obdržel mezinárodní grant MŠMT 
(Program Inter-Excellence) v rámci programu česko-bavorské spolupráce na téma „Problémy 
přeshraniční spolupráce a přeshraničního managementu v česko-bavorském pohraničí“ na období 2019–
2021. 

 

Katedra germanistiky pokračovala v r. 2019 v realizaci mezinárodního projektu ERASMUS+ s názvem 
Internacionalizace a rozvoj doktorských studií (doba realizace 2018–2021) ve spolupráci s Univerzitou sv. 
Cyrila a Metoda v Trnavě a Univerzitou 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.  

 

Nejvýznamnější vědecká ocenění roku 2019 
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 Modulu 1 (nebiblio výsledků) zasláno za FF celkově 8 výsledků, z nichž byly tři výsledky dle 
kritéria přínos k poznání hodnoceny odbornými panely jako excelentní s mezinárodním dopadem, 
konkrétně monografie Georga Schuppenera Sprache und germanischer Mythos im Rechtsextremismus 
a Pavla Prouzy Vybudovali jsme...! Německá sociálně-demokratická architektura komunálního bydlení 
v Ústí nad Labem v letech 1918-1938 a kapitola Davida Tomíčka Magic and Ritual in Late-Medieval and 
Early-Modern Popular Medicine. 
V rámci hodnocení výstupu Modelu 2 (biblio) pak byl článek Mgr. Pavla Maškarince, Ph.D. „Testing 
Duverger's law: strategic voting in Mongolian elections, 1996-2004“ publikovaný v časopise Post-Soviet 
Affairs v rámci bibliometrické analýzy v rámci oboru 5. Social Sciences, resp. podbobru 5.6 Political 
Science, klasifikován v rámci I. kvartilu (25 % „nejlepších“ časopisů v oboru). 
 

Významné vědecké konference v roce 2019 

Katedra historie uspořádala v roce 2019 několik 
významných konferencí. Ve dnech 27.–28. 11. 2019 
konferenci Pars academia 2019: Svoboda v kontextu 
střední Evropy. Metody výzkumu a jejich aplikace, ve 
dnech 26. – 27. 11. 2019 Rok 1919 a Československo 
– Postavení a proměny periférií nového státu v 
procesu jeho konstituování, ve dnech 5.–6. 11. 2019 
Pozdní středověk v zeměpanských kancelářích 
střední Evropy: nové cesty i dávná tradice, ve dnech 
22.–23. 10. 2019 Město se baví – od středověku do 
roku 1848, ve dnech 16.–17. 5. 2019 Ukryté umění a 
ve dnech 4. 4. 2019 Metody a výstupy dokumentace 
památek 

Katedra germanistiky se v červnu 2019 podílela ve spolupráci s Ústavem slovansko-germánských studií 
na FF UK na uspořádání mezinárodní konference Populärkulturen im intertextuellen Kontext am Beispiel 
der deutsch-tschechischen Wechselbeziehungen, realizované v rámci spolupráce na projektu Grenze/n 
in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern. 

 

Tomáš Velička a Ivan Hlaváček na konferenci Pozdní 
středověk v zeměpanských kancelářích střední Evropy, 

22.-23.10.2019 

http://konffer.ff.ujep.cz/index.php/cz/?option=com_content&view=article&layout=edit&id=128
http://konffer.ff.ujep.cz/index.php/cz/?option=com_content&view=article&layout=edit&id=128
http://konffer.ff.ujep.cz/index.php/cz/?option=com_content&view=article&layout=edit&id=128
http://konffer.ff.ujep.cz/index.php/cz/o-konferenci-rok-1919-a-cs
http://konffer.ff.ujep.cz/index.php/cz/o-konferenci-rok-1919-a-cs
http://konffer.ff.ujep.cz/index.php/cz/o-konferenci-rok-1919-a-cs
http://konffer.ff.ujep.cz/index.php/cz/?option=com_content&view=article&layout=edit&id=135
http://konffer.ff.ujep.cz/index.php/cz/?option=com_content&view=article&layout=edit&id=135
http://konffer.ff.ujep.cz/index.php/cz/?option=com_content&view=article&layout=edit&id=127
http://konffer.ff.ujep.cz/index.php/cz/?option=com_content&view=article&layout=edit&id=127
http://konffer.ff.ujep.cz/index.php/cz/o-konferemci-ukryte-umeni
http://konffer.ff.ujep.cz/index.php/cz/?option=com_content&view=article&layout=edit&id=130
http://konffer.ff.ujep.cz/index.php/cz/?option=com_content&view=article&layout=edit&id=130
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Významný publikační úspěch roku 2019 

 
Dva autoři z katedry historie obdrželi prestižní ocenění od Klubu autorů literatury faktu a Města 
Jaroměř-Josefov. Hlavní cena v kategorii II – produkce literatury faktu za poslední tři roky – byla udělena 
prof. Radku Fukalovi, který v současnosti působí na ústecké katedře historie. Vítězství mu vynesly dva 
díly knihy Třicetiletá válka 1618–1648. Pod vítězným praporem habsburské moci (od lokálních konfliktů 
k velké válce) a Třicetiletá válka 1618–1648. Pod taktovkou kardinála Richelieua (tragédie 
kontinentálního konfliktu), vydané roku 2018 nakladatelstvím Bohumír Němec – Veduta v Českých 
Budějovicích. 
Hlavní cena v kategorii III – díla autorů literatury faktu do 39 let – byla udělena současnému řediteli 
Archivu města Ústí nad Labem a absolventu doktorského studia katedry historie Mgr. Petru Karlíčkovi, 
Ph.D. za knihu Napínavá doba. Politické karikatury (a satira) Čechů, Slováků a českých Němců (1933–
1953). Publikace, která vznikla na základě autorovy doktorské práce obhájené v roce 2015, byla vydána 
Euromedia Group, a. s., nakladatelstvím Knižní klub v edici Universum v Praze v roce 2018. 

 

PEDAGOGICKÉ A STUDENTSKÉ ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ 

Ceny rektora, ceny děkanky 

Cenu rektora UJEP za aplikovaný výzkum převzal 
za akademický rok 2018/2019 PhDr. Kamil 
Podroužek, Ph.D. (vedoucí CDDKH) za výsledky 
průzkumu, dokumentace a přípravy stavební 
obnovy krovu a vyhlídkové věže významné kulturní 
památky města Litoměřic – domu Kalich. Cenu 
rektora za špičkové a excelentní výsledky v oblasti 
humanitních a společenských věd obdržel doc. 
PhDr. Václav Drška, Ph.D. jako spoluautor (spolu s 
Drahomírem Suchánkem) druhého dílu významné 
monografie Církevní dějiny – novověk, která 
společně s prvním dílem zaměřeným na antiku a 
středověk představuje historicky nejrozsáhlejší a 
nejpodrobnější uchopení dějin církví v českém 
prostředí. Mgr. Táňa Šimková, Ph.D. pak získala cenu 
rektora za aplikovaný výzkum pro pracovníka do 35 let 
a Bc. Sylva Marková pak obdržela cenu rektora za nejlepší sportovní výsledky (3. místo). 

 

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 2019 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 

 

 

 

dr. Táňa Šimková a dr. Kamil Podroužek přebírají 
Cenu rektora, 12. 12. 2019 
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OSTATNÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOST 
 

Knihy vydané ve spolupráci s dalšími vydavateli 

jméno autora název díla ISBN Spoluvydavatel 

Kristina Kaiserová – 
Marie Macková 

Dějiny rakouské provincie 
redemptoristů 

978-80-7561-184-0 Pavel Mervart 

Pavel Maškarinec 

Ženy a lokální politika: Komunální 
volby v České republice v letech 
1994-2018 z pohledu politické 
reprezentace žen 

978-80-7561-219-9 

Centrum pro 
studium 
demokracie a 
kultury 

Pavel Maškarinec Kvalita demokracie v Mongolsku 978-80-7325-466-7 

Centrum pro 
studium 
demokracie a 
kultury 

Pavel Maškarinec – 
Daniel Klimovský – Petr 
Bláha 

Where have all the women gone? 978-80-7561-202-1 Dokořán 

Martin Holý – Michaela 
Hrubá – Tomáš 
Sterneck (Hg.) 

Die frühneuzeitliche Stadt als 
Knotenpunkt der Kommunikation 

978-3-643-13941-2 Lit Verlag 

Georg Schuppener 
Doppelt gemoppelt. Semantisch 
doppelnde Kompostia im 
Deutschen 

978-3-7069-1052-1 Praesens 

Petr Karlíček – Markéta 
Brožová 

Třicet let (1989–2019) 978-80-7561-215-1 
Muzeum města 
Ústí nad Labem 

Marcela Zemanová – 
Václav Zeman (eds.) 

Reformace v německojazyčných 
oblastech českých zemí (1517-
1945) 

978-80-7561-179-6 
Muzeum města 
Ústí nad Labem 

Lucie Radová a kol. 
Piva džbán bude dán, až bude 
chmel očesán 

978-80-7561-226-7 
Národní 
památkový 
ústav 

 

Knihy vydané pouze FF UJEP 

jméno autora název díla ISBN 

Stanislava Musilová Žena za katrem 978-80-7561-175-8 

 

Čísla časopisů 

Aussiger Beiträge ISSN 1802-6419 

Central European Journal of Politics  ISSN 2464-479X 

Ergot  ISSN 2533-7564 

Monumentorum Custos ISSN 1803-781X 

Ústecký sborník historický ISSN 0231-9349 
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10.  NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ EXCELENCE 

 

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

 

V roce 2019 úspěšně skončil mezinárodní projekt Children Born of War, na němž participovali doc. Mgr. 
Martin Veselý, Ph.D. a doktorand katedry historie Michal Korhel, M. A. Přes ukončení projektu pokračuje 
dál započatá spolupráce, zejména mezi Department of History University of Birmingham, kde v roce 2019 
pobýval na měsíčním výzkumném pobytu doc. Veselý, a Universität Augsburg. 

 

Mgr. Pavel Maškarinec z katedry politologie a filozofie získal v roce grant Grantové agentury České 
republiky (standardní grant) na téma „Vzorce kvality demokracie na regionální úrovni v zemích V4: Vhled 
do černé skříňky“ na období 2020–2022. Doc. Lukáš Novotný pak obdržel mezinárodní grant MŠMT 
(Program Inter-Excellence) v rámci programu česko-bavorské spolupráce na téma „Problémy 
přeshraniční spolupráce a přeshraničního managementu v česko-bavorském pohraničí“ na období 2019–
2021. 

V červnu 2019 se katedra germanistiky podílela ve spolupráci s Ústavem germánských studií na FF UK 
na uspořádání mezinárodní konferenci „Populärkulturen im intertextuellen Kontext am Beispiel der 
deutsch-tschechischen Wechselbeziehungen“, realizované v rámci spolupráce na projektu „Grenze/n in 
nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern“. 
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11.  TŘETÍ ROLE FAKULTY 

11.a PŮSOBENÍ V OBLASTI PŘENOSU POZNATKŮ DO PRAXE 

 
Pracovníci Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví FF UJEP v roce 2019 s pomocí 
svého moderního přístrojového vybavení dokumentovali a zachraňovali regionální památky Ústeckého 
kraje (Konojedy, Zahořany, Stekník, Duchcov). 

 

11.b PŮSOBENÍ V REGIONU  

 
FF UJEP zodpovědně plní třetí roli univerzity v rámci regionu. 
V roce 2019 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, či 
Sametové oslavy – soubor akcí pro veřejnost (vernisáže, 
výstavy, besedy, přednášky, workshopy) ke 30. výročí od 
sametové revoluce, na kterých fakulta spolupracovala spolu 
s dalšími regionálními institucemi (FUD UJEP, PF UJEP, 
Studentská unie UJEP, Muzeum města Ústí nad Labem, Archiv 
města Ústí nad Labem, Územní odborné pracoviště NPÚ v Ústí 
nad Labem, Činoherní studio, Veřejný sál Hraničář, Severočeská 
vědecká knihovna Ústí nad Labem, Collegium Bohemicum, Magistrát města Ústí nad Labem, Česká 
televize, Rockový klub Tukan, Člověk v tísni, o. p. s.). 

 
Metodické centrum CEPRONIV při katedře germanistiky směřuje své aktivity jednak na vyučující 
německého jazyka s cílem zvýšit kvalitu výuky (semináře, přednášky, exkurze, Fórum učitelů NJ apod.) 
a jednak na popularizaci němčiny a prohloubení česko-německých vztahů zejména ve vztahu ke školní 
mládeži (jazyková a kulturní animace). 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 2019 byla úspěšně završena tříletá spolupráce katedry germanistiky 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. 2019 byly realizovány dvě premiéry scénických čtení: „Prsten“ Christiana 
Lehnerta a „Rozhovor kvůli dýni“ Jakoba Nolteho. 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 historie se aktivně podílela na oslavách 30. výročí Sametové revoluce. Ty zahájila vernisáž 

Sametové výstavy v Galerii Emila Filly, na niž navázala vernisáž výstavy Třicet let v atriu Filozofické 

fakulty. K dalším akcím patřila roadshow České televize 30 let svobody médií v MFC UJEP, diskuze o 

pádu komunistických režimů za účasti známých 

osobností, filmová projekce, divadelní představení, 

koncert v bývalém RC Tukan, workshopy a další výstavy 

v galerii Docendo Disco, na NPÚ, ú. o. p. Ústí nad Labem, 

nebo na PF UJEP. Pomyslným vyvrcholením oslav bylo 

zasedání AS UJEP, po němž následovalo odhalení 

pamětní desky ústeckého rodáka Václava Sedláčka, který 

zemřel 28. října 1939, a následný průvod studentů a 

pedagogů od kampusu UJEP na Mírové náměstí. Díky 

spolupráci tří fakult UJEP a dalších kulturních a veřejně 

prospěšných organizací se podařilo dostát třetí roli 

vysokého školství ve smyslu jeho působení mimo 

Logo Sametových oslav, 3. 10.-18. 12. 2019 

Vernisáž výstavy Třicet let (1989–2019), 30. 10. 2019 
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akademické prostředí, resp. roli mediátora mezi ním a veřejným životem města. 

 
Na konci roku 2019 proběhl za podpory studentů katedry politologie a filozofie týdenní Filmový festival 
na FF, kde se promítaly dokumentární filmy festivalu Jeden svět. V rámci projektu MAP navštívilo 
prostory katedry 32 tříd ústeckých základních škol. V kině Hraničář proběhlo celkem 6 přednášek členů 
katedry v rámci cyklu Ústečtí filosofové. V srpnu se uskutečnil první ročník Letního setkání učitelů a 
studentů občanské výchovy a společenských věd, s přednáškami prof. Vladimíry Dvořákové 30 let poté. 
(Ne)konsolidovaná demokracie v České republice?, dr. Daniela Kroupy Filosofické základy občanské 
společnosti a její obnova po Sametové revoluci a s debatou o mezinárodních otázkách a mezinárodní 
bezpečnosti s PhDr. Petrem Kolářem a generálem AČR Petrem Pavlem. Na katedře probíhají 
pravidelné vernisáže Galerie Docento Disco, na nichž představují svá díla významní regionální 
výtvarníci. 
 
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. 
 

11.c NADREGIONÁLNÍ PŮSOBENÍ A VÝZNAM 

 
□ Spolupráce metodického centra CEPRONIV při KGER s jednou z nejvýznamnějších 

německých muzeálních institucí Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Státní umělecké sbírky 
Drážďany) na přípravě animačních materiálů pro české školní kolektivy. 

□ Exkurze do Drážďan v rámci projektu na podporu odborných praxí. 
□ Pokračování spolupráce s DPFA (https://www.dpfa.de/standorte/region-dresden/) v oblasti 

realizace odborných a pedagogických praxí. 
□ Pokračování spolupráce s organizací LASUB (Zemský úřad pro školství a vzdělávání v Sasku), 

oddělení pro podporu Lužických Srbů. 
□ Pravidelná účast oborových didaktiků katedry germanistiky na celostátním setkávání didaktiků 

ČR za účelem vzájemné výměny zkušeností. 
□ Katedra politologie a filozofie a katedra germanistiky navázaly mezinárodní spolupráci 

s Technickou univerzitou v Drážďanech v rámci projektu IMPRESS – Internationality via 
Mobility Projects, Research and Educational Synergies (Internacionalizace učitelských studií), 
v rámci programu LEHRAMT.INTERNATIONAL pod hlavičkou DAAD. 

□ Doc. K. Kaiserová z Ústavu slovansko-germánských studií je předsedkyní správní rady 
Collegia Bohemica.  

https://www.dpfa.de/standorte/region-dresden/
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Příloha č. 2 

TABULKOVÁ ČÁST 
 

(soubor v excelu) 
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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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