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1.  ÚVOD         
 
 
 
Rok 2020 byl pro fakultu i celou univerzitu rokem nepředvídatelných událostí z důvodu celosvětové 
pandemie nemoci Covid-19, která naprosto zásadním způsobem ovlivnila veškerou činnost fakulty, 
univerzity i celé veřejnosti. Na počátku března 2020 došlo ke zrušení přímé výuky na vysokých školách, 
která již v plném rozsahu nebyla do konce roku obnovena. Další omezení pohybu a setkávání osob 
výrazně ovlivnila a omezila možnosti fakulty při veškeré její činnosti. Navzdory této situaci a přes 
komplikace způsobené výše naznačenými opatřeními pokračovala výzkumná a tvůrčí činnost na fakultě 
v podobě nastavené platnými pravidly. 
Fakulta kontrolovala plnění cílů stanovených v Dlouhodobém záměru 2016–2020 a připravila novou 
strategii svého rozvoje v podobě Strategického záměru na období od roku 2021. Úspěšně pokračovalo 
řešení projektů dotačního programu Ministerstva kultury NAKI II a Grantové agentury České republiky. 
Fakulta znovu vstoupila do soutěže Technologické agentury ČR i Grantové agentury ČR. Opětovně se 
inovovaly vnitřní předpisy na základě novely Vysokoškolského zákona 111/1998 Sb. a k zajištění 
hodnocení kvality, fakulta znovu úspěšně využila inovovaný elektronický systém Hodnocení 
akademických pracovníků (HAP).  
Pokračoval také vnitřní rozvoj a diverzifikace pracovišť fakulty, když se v září 2020 od katedry historie 
se oddělilo dosavadní oddělení archivnictví a pomocných věd historických, a došlo tak k vzniku nové 
Katedry archivnictví a pomocných věd historických. 
Rok 2020 se v rámci rozvoje fakulty stal významným z hlediska akreditace nových studijních programů. 
Fakulta připravila patnáct žádostí o akreditaci studijních programů v různých oblastech vzdělávání, 
včetně několika žádostí v rámci platné institucionální akreditace.  
 
Výroční zpráva o činnosti Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem za 
rok 2020 je předkládána v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.  
 
Předkládá nejširší veřejnosti údaje o činnostech souvisejících s působením fakulty. Jednotlivé kapitoly 
výroční zprávy ukazují kvantitativní a kvalitativní stránky rozvoje fakulty v roce 2020.  
 
Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (FF UJEP) měla v r. 2020 
následující součásti uskutečňující studijní programy nebo výzkumnou a vývojovou činnost:  
□ Katedru archivnictví a pomocných věd historických 
□ Katedru germanistiky 
□ Katedru historie 
□ Katedru politologie a filozofie 
□ Ústav slovansko-germánských studií 
□ Jazykové centrum 
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2.  PLNĚNÍ REALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁM ĚRU FF UJEP ZA 
ROK 2020         

 
 
Plán realizace Dlouhodobého záměru FF UJEP na rok 2020 vycházel ze 6 základních oblastí rozvoje 
fakulty , a to: 
 

1. Kvalitní vzd ělávací činnost 
2. Kvalitní tv ůrčí činnost 
3. Vnější vztahy a „t řetí role“ fakulty 
4. Internacionalizace 
5. Vnit řní prost ředí, personální rozvoj a zajišt ění kvality 
6. Hospoda ření, rozvoj infrastruktury a investi ční činnost 

 
 

1. Kvalitní vzd ělávací činnost 

 
V rámci vzdělávací činnosti bylo v souladu s plánem v roce 2020 akreditováno patnáct studijních 
programů v různých oblastech vzdělávání. Nejprve bylo již v lednu 2020 v rámci institucionální 
akreditace pro oblast vzdělávání Historické vědy uděleno oprávnění realizovat na 10 let bakalářské 
studijní programy Dokumentace památek a Archivnictví a spisová služba, dubnu pak bylo stejné 
oprávnění uděleno i pro bakalářské programy Historie a Kulturní historie a navazující magisterský 
program Historie. V březnu rozhodl Národní akreditační úřad pro VŠ o udělení akreditace bakalářskému 
studijnímu programu Základy humanitních studií na pět let, bakalářskému studijnímu programu 
Politologie pak byla udělena programová akreditace na 10 let v říjnu. Institucionální akreditace pro 
vzdělávací oblast Učitelství byla následně naplněna v listopadu udělením oprávnění realizovat na 10 let 
akreditace bakalářských studijních programů Historie pro vzdělávání, Německý jazyk a literatura pro 
vzdělávání, Společenské vědy pro vzdělávání a navazujících magisterských studijních programů 
Učitelství historie pro střední školy, Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy a Učitelství 
společenských věd pro střední školy. 
Dále byl postupně naplňován 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.  
Do doktorského studia katedry historie bylo do programu Historické vědy v roce 2020 přijato celkem 8 
studentů (z toho 7 do prezenčního studia a 1 do kombinovaného studia) a do doktorského studia katedry 
germanistiky bylo do programu Německá filologie v roce 2020 přijato 2 studentů (z toho 2 
do prezenčního studia a žádný do kombinovaného studia). 
 

2. Kvalitní tv ůrčí činnost 

 
V případě tvůrčí činnosti fakulty bylo v rámci specifického výzkumu realizováno celkem 10 projektů ve 
výši 2,4 mil Kč (4 pokračující a 6 nových projektů). Pokračovala realizace tříletého projektu GAČR 
„Vzorce kvality demokracie na regionální úrovni v zemích V4: Vhled do černé skříňky“. Byly úspěšně 
ukončeny projekty „Naše světové dědictví – hornická kulturní krajina Krušnohoří/ Erzgebirge“ v rámci 
programu přeshraniční spolupráce a „Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování 
chmele“ v rámci programu NAKI II. Stejným dotačním programem byl podpořen třetí rok řešení projektu 
„Hortus Montium Mediorum - Dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit 
východního Českého středohoří“.  
Úspěšně ukončen byl mezinárodní projekt BTHA „Grenze/n in nationalen und transnationalen 
Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern“, druhým a třetím rokem pokračovala realizace 
mezinárodních projektů „Problémy přeshraniční spolupráce a přeshraničního managementu v česko-
bavorském pohraničí“ podpořeného MŠMT v rámci programu česko-bavorské spolupráce (Program 
Inter-Excellence) a „Internacionalizace a rozvoj doktorských studií“ v rámci výzvy ERASMUS+. Nově 
získaný mezinárodní projekt podpořený AKTION Česká republika – Rakousko s názvem „Populistická 
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reklama ve srovnání Česko-Rakousko-Německo“ nemohl být z důvodu nepříznivé pandemické situace 
v roce 2020 realizován, jeho realizace se přesunula.   
 
Podáno bylo 9 projektů do soutěže GAČR a 7 projektů do soutěže TAČR, z nichž žádný v soutěži 
neuspěl. Neuspokojivý výsledek v soutěži grantové i technologické agentury řeší filozofická fakulta 
opětovnou důkladnou analýzou posudků a transformací projektových žádostí do uspokojivější podoby. 
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 čtrnácté číslo časopisu Aussiger Beiträge, který je zařazen do databáze 
Scopus.  
 
 

3. Vnější vztahy a „t řetí role“ fakulty 
 
 
Z důvodu restrikcí spojených s protipandemickými opatřeními fakulta nemohla uspořádat tradiční akce, 
jako je Letní škola historie, Letní škola humanitních studií či krajské kolo dějepisné soutěže pro 
Gymnázia či praxe v terénu pro studenty Centra dokumentace.  
Finalizovaly se závěrečné práce na publikaci Historický atlas města Ústí nad Labem (ve spolupráci a 
dle koncepce Historického ústavu Akademie věd ČR), kterou finančně podpořil Magistrát města Ústí 
n. L.. Z fondu hejtmana Ústeckého kraje byl podpořen projekt Historie podnikání v Ústeckém kraji, jehož 
výstupem bude publikace popularizační formou přibližující veřejnosti hospodářské dějiny kraje.   
Byly podpořeny aktivity Centra občanského vzdělávání (COV.UL), jež se v roce 2020 zaměřily 
především na zajišťování souvislých pedagogických praxí studentů učitelských oborů v době distanční 
výuky, a pomáhaly tak v době pandemie ulehčit práci učitelů-mentorů na základních a středních školách. 
Oproti tomu činnost Centra pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání 
(Ceproniv) se v roce 2020 z důvodu pandemie prakticky zastavila – z plánovaných akcí se uskutečnil 
pouze Regionální den pro učitele německého jazyka. Celkově však byla i v rámci ztížených podmínek 
dále rozvíjena stávající spolupráce s vybranými základními a středními školami (zejm. v Ústeckém kraji). 
 
Filozofická fakulta se i přes nepříznivou situaci snažila dále propagovat svou činnost online formou. 
Prezentovala se proto na online Dnech vědy a umění UJEP a dále posilovala činnost oddělení PR 
fakulty se snahou více využívat moderní komunikační nástroje. V této oblasti fakulta dokončila i realizaci 
Centralizovaného rozvojového projekt (spolu s UHK a OU) zaměřeného na propagaci a posilování 
pozitivního image humanitních a společenskovědních studijních programů. 
 

4. Internacionalizace 
 
Mobilita akademických pracovníků byla v roce 2020 silně ovlivněna nepříznivou epidemiologickou 
situací, v jejímž důsledku byla většina výjezdů na stáže i zahraniční konference zrušena nebo přesunuta 
na následující období. V počátku roku byla realizována stáž dr. Tomíčka na Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu a doktorandka dr. Kordová získala výzkumné stipendium na Institut für 
Osteuropäische Geschichte ve Vídni. Účast dr. Hrbka na konferenci Svoboda, otroctví a uvězňování ve 
středověku a raném novověku na University of Arizona v americkém Tucsonu, byla realizována 
v posunutém termínu formou on-line konference. Většina akademických pracovníků pokračovala 
v průběhu celého roku ve své spolupráci s mezinárodními institucemi alespoň distančně (např. 
Universität Augsburg, Prešovská univerzitá v Přešove, Policejní universita Bukurešť, Techniche 
Univesität Dresden, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Fridrich Schiller Universität Jena, Vrije 
Universiteit Amsterdam, University of Oxford, University of Leeds, nebo Komenského univerzita 
v Bratislavě). 
Fakulta se i přes nepříznivou situaci 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 2020 vyjelo 15 studentů 13 na studijní pobyt a 2 na praktickou stáž) 
a žádný z akademických pracovníků. Na straně druhé na FF UJEP přijelo 5 studentů a 8 akademických 
pracovníků. 
 

5. Vnit řní prost ředí, personální rozvoj a zajišt ění kvality 
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V oblasti vnitřního prostředí a personálního rozvoje byl aktualizován plán 
personálního rozvoje, zpracována zpráva o vnitřním hodnocení kvality, 
inovovány vnitřní předpisy k úspěšnému hodnocení kvality a nove 
implementován inovovaný elektronický systém Hodnocení 
akademických pracovníků (HAP), který po předešlé úpravě již reflektuje 
jak potřeby fakulty, tak nová kritéria kvality ve vzdělávací a tvůrčí oblasti 
vycházející z Metodiky 2017+.  
 
V rámci rozvoje lidských zdrojů se v roce 2020 na FF UJEP habilitoval 
PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.  
Docentem se stal Mgr. Pavel Maškarinec, PhD. z katedry politologie a 
filozofie.  
 
 

 
6. Hospoda ření, rozvoj infrastruktury a investi ční činnost 

 

Rok 2020 byl z hlediska provozního hospodaření příznivý. Vzhledem k utlumení veškerých výjezdových, 
potažmo konferenčních aktivit financovaných ze zdrojů Dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné 
organizace a vzhledem k zapojení fondu odměn na výplatu ročních aktivit pracovníků fakulty, došlo 
k vysokým úsporám, které zapříčinily plusové hospodaření ve výši 2,4 mil. Kč. 

Období předchozího finančního roku bylo ovlivněno uzavřením vysokých škol. Přechodem na on-line 
výuku došlo k dovybavení každé učebny přenosovou technikou a zároveň téměř každý akademický 
pracovník disponoval zařízením použitelným pro on-line přednášky. 

Investiční aktivity nebyly realizovány. 

V rámci provozu budov FF, kolaudovaných v roce 2014, došlo k několika malým technickým úpravám 
interiérů. 

Fakulta i nadále aktivně rozšiřuje knihovní fond jednotlivých kateder a další informační zdroje. 

  

  

Habilitační přednáška dr. Berana. 
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PŘÍLOHOVÁ ČÁST 
 
 
 
 

Příloha č. 1 
TEXTOVÁ ČÁST 
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1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE  
 
1.a NÁZEV FAKULTY, SÍDLO         
 
Úplný název fakulty : Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyn ě v Ústí nad Labem  (FF UJEP)  
Adresa:   Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem 
 
 
 
1.b ORGANIZAČNÍ SCHÉMA  

VEDENÍ FAKULTY : 
 

děkanka  prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D 
proděkan pro studium PhDr. Jiří Koumar, Ph.D 
proděkan pro vědu a zahraniční vztahy Mgr. David Tomíček, Ph.D. (do 30. 6. 2020) 
proděkan pro vědu a doktor. studium doc. Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D. (od 1. 7. 

2020) 
proděkan pro rozvoj a kvalitu doc. Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D. (do 30. 6. 

2020 
 

proděkanka pro rozvoj, kvalitu a vnější vztahy Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D. (od 1. 7. 2020) 
tajemnice  Ing. Terezie Tahalová 

 
. 
KATEDRY, ODDĚLENÍ A OSTATNÍ PRACOVIŠT Ě FAKULTY  
 

Katedra archivnictví a pomocných v ěd 
historických 

Mgr. Tomáš Velička, Ph.D. 

▪ Studovna historických věd Mgr. Jan Grisa 

Katedra germanistiky  doc. Hana Bergerová, Dr. 
▪ Metodické centrum CEPRONIV  Mgr. Jan Kvapil, Ph.D. 

▪ Multimediální studovna a knihovna  Květoslava Vlachová 

Katedra historie  doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. 
▪ Centrum pro dokumentaci a digitalizaci 

kulturního dědictví  
PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D. 

▪ Studovna historických věd Mgr. Jan Grisa 

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

▪ Centrum občanského vzdělávání 
COV.UL 

Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. 

Ústav slovansko -germánských studií  doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. 
Jazykové centrum  Mgr. Martin Škvára 
Oddělení pro v ědu a zahrani ční vztahy  Mgr. Michaela Koumarová 
Studijní odd ělení  Mgr. Daniela Libichová 
Správa budov  Vratislav Burda 
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1.c ORGÁNY FAKULTY        
 
  VĚDECKÁ RADA 
 
Interní členové: 
doc. Hana Bergerová, Dr. 
doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. 
doc. Mgr. Václav Drška, Ph.D. 
prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D. 
Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. 
prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D., Historický ústav AV ČR / Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
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. (do 1. 9. 2020) 
Doc. Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D. (od 1. 9. 2020) 
doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. 
 
Externí členové: 
Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický 
prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
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 
 

AKADEMICKÝ SENÁT  
 

Předseda 
Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D. 
 
Akademi čtí pracovníci 
Mgr. Jan Musil, Ph.D. 
Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. 
Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D. 
Mgr. Josef Märc 
 
Studenti 
Mgr. Gabriela Šilhavá 
Mgr. Michal Jirman 
Bc. Ondřej Černý 
Bc. Tomáš Švestka 
 
1.d ZASTOUPENÍ V REPREZENTACI VYSOKÝCH ŠKOL    
  

Organizace  Jméno člena  Funkce  
Rada vysokých škol doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. Člen sněmu 

 
 
1.e POSLÁNÍ, VIZE, STRATEGICKÉ CÍLE      
 

POSLÁNÍ 
 

Filozofická fakulta UJEP je humanitně a společensko-vědně orientovaná vědecko-výzkumná a 
vzdělávací vysokoškolská instituce, která již patnáct let aktivně působí v regionálním, národním i 
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mezinárodním prostředí a v rámci tvůrčí a vzdělávací činnosti se podílí na reflexi historicky i kulturně 
zdevastovaného a strukturálně postiženého regionu severozápadních a severních Čech.  
FF UJEP je sebevědomou a dynamickou vysokoškolskou institucí, která se dlouhodobě soustředí 
na rovnoměrný rozvoj a propojení tvůrčích (vědecko-výzkumných) a vzdělávacích činností a na přímé 
společenské a odborné působení v rámci naplňování tzv. „třetí role“ univerzity.  
FF UJEP nabízí přehlednou a logicky provázanou strukturu bakalářských a magisterských studijních 
programů zaměřených na oblasti filologie, filozofie, historie, kulturní historie, humanitních studií, 
politologie, či učitelských oborů a soustředěně rozvíjí doktorské studijní programy.  

 
VIZE 
 

FF UJEP je univerzitním pracovištěm orientovaným na výuku a vědecký výzkum v humanitních oborech. 
Ve své činnosti se bude i nadále zaměřovat na původní badatelskou činnost, a vytvářet tak podmínky 
pro co nejširší přístup k vysokoškolskému vzdělání prostřednictvím prezenčního i kombinovaného 
studia. Při naplňování základního poslání fakulty bude i do budoucna kladen důraz především na 
národní a mezinárodní kontext odborného výzkumu rozvíjeného prostřednictvím hlavních výzkumných 
témat.  
 
FF UJEP a její vedení chce v dlouhodobém časovém horizontu: 

□ Zvýšit kvalitu studia a současně úrovně absolventů s důrazem na jejich uplatnění na trhu práce 
v EU. 
□ Zvýšit kvalitu a kvantitu výsledků tvůrčí činnosti. 
□ Zvýšit kvalitu svých pracovníků s ohledem na jejich kvalifikaci, znalosti a dovednosti. 
□ Zvýšit kvalitu řízení fakulty. 
□ Prohloubit spolupráci se soukromým a především veřejným sektorem. 
□ Pozitivně ovlivňovat dění a podílet se na rozvoji regionu – Ústeckého kraje České republiky. 

 
STRATEGIE 

 

Strategie Filozofické fakulty vychází z role UJEP jako vzdělávací, vědeckovýzkumné a kulturní instituce, 
která jí umožňuje naplňovat nejen národní a mezinárodní záměry v oblasti vzdělávání a tvůrčí činnosti, 
ale také aktuální potřeby Ústeckého kraje, jakožto strukturálně postiženého regionu. Strategickým cílem 
rozvoje FF UJEP pro nadcházející období je především stabilizovat stávající stav a zaměřit se 
na kvalitativní rozvoj ve všech oblastech, tj. ve vzdělávání, tvůrčí činnosti, personálním rozvoji i rozvoji 
prostorového a materiálního zázemí. Struktura studijních programů bude doplňována především 
s ohledem na profilaci jednotlivých pracovišť a s ohledem na současné trendy v proměnách struktury 
uchazečů o studium; důraz bude kladen např. na rozšíření nabídky kombinované formy studia. Vedení 
FF UJEP, které chápe fakultu nejen jako vzdělávací a výzkumné pracoviště, ale také jako důležité 
společenské a kulturní centrum regionu, bude i nadále věnovat pozornost pěstování či navazování 
nových vztahů s různorodými institucemi a organizacemi v regionu i mimo něj a za hranicemi ČR, 
přičemž cílem těchto partnerství je vždy vzájemná spolupráce, podpora a předávání zkušeností 
ve všech oblastech činnosti. 
Stanovené cíle budou naplněny prostřednictvím kvalitního řízení činností fakulty, efektivního 
financování využívajícího zdrojů národních dotačních programů, evropských strukturálních fondů, 
mezinárodních programů a zdrojů, ze vzájemné spolupráce fakulty a aplikační sféry. Prostřednictvím 
naplnění jednotlivých strategických cílů FF UJEP budou v návaznosti na tvůrčí činnost fakulty rozvíjeny 
stávající i nově plánované studijní programy, naplňována koncepční podpora tvůrčí činnosti fakulty, 
podporována internacionalizace a působení fakulty v rámci tzv. „třetí role“ univerzity. 
 
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 2020. Jedná se o dlouhodobé 
cíle, kterých chceme společnými silami dosáhnout ve stanoveném časovém horizontu. 
 
 
 
1.f ZMĚNY V OBLASTI VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ  
 
V roce 2020 bylo přijato 8 nových vnitřních norem 

□ Směrnice 48/2020 - Hodnocení vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti akademických 
pracovníků FF UJEP 

□ Směrnice 47/2020 - Etika vědecké a výzkumné činnosti na FF UJEP 
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□ Směrnice 46/2020 - Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a 
diplomových prací   

□ Příkaz 50/2020 - Organizační řád FF UJEP 
□ Příkaz 49/2020 - Odevzdávání elektronických a tištěných exemplářů kvalifikačních prací v ZS 

2020/2021 
□ Příkaz 48/2020 - Výše poplatků na FF UJEP 
□ Příkaz 45/2020 - K evidenci studijních výsledků ve výkazu o studiu v listinné podobě 
□ Příkaz 44/2020 - Odevzdávání elektronických a tištěných exemplářů kvalifikačních prací v 1. 

části zkouškového období LS 2019/2020 
 
1.g POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE § 18 ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O 

SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM v r. 2020 
 
Za uplynulé období nebyly informace dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím vyžadovány.   
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2.  STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZD ĚLÁVACÍ 
ČINNOST       

 
2.a CELKOVÝ POČET AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAM Ů 
 
Fakulta má 31 akreditovaných studijních programů popsaných metodikou výsledků učení v souladu 
s Rámcem kvalifikací vysokoškolského vzdělávání České republiky. 
 
Jako double degree studijní program byl uskutečňován navazující magisterský program Filologie 
se studijním oborem Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu a navazující 
magisterský program Interkulturní germanistika v česko-německém kontextu, které jsou akreditovány 
na FF a realizovány ve spolupráci s Universitou Bayreuth (Německo) na základě meziuniverzitní 
smlouvy 
 
2.b PODÍL APLIKA ČNÍ SFÉRY NA TVORBĚ A USKUTEČŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH 

PROGRAMŮ          
 

Hlavním studijním programem, na jehož realizaci participuje rovněž aplikační sféra, je Dokumentace 
památek, uskutečňovaný na KHI FF ve spolupráci s CDDKD. V roce 2020 se z aplikační sféry podílela 
na realizaci odborné stavebně-historické praxe Obec Chotiměř výběrem a zpřístupněním objektu pro 
dokumentaci. Vedle toho se v roce 2020 zapojili do výuky povinných předmětů odborníci z NPÚ ÚOP 
v Ústí nad Labem, pro realizaci předmětu Vybrané otázky historické architektury byla navázána 
spolupráce s památkovou správou SZ Jezeří, pro něž byla provedena v rámci studentských prací 
dokumentace vybraných nálezových situací, která poslouží při obnově a ochraně této významné národní 
kulturní památky. 
Dalším pracovištěm, kde dochází k propojení s aplikační sférou, je Centrum pro podporu výuky 
německého jazyka a interkulturního vzdělávání při katedře germanistiky FF UJEP. V únoru 2020 
realizovalo toto centrum v rámci akce s názvem Regionální den pro učitele německého jazyka odborný 
seminář za účasti zahraniční lektorky. Ostatní plánované aktivity byly kvůli epidemiologické situaci 
zrušeny.   
Katedra politologie a filozofie se snaží o spolupráci s aplikační sférou prostřednictvím Centra 
občanského vzdělávání. 
 
2.c DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY  
  
Možnosti realizovat další vzdělávací aktivity byly přirozeně závažným způsobem ovlivněny složitou 
epidemiologickou situací a téměř úplným přerušením výuky prezenčního typu po větší část roku. 
Pozornost pracovišť FF UJEP se primárně zaměřila k zajištění hlavní výukové činnosti v distanční 
formě. Přesto byly některé tradiční aktivity alespoň v omezené podobě realizovány: 

□ Zvané přednášky tuzemských a zahraničních odborníků včetně odborníků z praxe. Aktivity 
tohoto druhu jsou uskutečňovány z podstatné části v rámci samotné výuky v podobě 
pravidelných výukových aktivit – Cyklus odborných přednášek I a II, přednášky pro studenty 
doktorského studia 

□ Část aktivit byla rovněž 
realizována prostřednictvím 
specializačních přednášek a 
bloků v jednotlivých studijních 
oborech. 

□ Výstavy, které završily některé 
dlouhodobější projekty – např. 
výstava „Děti nepřítele? – 
Kinder des Feindes?“ či na 
půdě fakulty prezentovaná 
putovní výstava Falešné 
hranice: Akce "KÁMEN". Oběti 
a strůjci nejutajovanějších 
zločinů StB 1948-1951 

□ Realizace kurzu DLL (Deutsch 
Lehren Lernen – „Naučit se Předávání certifikátů absolventům kurzu DLL, 13. 7. 2020. 
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učit němčinu“) v rámci studia učitelství na KGER ve spolupráci s Goethe Institutem v Praze 
(GI). 13. 7. 2020 slavnostní předání certifikátů prvním absolventkám. 

□ Zkvalitňování výuky je také realizováno prostřednictvím podpůrných projektů, zejm. v rámci 
projektu REPROREG a U21. 

 
Přehled akcí v rámci celofakultního PVK 

Datum  Název přednášky  Přednášející  
19. 2. Erasmus David Tomíček a přátelé 

26. 2. Fantastická místa, předměty a tvorové a kde je najít PhDr. Filip Hrbek 

4. 3. Sto studentských(r)evolucí. Životopisná vyprávění 
vysokoškolských studentů roku 1989 v časosběrné 
perspektivě. 

Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav 
Vaněk, Ph.D. 
a Mgr. Petra Schindler-Wisten, 
Ph.D. 

14. 10. 
Online přednáška: Ziegenberg 1770. Kulturní dějiny a 
velký světový příběh malého českého sesuvu. 

Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D. a 
doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D. 

21. 10. 
Online přednáška: Národní archivní dědictví - jeho 
prezentace a využití archiválií pro studium humanitních 
oborů 

PhDr. Pavel Holub 

4. 11. 
Online přednáška: Pomsta anebo spravedlnost? 
Retribuční soudnictví v českých zemích 

Mgr. Kateřina Portmann, Ph.D. 

18. 11. 
Online přednáška: "Kde domov můj"?: vznik, souvislosti a 
působení nejslavnější české písně (nejen) 19. století 

PhDr. Václav Petrbok, Ph.D.,  

25.11. 

Online přednáška: Burza práce + panelová diskuze - 
CRP - Humanitky 
panelová diskuze a burza práce na téma Uplatnitelnost 
absolventů humanitních a společenskovědních oborů 

Moderátor: Jakub Charvát (KPF 
FF UJEP). 
STEM/MARK – Jan Burianec 
Magistrát města Ústí nad Labem 
– Tomáš Vlach (náměstek 
primátora) 
Deník.cz – Luboš Palata 
(Studentský ambasador profesní 
dráhy v EU za UJEP) 
Úřad práce Ústí nad Labem – 
Jaroslav Kunc (ředitel Odboru 
zaměstnanosti a EU) 
MŠMT – Ivana Hrušková 
(ministerský rada v oddělení 
akčního plánování) 
Německé velvyslanectví v Praze 
– Lenka Kovářová (tiskové 
oddělení) 
FF UJEP – Ivana Havlínová 
(garantka pedagogických praxí) 

2. 12. 
Online přednáška: Triumf paměti, soumrak vzpomínání: 
Fenomenologie a památková péče 

Dr. Eliška Fulínová, Ph.D. 

9.12. Online přednáška: Hrady v severozápadních Čechách za 
vlády Přemyslovců a Lucemburků 

Mgr. Milan Sýkora 

16. 12. Online přednáška: Etika asistované reprodukce MUDr. Tereza Pinkasová 

17.12. Online přednáška: Ikonografie Kristova narození a dětství prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 
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3.  STUDENTI         
 
3.a OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ STUDIJNÍ NEÚSPĚŠNOSTI  

 
Rok 2020 byl kromě složité epidemiologické situace dobou akreditace studijních programů 
realizovaných v rámci nových standardů, které přinesla novela Zákona o VŠ. V průběhu roku byly 
akreditovány především všechny studijní programy, jejichž realizaci bylo možno vázat k právu 
institucionální akreditace ve vzdělávacích oblastech Historické vědy a Učitelství. Studijní plány nově 
akreditovaných programů zohlednily požadavky (i dosavadní zkušenost) na realizaci spektra 
průpravných studijních aktivit. Zařazeny nově byly průpravné a proseminárních 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.  
 

□ ve dvouoborových studiích programech 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. 

 
Zhodnocena poté byla specifická situace související s epidemiologickou krizí a možných 
důsledků krize na úspěšnost průběhu a ukončování studia, součástí tohoto okruhu byly zejm. tyto 
aktivity: 
□ zajištění platformy pro distanční výuku (optimalizace programového základu, proškolení a 

podpora pedagogů i studentů pro využití této platformy), 
□ úprava harmonogramu (zejména posun odevzdávání kvalifikačních prací a jejich obhajoby, 

termíny SZZ), 
□ zajištění zpětné vazby (evaluační dotazník studentů přímo vázaný k podmínkám distanční 

výuky). 
 
3.b PRAVOMOCNÁ ROZHODNUTÍ O VYSLOVENÍ NEPLATNOSTI V YKONÁNÍ 

STÁTNÍ ZKOUŠKY  
Nebylo vydáno žádné pravomocné rozhodnutí o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky nebo její 
součásti nebo obhajoby disertační práce dle § 47c, § 47f a § 47g, respektive jmenování docentem dle 
§ 74a, § 74d a § 74e zákona o vysokých školách. 
 
3.c 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. Informace je dále předávána studentům v rámci zápisu do studia a materiálů se 
zápisem spojených, aktualizována je též průběžná informace ze strany studijního oddělení i 
v rámci výuky (zejm. průpravné kurzy), 

□ důsledné vyměřování, resp. vymáhání poplatků za prodlouženou dobu studia, 
□ 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,      
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□ včasné zveřejňování harmonogramu akademického roku pro podporu optimálního načasování 
plnění studijních povinností, zajištění informovanosti studentů (studijní oddělení, průpravné 
kurzy, aktualizace webu fakulty, využití sociálních sítí aj.), 

□ v souvislosti s epidemiologickou krizí – úprava termínů obhajob kvalifikačních prací a termínů 
státních závěrečných zkoušek, 

□ odpovídající (nad rámec požadavku vnitřních předpisů) rozsah vypisovaných zkouškových 
termínů akademických pracovníků fakulty, 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,  

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

□ úprava a kontrola postupu zadávání prací (tj. zejména začlenění postupu zadání zcela do 
systému IS/Stag, inovace směrnice děkanky FF UJEP, vytvoření návodných a podpůrných 
materiálů pro funkční realizaci zadávání prací i jejich zpracovávání). 

 
 
3.d REALIZACE VLASTNÍCH/SPECIFICKÝCH STIPENDIJNÍCH PROGRAMŮ 
 

Fakulta realizuje následující specifické stipendijní programy 

□ Ceny děkanky FF UJEP, 
□ 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+ - viz Směrnice 43/2018 Udělování 
stipendií na FF UJEP, 

□ v průběhu první vlny epidemie Covid-19 byla děkankou fakulty vyhlášena speciální stipendijní 
podpora studentek a studentů, jejichž možnost studovat (především s ohledem na jejich finanční 
a sociální situaci) krize negativně ovlivnila, 

 
 
3.e PORADENSKÉ SLUŽBY 
 
Fakulta poskytuje studentům následující poradenské služby: 
□ studijní oddělení – nadstandardně se věnuje studentům 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.f 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.g MIMOŘÁDNĚ NADANÍ STUDENTI  
 
Nadaní studenti byli v roce 2020 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 



21 
 

pro projekty studentů v magisterských a doktorských studijních programech, jejichž další řešení se může 
přesunout do národních nebo mezinárodních grantových agentur.  
 
Podpora mimořádně nadaných studentů byla dále realizována: 
□ přiznáváním prospěchových a mimořádných stipendií nejlepším studentům fakulty, 
□ 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. V akademickém roce 

zaznamenala výrazný úspěch studentka fakulty Bc. Veronika Lešková, která v rámci 25. ročníku 
celostátního kola soutěže studentských vědeckých prací HISTORIE 2020 obsadila první místo 
a následně získala i prestižní Šustovu cenu, 

□ publikováním vybraných závěrečných prací studentů, 
□ navrhováním na ocenění rektora UJEP (v roce 2020 oceněn za mimořádné výsledky v oblasti 

tvůrčí činnosti Mgr. Lukáš Sláma - 1. místo), 
□ navrhováním vybraných studentů na Stipendium primátorů Ústí n. L. a Teplic, starostů 

městských obvodů Ústí n. L. a Biskupství litoměřického (aktuálně pro rok 2020: Statutární město 
Teplice - Mgr. Jiří Myroniuk; Biskupství litoměřické Bc. Anastasiia Pushkova). 

 
3.h 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.i PODPORA STUDENTŮ – RODIČŮ 
 
Fakulta podporuje rodiče mezi svými studenty následujícím způsobem: 

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

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

povinnosti hradit poplatek za prodloužené studium, 
□ promíjení poplatků za prodlouženou dobu studia v případě vzniku poplatkové povinnosti, 
□ poskytování možnosti individuálních konzultací a uplatnění dalšího individuálního přístupu.  
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4.  ABSOLVENTI  
 
4.a KONTAKT A SPOLUPRÁCE S ABSOLVENTY    
 
Konkrétní spolupráce s absolventy zahrnovala v roce 2020 zejména tyto aktivity: 
□ využívání kontaktů se zaměstnavateli pro zapojování absolventů jako expertů do výuky, 
□ zapojování absolventů do činnosti centra CEPRONIV (Centrum pro podporu výuky německého 

jazyka a interkulturního vzdělávání), 
□ zapojování absolventů do činnosti centra COV.UL (Centrum občanského vzdělávání Ústí nad 

Labem), 
□ příprava vzniku nového Centra oborových didaktik a učitelských praxí, 
□ Spolupráce s absolventy FF UJEP na náplni webové platformy humanitky.cz formou Success 

Stories v rámci CRP: Společný postup filozofických fakult v oblasti zvyšování kvality a prestiže 
humanitních a společenských věd II. Absolventi se také aktivně účastnili panelové diskuze  
a burzy práce, rozhovory s absolventy pro 
potřeby projektového webu 
www.humanitky.cz; 

□ činnost Fóra učitelů němčiny na FF 
(založeno 2018) zejména prostřednictvím 
sociálních sítí  
a elektronické komunikace, 

□  setkávání s absolventy na každoročním 
plese fakulty; 

□ rozšiřování aktivit Alumni klubu absolventů 
učitelských oborů při KPF a COV.UL při 
KPF, 

□ zapojení absolventů do řešitelských týmů 
projektů, např. podporovaných z programu 
MK NAKI. 

 
 
 
4.b ZAMĚSTNANOST A ZAMĚSTNATELNOST ABSOLVENT Ů  
 
Univerzita sleduje nezaměstnanost svých absolventů prostřednictvím portálu Ministerstva práce a 
sociálních věcí ČR, kde jsou zveřejňovány statistiky nezaměstnaných z evidence úřadu práce k 30. 4. 
a 30. 9. každého roku. Fakulta žádná vlastní šetření neprovádí, se svými absolventy je prostřednictvím 
studijního oddělení v kontaktu na profesní a odborné bázi.  
 
Fakulta podporovala konkurenceschopnost svých absolventů, a to prostřednictvím praxí a stáží 
zajišťovala přímou profesní zkušenost, dbala na inovace studijních programů podle požadavků 
budoucích zaměstnavatelů a na inovace přinášející posun od zprostředkování znalostí směrem 
k většímu důrazu na socializaci absolventů, na jejich osobnostní rozvoj, komunikační dovednosti nebo 
schopnost spolupracovat. 
 

Počet nezam ěstnaných absolvent ů (k 30. 4. a k 30. 9. 2020) 
 

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 4 0 4 0 0 2 8 1 6 

 
 
 
4.c SPOLUPRÁCE S BUDOUCÍMI ZAM ĚSTNAVATELI  
 
Spolupráce s budoucími zaměstnavateli byla rozvíjena prostřednictvím partnerských sítí, které 
umožňovaly realizaci studentských praxí, předávaly podněty pro zaměření bakalářských či diplomových 
prací, zajišťovaly zpětnou vazbu a korelaci studijních plánů s potřebami praxe  
a přinášely podněty pro inovaci studijních programů a oborů. Do partnerských sítí FF UJEP patří síť 

Ples FF UJEP, S Beatles do Žluté ponorky, 15. 2. 2020. 
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spolupracujících škol a instituce památkové péče, archivní, muzejní, archeologické  
a dokumentační instituce.  
Dále byla realizovány následující kroky směřující ke spolupráci s budoucími zaměstnavateli: 
 
□ nové uzavření Smluv o spolupráci při realizaci praxí studentů 

s těmito institucemi: Archeologický ústav AVČR Praha, 
Podřipské muzeum Roudnice; Nově uzavřené smlouvy zajišťují 
vedle vzájemné projektové spolupráce rovněž možnost 
absolvování povinných institucionálních praxí pro studenty 
programu Dokumentace památek, čímž se rozšířila dosavadní 
nabídka odborných institucí pro realizaci praxí, 

□ intenzivní spolupráce s budoucími zaměstnavateli 
prostřednictvím vybudované  
a osvědčené sítě spolupracujících a fakultních škol a ostatních 
zařízení jako např. Národní památkový ústav, ú. o. p. Ústí nad 
Labem, Muzeum města Ústí nad Labem, Archiv města Ústí nad 
Labem, SOA Litoměřice apod., 

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

□ spolupráce v rámci řešení konkrétních krajských projektů 
s Ústeckým krajem a Magistrátem města Ústí nad Labem, 

□ spolupráce s ICUK, 
□ spolupráce s Parlamentním institutem Parlamentu České republiky, s kancelářemi Evropského 

parlamentu a státních a regionálních institucí při informování o nových pracovních 
příležitostech, 

□ v listopadu 2020 se na FF uskutečnila panelová diskuze o uplatnitelnosti absolventů 
humanitních a společenskovědních fakult a na ní navazující burza práce se zaměstnavateli 
z Ústeckého kraje, které byly výstupy Centrálního rozvojového projektu podpořeného MŠMT. 

 
 

  

Archeologický průzkum na hradu 
Kalich, 10. 8. 2020. 
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5.  ZÁJEM O STUDIUM      
 
5.a PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY  
 
Přijímací zkoušky, jejich průběh i způsob přijímání ovlivnila závažným způsobem epidemiologická krize. 
FF UJEP přistoupila ke zrušení přijímacích zkoušek pro všechny bakalářské i magisterské studijní 
obory. Hlavním předpokladem přijetí zůstaly pouze obecné podmínky přijetí ke studiu na VŠ UJEP 
(ukončené středoškolské vzdělání v ČR, příp. nostrifikace středoškolského vzdělání v zahraničí). 
V případě navazujícího magisterského studia bylo kromě ukončeného vysokoškolského vzdělání 
(minimálně bakalářského stupně) podmínkou i zaměření předcházejícího studia. 
 
5.b SPOLUPRÁCE SE STŘEDNÍMI ŠKOLAMI  
.  

Fakulta se prezentovala během ledna v Praze na akci Gaudeamus a také během Dne otevřených dveří 
na půdě kampusu. 

 

Vzhledem k pandemické situaci bylo v roce 
2020 mnoho aktivit omezeno. Fakulta přesunula 
své působení od začátku března na sociální sítě, 
přičemž se soustředila především na online 
komunikaci a prezentaci. Realizovány byly např. 
tyto aktivity (výběr): 
 
□ podíl na online Dnech vědy a umění 

UJEP – popularizační akce pro 
veřejnost, 

□ aktivity realizované pod názvem „Jeden 
den na FF“, 

□ Regionální den pro učitele německého 
jazyka se seminářem vedeným 
německou lektorkou 

 
Dlouhodobě je realizována funkční spolupráce s fakultními školami zahrnující i spolupráci při rozvoji 
motivace žáků ke studiu na vysoké škole. 

 
  

Jeden den na FF: představení práce Centra pro dokumentaci a 
digitalizaci kulturního dědictví, 28. 2. 2020. 
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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 30. 4. předávat rektorovi. 
 
Na přelomu roku 2019 a 2020 proběhlo hodnocení vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti 
akademických pracovníků pomocí systému Hodnocení akademických pracovníků (HAP), které bude 
v roce 2020 vyhodnoceno a případně bude systém HAP dále modifikován tak, aby implementoval 
požadavky, které pro hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory 
výzkumu, vývoje a inovací stanovila Rada pro výzkum, vývoj a inovace v rámci Metodiky M17+. 
 
Každoročně jsou realizována následující opatření: 

□ vedoucí kateder zkontrolují a případně projednají výsledky hodnocení a v systému potvrdí jejich 
správnost a úplnost. 

□ výsledky hodnocení 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 2x do roka). 

□ FF provádí každoročně revizi pracovních úvazků v souvislosti s jejich naplněností, 
□ posílení pozice garantů studijních programů a základních teoretických předmětů (Organizační 

řád FF UJEP). 
  
MOTIVAČNÍ NÁSTROJE  

□ Směrnice děkana č. 20/2010 - Stimulace vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků 
FF UJEP  

□ Směrnice 48/2020 - Hodnocení vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti akademických 
pracovníků Filozofické fakulty UJEP 

□ Ceny děkanky FF UJEP – Předávání Cen děkanky FF UJEP za rok 2020 bylo přesunuto 
s ohledem na epidemiologickou situaci na rok 2021. 

  
CENY REKTORA PRO ZAMĚSTNANCE 

□ prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. – Cena rektora UJEP za knihu roku v oblasti společenské, 
humanitní a umělecké: „SOLA FIDE-POUHOU VÍROU – Lutherská šlechta na Ústecku a 
Děčínsku a její kulturní dědictví“ 

 
 
6.b ROZVOJ PEDAGOGICKÝCH DOVEDNOSTÍ AKADEMICKÝCH 

PRACOVNÍKŮ       
 
Fakulta dlouhodobě podporuje rozvoj pedagogických dovedností akademických pracovníků. V roce 
2020 byly realizovány zejména tyto aktivity: 

 
□ Nabídka vybraných přednášek, seminářů a workshopů pro zájemce z řad akademických 

pracovníků (jazykové kurzy, celofakultní PVK).  
□ Semináře workshopy a prezentace organizované centry kateder FF UJEP – CEPRONIV při 

Katedře germanistiky FF UJEP a COV.UL při Katedře politologie a filozofie studií FF UJEP. 
□ Podíl na projektu REPROREG. 

 
 
6.c PLÁN GENDEROVÉ ROVNOSTI      
 
Fakulta dbá na korektní genderové vztahy a rovné zastoupení ve všech úrovních a činnostech. 
 
Fakulta se řídila platnými předpisy UJEP v dané oblasti, zejména příkazem rektora č. 2/2019 Pracovní 
řád zaměstnanců, který zakazuje jakoukoliv diskriminaci a stanovuje, že zaměstnavatel je povinen 
zajistit rovné zacházení se všemi zaměstnanci. Principy genderové rovnosti jsou v něm zakotveny v čl. 
21 Rovné zacházení a zákaz diskriminace, který též odkazuje na zákon č. 198/2009 Sb., o rovném 
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zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů 
(antidiskriminační zákon) v účinném znění. Slaďování rodinného a profesního života je dále reflektováno 
ve směrnici rektora č. 5/2019 Kariérní řád UJEP, ve kterém jsou specifikovány důvody pro úpravu 
pracovních podmínek akademických pracovníků sledující harmonizaci rodinného a pracovního života 
zaměstnaných rodičů s dětmi. 
 
V souladu s tím zajišťovala fakulta naplňování principů genderové rovnosti těmito způsoby:  
□ umožňováním práce na zkrácený pracovní úvazek,  
□ úpravou pracovní doby,  
□ úpravou rozvrhů výuky (u akademických pracovníků), 
□ umožňováním práce z domova, 

 
 
6.d PROBLEMATIKA SEXUÁLNÍHO A GENDEROV Ě PODMÍNĚNÉHO 

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

□ Na FF UJEP bylo i v roce 2020 udělováno mimořádné stipendium pro vyjíždějící studenty 
(studijní pobyty i praktické stáže), které spočívá v navýšení stipendia UJEP o 2.500 Kč za každý 
měsíc strávený v zahraničí – Směrnice 43/2018 – Udělování stipendií na FF UJEP. Po návratu 
jsou studentům uznávány splněné předměty na základě Protokolu o studijním plánu / Dodatku 
k protokolu o studijním plánu, který student individuálně konzultuje s akademickým 
koordinátorem již před výjezdem / v průběhu svého studia na zahraniční univerzitě. Viz 
Směrnice rektora č. 6/2015 k organizaci mezinárodních mobilit na UJEP. 

□ V rámci programu celofakultního PVK (povinně výběrového kurzu) se v letním semestru 
realizoval tematický blok věnovaný informacím o praktických náležitostech mezinárodních 
mobilit i aktuálních zážitcích vyjíždějících studentů. 

□ KHI FF UJEP prodloužila svoji účast v síti CEEPUS nazvané Shared History of Central Europe, 
v níž jsou zapojeny univerzity ze střední a jižní Evropy. Bohužel kvůli platným pandemickým 
opatřením nebyly výjezdy možné. 

□ KPF a KGER FF UJEP byly zapojeny do mezinárodního programu IMPRESS organizovaného 
TU Dresden. 

 
7.b PODPORA ZAHRANI ČNÍ MOBILITY AKADEMICKÝCH A 

NEAKADEMICKÝCH PRACOVNÍK Ů 
 
Fakulta tradičně podporuje zahraniční mobility svých akademických i neakademických pracovníků v 
rámci mezinárodního programu Erasmus+ prostřednictvím podpory vnitrofakultních nebo univerzitních 
grantů (podpora podávání žádostí o finanční prostředky z IP MŠMT – aktivity B), 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. V roce 2020 však byly 
všechny aktivity směřující k internacionalizaci výrazně ovlivněny nepříznivou pandemickou situací. 
 
7.c INTEGRACE ZAHRANI ČNÍCH ČLENŮ AKADEMICKÉ OBCE 

 
□ Na Katedře germanistiky FF UJEP probíhají katedrové porady v německém jazyce. Zahraniční 

doktorandi KGER jsou zapojeni do projektů SGS. 
□ Katedra historie FF UJEP nabízí doktorský studijní program Tschechische Geschichte 

akreditovaný v německém jazyce určený primárně pro uchazeče mimo ČR.  
 
7.d AKTIVITY POSILUJÍCÍ INTERNACIONALIZACI  

 
Katedra germanistiky  

□ Zapojení do projektu Erasmus+ „Internacionalizace a další rozvoj doktorského studia“ ve 
spolupráci s Univerzitou sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě a Univerzitou Wroclaw, 

□ realizace společného studijního programu s Univerzitou Bayreuth (double degree), 
□ realizace společného projektu “Grenze/n in 

nationalen und transnationalen 
Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und 
Bayern” s Univerzitou Řezno, Pasov a UK Praha, 

□ realizace mezinárodního semináře s Univerzitou 
Bayreuth o česko-německých interkulturních 
dialozích v české moderní komiksové tvorbě.” 
týden s komiksem” (7. - 12. 9. 2020) 

□ realizace jazykového kurzu “Hybridkurs Deutsch” 
s Institutem pro interkulturní komunikaci při 
Univerzitě Bayreuth (12. 10. - 30. 11. 2020)  

□ mezinárodní doktorské kolokvium (online) ve 
spolupráci s Univerzitou sv. Cyrila a Metoděje 
v Trnavě a Vratislavskou univerzitou, za účasti odborníků z Univerzity Göttingen, Vídeň a Lodž 
(9. - 13. 11. 2020) 
 

Účastníci semináře Česko-německý týden s komiksem, 
7. – 12. 9. 2020. 
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Katedra historie  
□ doktorandka KHI, Vlasta Kordová, pobývala v ZS 2020/2021 na Institut für Osteuropäische 

Geschichte ve Vídni a následně získala stipendium Jana Patočky na vídeňském Institut für die 
Wissenschaften vom Menschen (IWM), 

□ účast dr. Hrbka na mezinárodním online sympoziu "Freedom, Slavery, and Imprisonment in the 
Middle Ages and the Early Modern Age" pořádané University of Arizona, Tucson, (21.-22. 11. 
2020), příspěvek "Health and Community Rescue or Soul’s Salvation? Incarceration as an Anti-
plague Measure in the Bohemia in the 16th and 17th Centuries“  

Ústav slovansko-germánských studií  
 

□ spolupráce se zahraničními odborníky v rámci vědecké rady Collegia Bohemica společně s KHI 
□ podíl na zahraničních aktivitách KHI 
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8.   VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UM ĚLECKÁ A DALŠÍ TV ŮRČÍ 
ČINNOST    

 
8.a PROPOJENÍ TVŮRČÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI    
 
Tvůrčí a vzdělávací činnost jsou na FF UJEP tradičně velmi úzce propojeny a fakulta je též výrazným 
příjemcem prostředků na institucionální podporu. Z důvodu motivace tvůrčí činnosti je na fakultě 
nastaven vnitřní systém podpory výzkumných projektů, do něhož se mohou přihlásit akademičtí 
pracovníci fakulty (směrnice 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 21/2010). V roce 
2020 vydali akademičtí pracovníci 9 knižních titulů. Fakulta vydává (či spoluvydává) 4 odborné časopisy. 
 
I v roce 2020 se fakulta zapojila do projektů Interní grantové agentury UJEP dle směrnice rektora  
č. 3/2018. V rámci této soutěže byly úspěšně dokončeny 4 projekty realizované na katedře historie a 
katedře politologie a filozofie.  
  
8.b ZAPOJENÍ STUDENTŮ DO TVŮRČÍ ČINNOSTI     
 
Všechny katedry FF UJEP se prostřednictvím řešitelských týmů složených z akademických pracovníků, 
a především studentů zapojily do řešení projektů SGS UJEP. V roce 2020 bylo na FF řešeno 10 projektů 
SGS (5 na katedře historie, 4 na katedře germanistiky a 1 na katedře politologie a filozofie). Celkový 
rozpočet ve výši 2,4 mil Kč reflektuje potřeby všech výzkumných týmů, jejichž výzkumná témata 
odpovídají nejen dlouhodobým záměrům jednotlivých kateder, ale reagují také na nové a aktuální 
společenské výzvy. Příkladem může být výzkum občanského fungování ve veřejném prostoru či snaha 
vést studenty k výsledkům, které povedou k excelenci, resp. k naplňování nově platné metodiky 
hodnocení vědeckých výstupů (projekt Via ad Excellentiam).     
 

 
 

Název projektu Doba 
řešení Součást Řešitel 

Podpora vícejazyčnosti v 
předškolním a primárním stupni 
vzdělávání v Ústeckém kraji na 
příkladu jazyka německého 

2018-2020 KGER 
Doc. Martin Lachout, 

Ph.D. 

Interkulturalita jako tendence 
současné literatury NJO 

2019-2021 KGER 
Doc. Mgr. Renata 

Cornejo, Ph.D. 
Víno a vinařství v raně 
novověkých severozápadních 
Čechách a středním Polabí 

2019-2021 KHI PhDr. Jiří Koumar, Ph.D. 

KHI

50%

KPF

10%

KGER

40%

Podíl jednotlivých kateder na čerpání 

prostředků - grantová soutěž 2020

KHI KPF KGER ÚSGS
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30 let svobody 2019-2020 KHI Prof. Michaela Hrubá, 
Ph.D. 

Prameny a historický narativ 2020-2022 KHI 
doc. PhDr. Václav Drška, 

Ph.D. 
Mechanoskopie a analytická 
trasologie při výzkumu 
kamenických nástrojů užitých v 
Etrurii.  

2020-2022 KHI Mgr. Táňa Šimková, PhD. 

Frazeologie ve výuce 
německého jazyka na českých 
školách 

2020-2021 KGER Bergerová, Hana, doc. Dr. 

Rakouský realismus – autoři, 
díla a literární kritika 

2020-2021 KGER 
Doc. Mgr. Renata 

Cornejo, Ph.D. 
Civitas – občan a veřejný 
prostor 

2020-2021 KPF 
Mgr. Havlínová Ivana, 

Ph.D. 

Via ad excellentiam 2020-2021 KHI 
Prof. PhDr. Michaela 

Hrubá, Ph.D. 
  
 
 
Katedra historie 

□ Studenti navazujícího magisterského a doktorského studia KHI jsou zapojení do řešení projektů 
NAKI Hortus Montium Mediorum a Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování 
chmele. 

□ Studenti doktorského studia Vlasta Kordová a Lukáš Sláma publikovali v roce 2020 své 
autorské monografie (Smrt? Eto vojna, eto ničevo…: Odbojové hnutí a partyzánské výsadky ze 
Sovětského svazu na Českomoravské vrchovině, resp. Krušné hory ve švédském sevření). 

 
Katedra germanistiky 

□ Ve dnech 9. – 13. 11. 2020 se uskutečnil mezinárodní doktorský seminář (realizovaný KGER 
online), ve spolupráci s Univerzitou sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě a Vratislavskou univerzitou, 
finančně podpořen Evropskou komisí v rámci projektu Erasmus+ „Internacionalizace a další 
rozvoj doktorských studií“ 2018-1-SK01-KA203-046375, 

□ 10. 9. 2020 se uskutečnila v Činoherním studiu prezentace dvojjazyčné Antologie současného 
německojazyčného dramatu, na jejímž překladu (celkem 9 současných her) se podílelo 
v průběhu tří let celkem 40 studujících KGER bakalářských a navazujících magisterských 
studijních oborů. 

 
8.c ÚČELOVÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE 
 
Filozofická fakulta čerpala v roce 2020 v rámci výzkumu, vývoje a inovací účelové finanční prostředky 
v celkové výši 26.120.755,00 Kč. 

  
Resortní zdroje ze státního rozpo čtu  
  
MŠMT – Dlouhodobý koncepční rozvoj VO – TA 16 13 264 378,00 Kč 

MŠMT – Specifický vysokoškolský výzkum – TA 15 2 417 379,00 Kč 

MŠMT – IP UJEP (IGA, Škola doktorských studií a další) – TA 08 1 979 648,00 Kč 

MK – NAKI II – Program na podporu apl. výzkumu 6 729 768,00 Kč 

Zahrani ční zdroje  
  
Horizon 2020 692 617,00 Kč 

SN-CZ, Euroregion, ČNFB, Erasmus 934 965,00 Kč 
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Prost ředky z rozpo čtu státní správy  
  
Fond Ústeckého kraje 0,00 Kč 

Dotace z rozpočtu statutárního města Ústí n. L. 102 000,00 Kč 

    
Celkem  26 120 755,00 Kč 

 
 
8.d PODPORA STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAM Ů 

A PRACOVNÍKŮ NA POSTDOKTORANDSKÝCH POZICÍCH  
 

□ I v roce 2020 byla z prostředků IP UJEP financována Humanitní škola doktorských studií (FF, 
FUD). Doktorandi Katedry historie a Katedry germanistiky byly zapojeni mj. pro projektů SGS 
UJEP a projektů podpořených z prostředků Ústeckého kraje, 

□ V rámci institucionální podpory byly na postdoktorandských pozicích podporovány dvě 
pracovnice (Mgr. Táňa Šimková, Ph.D. a Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D.) 

 
8.e SPOLUPRÁCE S APLIKA ČNÍ SFÉROU NA TVORBĚ A PŘENOSU INOVACÍ 
  
Hlavním pracovištěm pro spolupráci s aplikační sférou na FF UJEP bylo v roce 2020 Centrum pro 
dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví, poskytující partnerům služby na základě smluvního 
výzkumu a smluv o provedení díla. 
V roce 2020 realizovalo Centrum významné výstupy související s problematikou ochrany a 
dokumentace historických staveb a historických artefaktů. Nejčastější partneři Centra se stali místní 
samosprávy, NPÚ, stavební firmy a vlastníci památkově chráněných objektů z řad veřejnosti. 
 
CDDKD se v roce 2020 podílelo na následujících zakázkách: 

□ Skenování a vytvoření 3D modelu lebky Magdaleny Fictumové, zadavatel: Kulturní zařízení 
Kadaň, RIV smluvní výzkum VaV 

□ Operativní průzkum a dokumentace – kaple Chotiměř – dokumentace stávajícího stavu pro 
předprojektovou přípravu památkové obnovy, zadavatel: Obec Chotiměř, RIV smluvní výzkum 
VaV 

□ Stavební zaměření pro probíhající rekonstrukci Glorietu v zámecké zahradě v Děčíně, 
zadavatel: Stucco TM – Město Touškov, smlouva o dílo 

□ Dílčí hloubkový stavebně-historický průzkum podstřeší domu č. p. 15/7 Mírové náměstí, 
Litoměřice, zadavatel: Město Litoměřice RIV smluvní výzkum VaV 

□ Stavební zaměření zámku Poláky, zadavatel: Miloš Dempír, RIV smluvní výzkum VaV  
□ spolupráce s učiteli základních a středních škol (školení učitelů, DVPP). 

Transfer informací a aplikace inovací v oblasti vzdělávání a didaktiky jsou realizovány prostřednictvím 
fakultních center, jež přímo spolupracují s učiteli na základních a středních školách v regionu. Fakultní 
Centra pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání realizovalo následující 
aktivity: 

□ Regionální den pro učitele německého jazyka (odborný seminář za účasti zahraniční lektorky) 
- únor 2020  

□ Ostatní plánované aktivity byly kvůli epidemiologické situaci zrušeny.   

Spolupráce s aplikační sférou je realizována též na Katedře politologie a filozofie prostřednictvím Centra 
občanského vzdělávání a Centra občanského vzdělávání Ústí nad Labem (COV.UL). 
 
8.f PODPORA HORIZONTÁLNÍ MOBILITY STUDENT Ů A AKADEMICKÝCH 

PRACOVNÍKŮ A JEJICH VZDĚLÁVÁNÍ      

Klíčovým pracovištěm pro spolupráci a aplikační sférou na FF UJEP bylo i v roce 2020 Centrum pro 
dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví, poskytující partnerům služby např. v oborech 3D 
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skenování, stavebně-historické průzkumy, fotogrammetrická měření. V rámci fakultního Centra pro 
podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání dochází k propojení s aplikační sférou 
při podpoře dalšího vzdělávání učitelů a učitelek němčiny, popularizace němčiny a česko-německého 
vzájemného poznávání formou kurzů, workshopů, setkání a dalších aktivit. Katedra politologie a filozofie 
se snaží o spolupráci s aplikační sférou nabídkou řady služeb, přičemž jeden ze způsobů přenosu 
informací mezi katedrou a aplikační sférou je spolupráce zejména se státní správou a samosprávou a 
přednášková činnost pro širokou veřejnost. 
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9. ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY A HODNOCENÍ REALIZOVANÝCH 
ČINNOSTÍ      
 
 

□ Hodnocení kvality výuky v IS/STAG – Hodnocení výuky v IS STAG bylo standardně provedeno 
dvakrát ročně, vždy po ukončení stávajícího semestru. 

□ Hodnocení podpory distanční výuky na FF UJEP – veškerá činnost fakulty byla v maximální 
míře ovlivněna probíhající pandemií onemocnění Covid-19. Opatření týkající se vzdělávací 
činnosti se odrazila též v inovaci systému hodnocení tohoto segmentu. Hodnocení podpory 
distanční výuky bylo prováděno formou anonymního on-line dotazníku.  

VĚDECKÉ ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ 

Nejvýznamn ější granty získané v roce 2020  

Doc. Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D. z katedry politologie a filozofie  pokračoval v roce 2020 v řízení 
grantu 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 
pokračoval v mezinárodním grantu 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. 2020 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.  

Významné v ědecké konference v roce 2020 

Katedra historie přes restrikce spojené s pandemickou situací uspořádala i v roce 2020 několik 
významných konferencí. Konference Dějiny ve veřejném prostoru II. Vystavování minulosti pořádaná 
společně s ÚSTR, FF UK, PF UK a HÚ AV ČR se uskutečnila online jako série diskusních panelů 
v několika termínech v průběhu října a listopadu 2020. Jednotlivá setkání byla veřejně přenášena 
prostřednictvím YouTube a diváci se mohli zapojit do moderované diskuse s vystupujícími. Do online 
prostředí se přesunula také konference Města dobývaná, dobytá a okupovaná. Kontexty a důsledky 
neúspěšné obrany měst od středověku do 20. století, kterou fakulta pořádala ve dnech 6.-7. 10. 2020 
společně s Archivem hlavního města Prahy, HÚ AV ČR, FHS UK a Instytutem Historii i Archiwistyki 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 

Ve spolupráci se svým tradičním partnerem Katedrou interkulturní germanistiky na Univerzitě Bayreuth 
uskutečnila katedra germanistiky  v roce 2020 hned dva mezinárodní projekty podpořené Česko-
bavorskou vysokoškolskou agenturou. Jedním z nich projekt Interkulturní dialogy mezi obrazem a 
textem (BTHA-AP-2020-6), na nějž navazoval mezinárodní seminář „Interkulturelle Dialoge zwischen 
Bild und Text“ konaný 7. - 12. 9. 2020 na FF UJEP. V rámci mezinárodního projektu ERASMUS+ s 
názvem Internacionalizace a rozvoj doktorských studií bylo 9. - 13. 11. 2021 ve spolupráci s Univerzitou 
sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě a s Univerzitou Vratislav online formou realizováno mezinárodní 
doktorské kolokvium. V návaznosti na projekt realizovaný ve spolupráci s Univerzitou Bayreuth a Institut 
für interkulturelle Kommunikation pak katedra germanistiky pořádala sedmitýdenní online kurz (12. 10.-
30. 11. 2020) - „Hybridkurs Deutsch als Fremdsprache“. 

Ceny rektora, ceny d ěkanky 

Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. získala cenu rektora UJEP za knihu roku v oblasti společenské, 
humanitní a umělecké s publikací “SOLA FIDE-POUHOU VÍROU – Lutherská šlechta na Ústecku a 
Děčínsku a její kulturní dědictví”. 
Cenu rektora UJEP pro studenty za mimořádné výsledky v oblasti tvůrčí činnosti převzal doktorand 
katedry historie Mgr. Lukáš Sláma (1. místo), který se ve své odborné profilaci zaměřuje na dějiny 
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období třicetileté války a militární dějiny raně novověkých vojsk. Svůj výzkum opírá o domácí i zahraniční 
bádání, průběžně své výsledky publikuje – v roce 2019/20 publikoval 6 studií (Jost), z toho dvě v 
zahraničí, vydal jednu monografii a dvě studie připravil do tisku. Krom své práce na doktorském projektu 
se podílí též jako administrátor či odborný pracovník na dvou projektech NAKI (Dokumentace 
historických staveb sloužících pro zpracování chmele, Hartus Montius Mediorum) a je zapojen do 
projektů SGS realizovaných na FF UJEP. Pracuje též jako výkonný redaktor časopisu Monumentorum 
Custos: časopis pro památky severozápadních Čech, který FF UJEP vydává spolu s Národním 
památkovým ústavem. 
 
Předávání Cen děkanky FF UJEP za rok 2020 bylo s ohledem na epidemiologickou situaci přesunuto 
na rok 2021. 
 

ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY EDI ČNÍ 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 KOMISE 

Předseda 
Mgr. David Tomíček, Ph.D. (do 1. 7. 2020) 
doc. Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D. (od 1 .7. 2020) 
 
Členky a členové 
doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. 
PhDr. Ing. Jiří Chotaš, Ph.D. 
Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. 
PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D. 
Tajemnice 
Mgr. Ivana Bláhová 
 

OSTATNÍ PUBLIKA ČNÍ ČINNOST 
 

Knihy vydané ve spolupráci s dalšími vydavateli 

jméno autora název díla ISBN Spoluvydavatel 
Marcela Zemanová – 
Václav Zeman (eds.) 

Svět a jelen od Schichta 978-80-7561-272-4 
Muzeum města 
Ústí nad Labem 

Jakub Pátek a kol. Zahořany 978-80-7561-262-5 
Nakladatelství 
Pavel Mervart 

Jan Musil (ed.) Reflexe moci – Moc reflexe 978-80-7561-269-4 
Nakladatelství 
Pavel Mervart 

Pavel Maškarinec, 
Lukáš Novotný 

Strany a vládnutí v digitální éře. 
Vybraná témata výzkumu 
politického stranictví 

978-80-7561-201-4 Academia 

Jakub Charvát, Pavel 
Maškarinec 

Volby do Evropského parlamentu 
v Česku v roce 2019: Stále ještě 
druhořadé volby? 

978-80-7561-248-9 

Centrum pro 
studium 
demokracie a 
kultury 

 
Knihy vydané pouze FF UJEP 

jméno autora název díla ISBN 

Jan Grisa 
„Zaměstnává hraničáře, podporuje 
český živel.“ První severočeský 
akcijní pivovar v Bohušovicích 

978-80-7561-217-5 

Vlasta Kordová 

„Smrt? Eto vojna, eto ničevo…“ 
Odbojové hnutí a partyzánské 
výsadky Sovětského svazu na 
Českomoravské vrchovině 

978-80-7561-238-0 
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Martin Veselý 
Zklamání, strach a naděje. Život 
v Ústeckém kraji v letech 1938-
1946 

978-80-7561-266-3 

Michaela Hrubá, Táňa 
Šimková, Jan Royt 

Historie a památky Krušnohoří I. 978-80-7561-264-9 

Kristina Kaiserová (ed.) Historie a památky Krušnohoří II. 978-80-7561-265-6 

 
Čísla časopis ů 

Aussiger Beiträge ISSN 1802-6419 

Central European Journal of Politics  ISSN 2464-479X 

Monumentorum Custos ISSN 1803-781X 

Ústecký sborník historický ISSN 0231-9349 
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10.  NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ EXCELENCE  
 
Fakulta zhodnotí své postavení a významné úspěchy v roce 2020 v následujících oblastech: 
 
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 2020 získala fakulta několik excelentních výsledků v rámci hodnocení VaV dle Metodiky 2017+ 
(Modul 1): 
 
Katedra historie:  

□ Hodnocení 1 : Výsledek, který je z hlediska originality, významu a obtížnosti získání na špičkové 
světové úrovni (world-leading): doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D .: Hispania Motives and their 
Function in the Chronicle of Gregory of Tours (Jost) 

□ Hodnocení 2 : Výsledek, který je z hlediska originality, významu a obtížnosti získání na 
vynikající mezinárodní úrovni, ale nedosahuje nejvyšší úrovně excelence (excellent): Mgr. Petr 
Karlí ček, Ph.D .: Napínavá doba. Politické karikatury (a satira) Čechů, Slováků a českých 
Němců (1933-1953) (B)  

 
Katedra germanistiky:  

□ Hodnocení 2 : Výsledek, který je z hlediska originality, významu a obtížnosti získání na 
vynikající mezinárodní úrovni, ale nedosahuje nejvyšší úrovně excelence (excellent): Carolin-
Christine Eckardt, M.A .: Diskursschranken im interkulturellen Gespräch. Die Arbeit an 
kulturellen Grenzen in deutsch-ägyptischen Gruppendiskussionen zum "Karikaturenstreit" (B) 

 
Katedra politologie a filozofie:  

□ Hodnocení 2 : Výsledek, který je z hlediska originality, významu a obtížnosti získání na 
vynikající mezinárodní úrovni, ale nedosahuje nejvyšší úrovně excelence (excellent): doc. Mgr. 
Martin Nitsche, Ph.D .: Le milieu comme site au sein du champ de la phénoménologie La 
contribution des Beiträge zur Philosophie au développement de la méthode phénoménologique 
(C) 

 
Z hlediska projektové činnosti byla v roce 2020 úspěšně završena realizace projektu „Children Born of 
War – past, present and future“ v rámci programu Horizont 2020, jejímž hlavním řešitelem byla britská 
University of Birmingham. Svého cíle dosáhl také projekt přeshraniční spolupráce SN-CZ „Naše světové 
dědictví – hornická kulturní krajina Krušnohoří“. Stejně tak skončilo řešení projektu „Dokumentace 
historických staveb sloužících pro zpracování chmele“ z programu Národní a kulturní identity (NAKI) 
Ministerstva kultury, který byl poskytovatelem zhodnocen jako úspěšný. Ve stejném programu 
pokračovalo i řešení projektu „Hortus Montium Mediorum – Dokumentace, výzkum a prezentace 
kulturního dědictví vybraných lokalit východního Českého středohoří“, stejně jako mezinárodního 
projektu „Problémy přeshraniční spolupráce a přeshraničního managementu v česko-bavorském 
pohraničí“ podpořeného MŠMT, jenž je realizován ve spolupráci s Otto-Friedrich-Universität Bamberg. 
Konečně bylo v roce 2020 zahájeno řešení projektu GAČR „Vzorce kvality demokracie na regionální 
úrovni v zemích V4: Vhled do černé skříňky“. 
 
 
10.b NÁRODNÍ  A MEZINÁRODNÍ OCENĚNÍ FAKULTY 

 
Katedra historie:   

□ PhDr. Vlasta Kordová – stipendium Jana Patočky pro mladé badatele, doktorandy a 
postdoktorandy na Institut für Wissenschaften vom Menschen 

□ Veronika Lešková – celostátní kolo studentské vědecké konference „Historie 2020“ – 1. místo 
□ Bc. Veronika Lešková – cena Josefa Šusty za práci Obyvatelstvo vesnice Všemily v raném 

novověku. Mikrostudie poddanského obyvatelstva na panství Česká Kamenice v letech 1556–
1713 

 
Katedra politologie a filozofie:  
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□ Mgr. Jan Musil, Ph.D. – cena Zdeňka Horského za práci Měření Čechoslováků. Česká 
společnost biotypologická a konstituční lékařství v ČSR mezi lety 1937-1959 

 
 
10.c MEZINÁRODNÍ  HODNOCENÍ FAKULTY  NEBO JEJÍ  SOUČÁSTI, VČETNĚ 

ZAHRANIČNÍCH AKREDITACÍ  
 
V roce 2020 proběhlo hodnocení UJEP mezinárodním evaluačním panelem dle metodiky 17+ 
v modulech M3, M4 a M5. Filozofická fakulta byla vyhodnocena ve FORD 6. Humanities and Arts 
celkově body jako “velmi dobrá”.  
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11.  TŘETÍ ROLE FFUJEP  
 
11.a PŮSOBENÍ V OBLASTI  PŘENOSU POZNATKŮ DO PRAXE  

 
Fakulta zodpovědně plní třetí roli univerzity nejen v rámci severočeského regionu a tradičně se zapojuje 
do aktivit, jež tuto složku její činnosti naplňují. FF UJEP navázala smluvní spolupráci s řadou středních 
a základních škol v regionu, pro něž pořádá speciální výstavní aktivity, pro které připravuje i samostatný 
didaktický program. 
V roce 2020 fakulta pořádala též panelovou diskusi spojenou s burzou práce pro absolventy FF. Celá 
akce se s ohledem na opatření v souvislost s pandemií Covid-19 konala pouze v on-line prostředí a 
jejím tématem byla Uplatnitelnost absolventů humanitních a společenskovědních oborů v návaznosti na 
aktuálně realizovaný CRP (Společný postup filozofických fakult v oblasti zvyšování kvality a prestiže 
humanitních a společenských věd II. – web Humanitky.cz), 
Pracovníci Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví FF UJEP v roce 2020 s pomocí 
svého moderního přístrojového vybavení dokumentovali a zachraňovali regionální památky Ústeckého 
kraje. 

 
 

11.b PŮSOBENÍ V REGIONU       
 
FF UJEP se i v roce 2020 snažila zodpovědně plnit třetí roli univerzity v 
rámci regionu. Její činnost však byla významným způsobem narušena 
opatřeními souvisejícími s probíhající pandemií onemocnění covid-19.  
I přes nepříznivou situaci proběhly následující akce: 

□ Svíčka za slova Václava Havla – soukromé pietní připomenutí 
výročí devíti let od skonu Václava Havla, 

□ Jom ha-šoa 2020 (on-line) - čtení jmen obětí holocaustu, 
spolupráce s hlavním organizátorem akce (ZŠ Trmice), 

□ Regionální den pro učitele německého jazyka se seminářem 
vedeným německou lektorkou uspořádaný katedrou 
germanistiky 

 
Významný regionální dopad má především působení a aktivity Centra 
pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví, které se i v roce 2020 
podílelo na záchraně a dokumentaci památek v ústeckém regionu, 
Prostřednictvím aktuálně realizovaných projektů CDDKD 
dokumentovalo širokou paletu památek v ústeckém regionu, a přispívalo 
tak k jejich uchování i záchraně.  
Výsledkem pětiletého projektu NAKI „Dokumentace historických staveb 
sloužících pro zpracování chmele" řešeného Národním památkovým ústavem a Filozofickou fakultou 
UJEP byla v roce 2020 prozatímní online formou realizovaná výstava Piva džbán bude dán, až bude 
chmel očesán, která představuje více než 5000 dokumentovaných objektů spojených s pěstováním a 
zpracováním chmele. Ve spolupráci s městem Litoměřice pokračovala též další etapa průzkumu domu 
Kalich, která přinesla široké veřejnosti nové informace a upřesnění datace o této důležité dominantě 
města Litoměřice. CDDKD se podílelo také na tvorbě 3D modelu lebky Magdaleny Fictumové z Kolovrat, 
jejíž stáří se datuje do 2. pol. 16. století. 
Kolektiv odborných pracovníků Katedry historie ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem, 
Archivem města Ústí nad Labem a dalšími institucemi v roce 2020 završuje dlouhodobý projekt, jehož 
výsledkem bude publikace mapového souboru kartografických materiálů v podobě Historického atlasu 
města Ústí nad Labem. 

 
 
11.c NADREGIONÁLNÍ  PŮSOBENÍ A VÝZNAM     
 
Mezinárodních aktivit se významným způsobem dotkla neblahá situace spojená s restrikcemi 
v souvislosti s pandemií Covid-19, přesto pokračovaly některé již dříve zahájené aktivity, i když 
v mnohdy omezené a pozměněné formě. Metodické centrum CEPRONIV při KGER nadále 
spolupracuje s jednou z nejvýznamnějších německých muzeálních institucí Staatliche 
Kunstsammlungen Dresden (Státní umělecké sbírky Drážďany) na přípravě animačních materiálů pro 

Svíčka za slova Václava Havla, 18. 
12. 2020.  
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české školní kolektivy. Pokračovala též fungující spolupráce s organizací LASUB (Zemský úřad pro 
školství a vzdělávání v Sasku), oddělení pro podporu Lužických Srbů a spolupráce s Technickou 
univerzitou v Drážďanech navázaná v rámci projektu IMPRESS – Internationality via Mobility Projects, 
Research and Educational Synergies (Internacionalizace učitelských studií). Doc. K. Kaiserová z Ústavu 
slovansko-germánských studií nadále zastává v pozici předsedkyně správní rady Collegia Bohemica. 
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12.  ČINNOSTI V SOUVISLOSTI S DOPADY PANDEMIE 
ZPŮSOBENÉ KORONAVIREM SARS-COV-2  
 
 
12.a VZDĚLÁVACÍ  ČINNOST       
 
V reakci na krizová opatření omezující prezenční výuku a konání prezenčních zkoušek, státních 
zkoušek a obhajob dizertačních prací vydala UJEP směrnici rektora č. 1/2020 Pravidla pro rozhodování 
o realizaci distančního vzdělávání v akademickém roce 2020/2021, kterou vymezila obecná pravidla 
realizace výuky a kontrol studia v krizových podmínkách.  
 
Vzhledem k tomu, že objektivní vnější okolnosti neumožňovaly od počátku akademického roku 
2020/2021 uskutečňovat studijní programy v souladu s udělenou akreditací nebo v souladu 
s oprávněním uskutečňovat studijní programy udělené v rámci institucionální akreditace, byla tato 
směrnice v zimním semestru aplikována na všech fakultách, včetně filozofické fakulty. V souladu 
s přijatou směrnicí rozhodovala o zavedení distančních prvků výuky a distančních kontrol studia na 
fakultě děkanka a poté v rámci konkrétního studijního programu jeho garant, pro konkrétní studijní 
předmět vždy po dohodě s garantem tohoto předmětu. 
Fakulta v plném rozsahu využila Centrem informatiky UJEP podpořený elektronický nástroj distanční 
komunikace a prostředek pro videokonference v rámci služby BigBlueButton UJEP s následným 
napojením na systém Moodle. Fakulta kontinuálně pečovala o zajištění metodické i technické podpory 
akademickým pracovníkům i studentům v této oblasti. V souvislosti s tím proběhla také školení 
akademických pracovníků a došlo k dovybavení jednotlivých pracovišť nezbytnou technikou. 
 
Všechny katedrové studovny přešly na elektronickou formu komunikace a prostřednictvím e-studoven 
zřízených formou samostatných stránek v systému Moodle poskytovaly doprovodné informace pro 
potřeby výuky. 
 
12.b VÝZKUMNÁ  ČINNOST       
 
Výzkumná a tvůrčí činnost na fakultě pokračovala i přes komplikace způsobené opatřeními v souvislosti 
s pandemií onemocnění Covid-19 v podobě nastavené dle platných pravidel jednotlivých výzkumných 
týmů. 
 
 
12.a TŘETÍ ROLE       

Fakulta i celá univerzita v roce 2020 více než kdy jindy a nad rámec kontinuálního naplňování třetí role 
zodpovědně přistoupila k řešení společenských problémů souvisejících s pandemií způsobenou 
onemocněním COVID-19.  

□ Stejně jako na ostatních fakultách UJEP 
se i na FF šily v tisících kusech roušky. 
Následně byly předány do nemocnic v 
Ústí n. L., Roudnici, Uhříněvsi, Lounech, 
České Kamenici, Liberci, Děčíně a 
Trutnově. Dalších 1 000 ks bylo 
poskytnuto DD a DS v Ústí n. L., ústecké 
a pražské MP, pracovníkům Kauflandu ve 
Všebořicích, Domovu důchodců 
Čížkovice, Domovu sociálních služeb 
v Meziboří, 

□ FF a FSE společně podaly projektový 
záměr „Nástroje proti nárůstu 
socioekonomických disparit ve 
strukturálně postižených regionech" v 
rámci ITI Chomutovsko-Ústecké 
aglomerace v oblasti zmírnění dopadů COVID-19, 

□ studenti pomáhali v rámci dobrovolnictví v různých zařízeních a institucích  

Den otevřených dveří na FF UJEP, 29. 1. 2020. 
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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 vysoké škole (počty kurzů) 

Tab. 2.7 Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (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 vysoké škole 

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

 

Tab. 6.2 Věková struktura akademických a vědeckých a ostatních 
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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