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1. KVALITA A RELEVANCE 
 
 

1.1 Kvatitativní rozvoj vzd ělávacího procesu 
 

• Zajistit úspěšné reakreditace a akreditace studijních oborů v souvislosti s reakreditacemi 
většiny bakalářských a magisterských programů FF.  

 
Kontrolovatelné výstupy: seznam úspěšně reakreditovaných a nově akreditovaných 

studijních oborů (10 SP, 23 SO) 
 Odpovědná osoba:  proděkanka pro studium  

 
• Podporovat intenzivní zavádění prostředí MOODLE v rámci kombinovaného, popř. interního 

studia. 
 

Kontrolovatelné výstupy: nově zavedené studijní opory a materiály v systému MOODLE  
(30 ks / z toho 10 KHI, 10 KPF, 10 KGER) 

 Odpovědná osoba:  proděkanka pro studium 
 

• Pro další rozvoj vzdělávácího procesu maximálně využít možnost programového financování 
(OP VVV) a další projektové zdroje (Visegrad fund; Norské fondy, Aktion, ČNFB atd.). 

 
Kontrolovatelné výstupy: připravené projektové záměry, popř. podané projekty  

(5 ks za celou fakultu)  
Odpovědná osoba:  proděkanka pro rozvoj a informatizaci 

 
 

1.2 Důraz na realizaci v ědecko-výzkumné činnosti 
 

• V rámci institucionálního a specifického výzkumu podporovat akademické pracovníky, 
doktorandy a vědecké týmy na jednotlivých pracovištích, získat podporu těchto aktivit i v rámci 
institucionálního plánu UJEP. 

 
 Kontrolovatelné výstupy: 20 realizovaných projektů za celou fakultu 
 Odpovědná osoba:   proděkan pro vědu a zahraniční vztahy 

 
• Podpora vydávání časopisů, monografií a dalších publikací dle schváleného Edičního plánu 

na rok 2014. 
 

 Kontrolovatelné výstupy: Ediční plán FF UJEP na rok 2014  
 Odpovědná osoba:   proděkan pro vědu a zahraniční vztahy 

 
 

1.3 Efektivní řízení ve všech oblastech 
 

• Na pracovištích s neoptimální kvalifikační strukturou podporovat akademické pracovníky 
v doktorském studiu a podpořit zvyšení podílu docentů a profesorů zapojením do podpory 
v rámci institucionálního plánu. 

 
Kontrolovatelné výstupy: 1 ukončené Ph.D. studium 
Odpovědná osoba:  proděkan pro vědu a zahraniční vztahy 
 

• Podporovat další rozvoj personálně a vědecko-výzkumně stabilizovaných pracovišť 
v návaznosti na jejich vzdělávací činnost (záměry oddělení, center atd.). 

 
 Kontrolovatelné výstupy: analýza dalšího rozvoje pracovišť FF 
 Opovědná osoba:  proděkanka pro rozvoj a informatizaci 
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• Efektivně nakládat s prostředky na institucionální a specifický výzkum s cílem respektovat 
oborové standardy a prezentovat významné badatelské výsledky. 

 
 Kontrolovatelné výstupy:  30 výstupů pro RIV za celou fakultu 
 Odpovědná osoba:  proděkan pro vědu a zahraniční vztahy 
 

• Efektivně zajistit přesun všech pracovišť do nových fakultních prostor. 
 
Kontrolovatelné výstupy: realizovaný přesun fakulty 
Odpovědná osoba:  tajemnice 

 
• Průběžně vyhodnotit plnění monitorovacího indikátoru „počty studentů“ v projektu OP VaVpI. 
 
 Kontrolovatelné výstupy: vyhodnocení stavu k 31. 12. 2014 a popis rizik  
 Odpovědná osoba:  proděkanka pro studium 
 
• V rámci Výroční zprávy o činnosti za rok 2013 vyhodnotit plnění ADZ FF UJEP 2013 a dvakrát 

(červenec, listopad) průběžně vyhodnotit plnění ADZ FF UJEP 2014. 
 

Kontrolovatelné výstupy:  Výroční zpráva o činnosti za 2013, Přehled plnění 
ADZ UJEP 2014 

 Odpovědná osoba:  proděkanka pro rozvoj a informatizaci  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

2. VNĚJŠÍ VZTAHY, OTEVŘENOST 
 
 

2.1 Podpora realizace spole čných studijních program ů a partnerské spolupráce 
 

• Podporovat realizaci bilaterální dohody co-tutelle v doktorském studijním oboru České dějiny / 
Tschechische Geschichte mezi UJEP a TU Dresden. 

 
 Kontrolovatelné výstupy: 1 doktorand 

 Odpovědná osoba:  proděkanka pro studium  
 

• Podporovat dle možností realizaci bilaterální dohody o navazujícím magisterském studijním 
oboru Německá filologie v česko-německém kontextu / Interkulturní germanistika, ukončeném 
dvojitým diplomem (DOUBLE DEGREE) v rámci meziuniverzitní smlouvy o spolupráci 
(Memorandum of Understanding) mezi UJEP v Ústí nad Labem a Univerzitou Bayreuth. 

 
 Kontrolovatelné výstupy: 3 studenti 
 Odpovědná osoba:   proděkanka pro studium  
 

• Podporovat spolupráci v rámci smluvního partnerství (Historický ústav AV ČR v.v.i., Ústav pro 
soudobé dějiny v.v.i, NPU – územní odborná pracoviště Liberec, Loket, Ústí nad Labem, SOA 
Litoměřice, AMP Praha, Památník Terezín, Muzeum Města Ústí nad Labem), Universität 
Bayreuth a další společné aktivity včetně projektů s vědecko-výzkumnými a dalšími 
institucemi.  
 
Kontrolovatelné výstupy: přehled akcí a aktivit k 31. 12. 2014 
Odpovědná osoba:   proděkan pro vědu a zahraniční vztahy 

 
 

2.2 Důraz na internacionalizaci ve všech oblastech činnosti 
 

• V rámci pedagogické, vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti podporovat mobilitu studentů 
a akdemických pracovníků. 

 
Kontrolovatelné výstupy: 25 studujících participujících na programu ERASMUS, popř. 

jiných programech 
16 akademických pracovníků zapojených do výukové mobility 
vypracování přehledu stávajících smluv v rámci programu 
ERASMUS a dalších mezinárodních smluv 

 Odpovědná osoba:  proděkan pro vědu a zahraniční vztahy 
 

• Před zahájením akademického roku aktualizovat nabídky cizojazyčných kurzů pro studenty 
programu ERASMUS. 

 
 Kontrolovatelné výstupy: 8 cizojazyčných kurzů 
 Odpovědná osoba:  proděkan pro vědu a zahraniční vztahy 
 
 

2.3 Spolupráce  se zaměstnavateli a aplika ční sférou na celostátní a regionální 
úrovni   

 
• Podpora praxe studentů v rámci smluvního partnerství i mimo něj s institucemi budoucích 

zaměstnavatelů včetně škol, orgánů státní správy a samosprávy, odborných a dalších 
institucí. 

 
Kontrolovatelné výstupy: 58 praxí (z toho 15 praxí KHI, 10 praxí KGER, 20 praxí KPF) 
Odpovědná osoba:  proděkan pro vědu a zahraniční vztahy 
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• Podpora přípravy a realizace projektů zaměřených na spolupráci se zaměstnavateli 
a aplikační sférou v rámci smluvního partnerství i mimo něj. 

 
Kontrolovatelné výstupy: 1 realizovaný projekt (z toho 1 projekt KHI) 

1 připravený projekt (z toho 1 projekt KHI) 
Odpovědná osoba:  proděkan pro vědu a zahraniční vztahy 

 
 

2.4 Propagace všech činností a aktivit 
 

• Realizace propagačních tiskovin a materiálů pro potencionální uchazeče o studium ve všech 
oblastech studia, účast na veletrhu Gaudeamus Praha, realizace Dne otevřených dveří. 

 
 Kontrolovatelné výstupy: přehled pořízených propagačních materiálů 
 Odpovědná osoba:  proděkanka pro studium  
 

• Aktualizace webových stránek fakulty. 
 
 Kontrolovatelné výstupy: webové stránky fakulty 
 Odpovědná osoba:  děkan FF 
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3. EFEKTIVITA A FINANCOVÁNÍ, PROJEKTOVÉ ZÁM ĚRY 
 
 

3.1. Investi ční financování 
 

• Ukončení investiční části projektu OP VaVpI „Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumné 
infrastruktura Filozofické fakulty UJEP“ kolaudací. 

 
 Kontrolovatelné výstupy: vydání rozhodnutí o kolaudaci 
 Odpovědná osoba:  proděkanka pro rozvoj a informatizaci 
 
 

3.2 Neinvesti ční financování 
 

• Ukončení neinvestiční části projektu OP VaVpI „Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumné 
infrastruktura Filozofické fakulty UJEP“. 

 
 Kontrolovatelné výstupy: vybavení a zpřístupnění nových prostor FF 
 Odpovědná osoba:  tajemnice  
 
 

3.3 Rozvoj informa čních zdroj ů 
 

• Podpořit rozvoj Vědecké knihovny UJEP vznikem oddělení Rakouské knihovny.  
 

Kontrolovatelné výstupy: zřízení Rakouské knihovny 
Odpovědná osoba:  proděkanka pro rozvoj a informatizaci 

 
• Podpořit rozvoj katedrových knihoven a studoven vyčleněním prostředklů na nákup 

informačních zdrojů, připravit podmínky pro vznik Evropského searlovského archivu. 
 
 Kontrolovatelné výstupy: 150 nově pořízených knih a dalších informačních zdrojů  
 Odpovědná osoba:  proděkanka pro rozvoj a informatizaci 
 
 

3.4 Projektová činnost 
 

• Podporovat realizaci již získaných projektů v oblasti vědy. 
 

 Kontrolovatelné výstupy: 8 realizované projekty 
Odpovědná osoba:  proděkan pro vědu a zahraničí 

 

Název Poskytovatel  
Výše podpory 
2014 

Pracoviště 

Dokumentace, 
digitalizace a prezentace 
ohroženého kulturního 
dědictví v příhraniční 
oblasti severozápadních 
Čech 

MK ČR 3.090 tis. Kč KHI 

Příběhy míst. Topografie 
soudobé paměti národa 

MK ČR 933 tis. Kč KHI 

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

MK ČR 2.895 tis. Kč KHI 
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Begegnungen und 
Bewegungen: 
Österreichische 
Literaturen 

MŚMT 30 tis. Kč KGER 

Ars Montana: Umělecký 
a kulturní transfer 
v otevřeném prostoru 
česko-saského 
Krušnohoří na prahu 
raného novověku (1459–
1620) 

GAČR 300 tis. Kč KHI 

Libri Civitatis II GAČR 635 tis. Kč KHI 

Saskočeské vztahy 
v proměnách času – 
pomocná výuková 
publikace 

Cíl 3 3.622 eur ÚSGS, KHI 

Společný rozvoj 
a zavedení konceptu 
Blended-Learning 
v kombinované výuce 
studia Interkulturní 
germanistika s pomocí 
online výukové platformy 
– INGO 

Cíl 3 18.760 eur KGER 

Visegrad memory or 
Visegrad memories. 

Visegrad 
fond 

cca 5.000 eur ÚSGS 

 
 

• Podporovat realizaci již získaných projektů v oblasti rozvoje.  
 

 Kontrolovatelné výstupy: 5 realizovaných projektů  
 Odpovědná osoba:  proděkanka pro rozvoj a informatizaci 
 

Název Poskytovatel  
Výše podpory 
2014 

Pracoviště 

Šance pro mladé 
výzkumníky na 
Univerzitě J. E. Purkyně 

MŠMT 1.500 tis. Kč KHI 

Communitas pro praxis – 
Partnerství pro praxi 

MŠMT 2.000 tis. Kč děkanát 

Nová média ve vědě a 
výzkumu  MŠMT 350 tis. Kč děkanát 

Corona Culturae – 
Inovace uměnovědných 
oborů různých součástí 
UJEP 

MŠMT 3.000 tis. Kč KHI 

Moderní vzdělávací a 
vědecko-výzkumná 
infrastruktura Filozofické 
fakulty Univerzity J. E. 
Purkyně (OP VaVpI 4) 

MŠMT 
100 mil. Kč inv. 

26 mil. Kč neinv. 
děkanát 

 
 

• Podporovat přípravu nových projektů ve všech oblastech činností fakulty. 
 

 Kontrolovatelné výstupy: 7 nově připravených projektů 



 9 

Odpovědné osoby: proděkan pro vědu a zahraniční vztahy / proděkanka pro 
rozvoj a informatizaci 

 

Název Poskytovatel  Pracoviště 

Jazyk jako klíč ke spolupráci – satus a 
prestiž sousedních jazyků v česko-
saském příhraničí 

Cíl 3 KGER / TU Dresden 

Sepulkrální památky v česko-saském 
prostoru 

Cíl 3 / 
Horizont 

KHI / TU Freiberg 

Konfrontační výzkum národnostního 
diskurzu v německém a českém 
periodickém tisku z Ústecka a 
Znojemska v období 1848–1938 

GAČR KGER 

5. století. Lidé, vzdělanost a společnost 
evropského západu mezi antikou a 
středověkem 

GAČR KHI 

Tzv. saská renesance GAČR KHI / FF UK 

Kritické reflexe teorie i praxe demokracie 
a občanské společnosti GAČR KPF 

Europa, Nach-Europa GAČR, FWF KPF 

 


