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1. Úvod
Výroční zpráva o činnosti Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem za rok 2009 je předkládána v souladu se zákonem č. 111/98 Sb. o vysokých školách.
Filozofická fakulta (dále jen FF) Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen UJEP)
působí v rámci univerzity již třetím rokem. Od svého vzniku prošla FF velmi výrazným kvalitativním i
kvantitativním rozvojem, a to ve všech oblastech své činnosti: evidován je nárůst výsledků VaV i počtu
studentů, průběžně jsou rozšiřovány studijní obory a zkvalitňováno studium.
Rok 2009 se nesl ve znamení rozsáhlých příprav projektu do operačního programu Výzkum a
vývoj pro inovace (VaVpI), osa 4, jehož předmětem je zprovoznění dalších nových prostorů v areálu
Kampus – budov F1 a F2. Jedná se o další fázi rozvoje FF UJEP, která reaguje na nutnost zajistit
odpovídající zázemí jak pro výuku, tak i pro další rozvoj a zkvalitnění výuky a vědecko-výzkumné
činnosti.
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2. Informace o fakultě, struktura a její orgány
2.1. Úplný název, zkratka názvu, adresa fakulty
Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
(FF UJEP)
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem

2.2. Struktura a schéma fakulty (k 31. 12. 2009)
Vedení FF UJEP
Děkanka
Proděkan pro studium
Proděkan pro vědu a zahraniční vztahy
Tajemnice

doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
Mgr. Jiří Koumar
doc. PhDr. Aleš Havlíček, Ph.D.
Ing. Terezie Tahalová

Vedoucí kateder, oddělení a ostatních pracovišť fakulty
Katedra historie
 Oddělení pomocných věd historických
 Centrum pro dokumentaci a digitalizaci
kulturního dědictví
 Studovna a knihovna
Katedra germanistiky
 Multimediální studovna a knihovna
Katedra politologie a filozofie
 Studovna a knihovna
Ústav slovansko-germánských studií
Studijní oddělení
Jazykové centrum
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doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph D.
doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.
PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.
Mgr. Stanislava Klečáková
Mgr. Hana Bergerová, Dr.
Stanislava Velíková
Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.
Josef Kubát
doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.
Mgr. Hana Šlapáková
Mgr. Martin Škvára

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

Akademický
senát

DĚKANKA

Vědecká rada

Disciplinární
komise

Proděkan
pro
studium

Proděkan
pro vědu a
zahraniční
vztahy

Tajemník

Sekretariát

Studijní
oddělení

Referentka
pro vědu a
zahraniční
vztahy

Katedra
germanistiky
- Mediotéka a
studovna
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

Referentka
pro ediční
činnost

Ústav slovansko.germánských
studií
Jazykové centrum
FF
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2.3. Akademický senát FF UJEP (dále AS)
2.3.1. Složení AS FF UJEP
Akademický senát pracoval v roce 2009 v následujícím složení:
Komora akademických pracovníků:
Mgr. Jakub Pátek – předseda senátu
Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.
Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.
prof. PhDr. Miroslav Kryl, CSc.
Mgr. Martin Veselý, Ph.D.
Studentská komora:
Bc. Josef Trnka – místopředseda
Mgr. Michal Červenka
Bc. Jan Tříska
Jakub Doležel

2.3.2. Zasedání AS FF UJEP
Akademický senát dne 28. 1. 2009 schválil formou per rollam Aktualizaci Dlouhodobého
záměru FF UJEP na rok 2009. Na svém prvním zasedání v roce 2009 (25. 2. 2009) senátoři projednali
a schválili předložené projekty OP VK v rámci prioritních os 1 a 2, oblastí podpory 1.1, 2.2, 2.3.
Ing. Tahalová, tajemnice fakulty, okomentovala rozklad nákladů na provoz nových budov F1 a F2
umístěných v areálu „Kampus“. Mgr. Pátek, předseda senátu, seznámil členy senátu s aktuálním
vývojem reformy VŠ – s tzv. Bílou knihou a s postojem vysokých škol v ČR.
Na svém druhém zasedání (26. 3. 2009) senátoři projednali a schválili předkládané projekty
OP VK v rámci prioritní osy 2, oblast podpory 2.4, Výroční zprávu o hospodaření FF UJEP v roce
2008 a rozpočet FF UJEP na rok 2009.
V rámci zasedání AS FF UJEP (29. 4. 2009) byla senátorům umožněna prohlídka budov F1 a
F2 v areálu Kampus, ti dále projednali a schválili Výroční zprávu o činnosti FF UJEP za rok 2008,
Podmínky pro přijetí 2. kolo přijímacích zkoušek ke studiu na FF UJEP pro ak. rok 2009/2010 a dále
vzali na vědomí úpravy ve studijním plánu SO Základy humanitní vzdělanosti – estetika.
Dne 12. 5. AS FF UJEP formou per rollam schválil volební komisi FF UJEP pro doplňující
volby do AS FF UJEP. Tyto volby proběhly 4. 6. 2009. Na květnovém řádném zasedání (20. 5. 2009)
děkanka fakulty PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. seznámila přítomné s metodikou přerozdělování
rozpočtu UJEP, na závěr byly projednány navrhované úpravy ve Studijním a zkušebním řádu UJEP.
Předseda senátu Mgr. Jakub Pátek přivítal na červnovém zasedání (24. 6. 2009) nového
člena AS FF UJEP, který vzešel z doplňujících voleb (4. 6. 2009). Vzhledem ke končícímu volebnímu
období Disciplinární komise FF UJEP senátoři projednali a schválili nové složení této komise, dále
Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2010/2011, předložené rozpočtové změny a
projekty OP VK v rámci prioritních os 1 a 2, oblastí podpory 1.1, 1.2, 1.3 a 2.2.
Předposlední zasedání AS FF UJEP se uskutečnilo 30. 9. 2009. Senátoři na něm projednali a
schválili Žádost o rozšíření akreditace SO Historie (bakalářské studium), Žádost o akreditaci SO
Archivnictví a spisová služba (bakalářské studium) a dále stanovili termín zasedání Akademické obce
FF UJEP (13. 10. 2009).
Na prosincovém zasedání (2. 12. 2009) předseda senátu Mgr. Jakub Pátek seznámil senátory
s aktuální situací přípravy reformy terciárního vzdělávání a jednání zástupců akademických senátů
v Praze. Dále senátoři vzali na vědomí zprávu o činnosti ÚSGS – Stav roku 2009 a perspektivy,
projednali a schválili doplnění VR FF UJEP a Rozpočtové změny. Na závěr jednání děkanka FF UJEP
doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. informovala členy senátu o postupu v rámci přípravy projektu pro
OP VaVpI 4, jehož cílem je rekonstrukce objektů F1 a F2 v Kampusu pro potřeby FF.
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2.4. Vědecká rada FF UJEP
2.4.1. Složení Vědecké rady
Vědecká rada pracovala v roce 2009 v následujícím složení:
Interní členové:
doc. PhDr. Jana Englová, CSc.
doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
doc. PhDr. Aleš Havlíček, Ph.D.
doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.
doc. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.
doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc.
prof. PhDr., Ing. Jan Royt, CSc.
doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc.
prof. Dr. phil. Dr. h.c. Peter Schmidt
Externí členové:
prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Ph.D., Palackého univerzita v Olomouci, Filozofická fakulta
prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
doc. PhDr. Drahomír Jančík, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc., Archiv Hlavního města Prahy
doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc., Akademie věd ČR, Etnologický ústav
PhDr. Marie Vachková, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
PhDr. doc. et Priv.-Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Dr., Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta

2.4.2. Zasedání Vědecké rady
Vědecká rada FF UJEP (VR) se na svém prvním zasedání v roce 2009 sešla dne 21. 4. 2009.
Členům VR byla předložena k posouzení, k diskusi a ke schválení Výroční zpráva o činnosti FF UJEP
za rok 2008, návrh Akreditace SP Filologie/SO Interkulturní germanistika (navazující prezenční
studium), úpravy ve studijním plánu SO Základy humanitní vzdělanosti – estetika, návrh na rozšíření
komise pro SZZ, Ediční plán FF UJEP na rok 2009. Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., děkanka FF
UJEP, seznámila přítomné členy VR s průběhem a výsledky evaluace FF resp. UJEP, která probíhala
na podzim v roku 2008.
Na svém podzimním zasedání se VR symbolicky rozloučila se zesnulým prof. Kuklíkem,
interním členem VR. Na jednání dne 27. 10. 2009 byl členům VR představen doc. Havlíček, který se
stal z titulu své funkce novým členem VR. Členům VR bylo oznámeno, že doc. PhDr. Kristina
Kaiserová, CSc., přestala být členkou VR z důvodu ukončení svého působení ve funkci proděkanky
pro vědu, ovšem na zasedání AS FF UJEP dne 2. 12. 2009 bylo schváleno její jmenování do VR FF
UJEP. Dále byly členům Vědecké rady FF UJEP předloženy k projednání a ke schválení tyto
materiály: Složení komisí pro obhajoby závěrečných prací a státní závěrečné zkoušky na katedře
germanistiky, katedře historie a katedře politologie a filozofie, Složení komise pro rigorózní řízení na
katedře historie, Složení komise pro doktorské řízení na katedře historie, Přehled přednášejících
asistentů a odborných asistentů na katedrách germanistiky, historie, politologie a filozofie, Doplnění
žádosti o reakreditaci doktorského studia HISTORICKÉ VĚDY/obor ČESKÉ DĚJINY, Návrh žádosti
o habilitační řízení ve SP historické vědy, obor České dějiny, Informace o doplnění Oborové rady FF
UJEP, Návrh žádosti o akreditaci SP HISTORICKÉ VĚDY/SO ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA
(bakalářské studium) forma studia – interní a kombinovaná, Návrh žádosti o rozšíření akreditace na
studium v kombinované formě SP HISTORICKÉ VĚDY/SO HISTORIE (bakalářské studium), Přehled
ediční činnosti v roce 2009, Přehled projektů v roce 2009.
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2.5. Disciplinární komise FF UJEP
2.5.1. Složení Disciplinární komise FF UJEP
Disciplinární komise pracovala v roce 2009 v následujícím složení:
Akademičtí pracovníci:
doc. PhDr. Jana Englová, CSc. (předsedkyně)
Mgr. Jarmila Jehličková
Mgr. Hynek Tippelt
Studenti:
Lenka Pospíšilová
Jan Grisa
Radek Nekola

2.5.2. Zasedání Disciplinární komise FF UJEP
Disciplinární komise se na svém zasedání sešla dne 4. 2. 2009. Předmětem jednání bylo
disciplinární řízení ve věci podezření z plagiátorství. Na základě projednání předložených materiálů a
doporučení disciplinární komise byl z důvodu plagiátorství podmínečně vyloučen 1 student.
Disciplinární komise byla v roce 2009 nucena zasednout ještě 2. 12. 2009. Na programu
jednání bylo disciplinární řízení ve věci s neplatiči poplatků a závažného a opakovaného porušování
pravidel chování v univerzitní síti. Disciplinární komise projednala problematiku s neplatiči poplatků
individuálně a individuální bylo i usnesení. Student, který se dopustil porušování pravidel chování
v univerzitní síti, byl podmínečně vyloučen ze studia.

2.6. Stipendijní komise FF UJEP
Stipendijní komise FF UJEP se řídí Stipendijním řádem UJEP.
2.6.1. Složení Stipendijní komise FF UJEP
V roce 2009 se konala dvě zasedání stipendijní komise FF UJEP. Komise zasedala v následujícím
složení:
Mgr. Jiří KOUMAR – proděkan pro studium, předseda stipendijní komise
Mgr. Marek SCHMIDT (KGER) – člen komise
PhDr. Petr BLÁHA, Ph.D. (KPF) – člen komise
PhDr. Miloslav KRIEGER, CSc. (KHI) – člen komise
Mgr. David TOMÍČEK, Ph.D. (KHI) – člen komise
PhDr. Martin ŠIMSA, Ph.D. (KPF) – člen komise
Mgr. Hana ŠOLCOVÁ, vedoucí studijního oddělení – členka komise
Jan ZAHRÁDKA (student 1. ročníku, SP Filologie, SO Interkulturní germanistika) – člen komise
Michal KRÁL (student 2. ročníku, SP Filologie, SO Interkulturní germanistika) – člen komise
Daniel Beránek (student 1. ročníku, SP Humanitní studia, SO Základy humanitní vzdělanosti –
Politologie) – člen komise
Bc. Josef TRNKA (student 1. ročníku NMgr. studia, SP Politologie, SO Politická filozofie) – člen
komise
Bc. Jan TŘÍSKA (student 1. ročníku NMgr. studia, SP Politologie, SO Politická filozofie) – člen komise
Bc. Milan RUDIK (student 2. ročníku NMgr. studia, SP Historické vědy, SO Kulturně historická
regionalistika) – člen komise
Pavla BROŽOVÁ (studentka 3. ročníku, SP Historické vědy, SO Historie (jednooborová)) – členka
komise
Pavla HOLIENČINOVÁ (studentka 3. ročníku, SP Historické vědy, SO Historie (jednooborová) –
členka komise
Ivana KOČOVÁ (studentka 3. ročníku, SP Historické vědy, SO Historie (jednooborová)) – členka
komise
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2.6.2. Zasedání Stipendijní komise FF UJEP
Stipendijní komise FF na svém jarním zasedání dne 10. 6. 2009 schválila mimořádná
katedrální stipendia v celkové výši 80 100,- Kč. Dále bylo oznámeno, že pro příští rok zůstává
v platnosti Směrnice děkanky FF UJEP pro udělování stipendií.
Na svém dalším zasedání, které se konalo dne 3. 12. 2009, komise navrhla a schválila
udělení mimořádných katedrálních stipendií v celkové výši 55 850,- Kč. Dále komise navrhla udělení
prospěchových stipendií všem studentům, kteří splnili podmínky stanovené Stipendijním řádem a
o stipendium požádali. Komise přitom doporučila diferencovat výši stipendia dle dosaženého
prospěchu či ukončení bakalářského studia (ukončení Bc. studia s vyznamenáním – prospěchové
stipendium 13 000; průměr: 1,0 – prospěchové stipendium Kč 10.000,- Kč, průměr: do 1,2 (včetně) –
8. 000,- Kč). Celková výše navržených prospěchových stipendií činila 216 000,- Kč. Komise dále
navrhla udělit mimořádné sociální stipendium čtyřem z šesti studentů, kteří o stipendium požádali a
doložili komplikovanou sociální situaci. Dvěma žadatelům nebylo možné stipendium přiznat z důvodu
nesplnění podmínek Stipendijního řádu UJEP. Celkově bylo v této kategorii vyplaceno 50 000,- Kč.

2.7. Ediční komise FF UJEP
2.7.1. Složení Ediční komise FF UJEP
Tato komise pracovala v následujícím složení:
doc. PhDr. Aleš Havlíček, CSc. (proděkan pro vědu a zahraniční vztahy FF), předseda komise
Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (katedra germanistiky)
Mgr. Martin Veselý, Ph.D. (katedra historie)
Mgr. Martin Nitsche, Ph.D. (katedra politologie a filozofie)
Olga Běhavá (tajemnice komise)
2.7.2. Zasedání Ediční komise FF UJEP
Zasedání Ediční komise se uskutečnilo dne 9. 12. 2009. Na programu jednání byla směrnice
o ediční činnosti a schválení Edičního plánu FF UJEP na rok 2010.

2.8. Zastoupení Filozofické fakulty UJEP v reprezentaci českých VŠ,
v mezinárodních a profesních organizacích
Organizace
Rada Vysokých škol
Asociace FF

Stát
ČR
ČR

Status
člen
člen

2.9. Zastoupení žen v akademických orgánech
Vedení FF
doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
Ing. Terezie Tahalová

děkanka
tajemnice fakulty

Vědecká rada FF
doc. PhDr. Jana Englová, CSc.
doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph. D.
doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.

katedra historie FF UJEP
katedra historie FF UJEP
katedra historie FF UJEP

Katedry FF
doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.

vedoucí katedry historie

Akademický senát UJEP
doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.
Dr. Hana Bergerová

katedra historie FF UJEP
katedra germanistiky FF UJEP
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Akademický senát FF
Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.

katedra germanistiky FF UJEP

Disciplinární komise FF
doc. PhDr. Jana Englová, CSc.
Mgr. Jarmila Jehličková

katedra historie FF UJEP
katedra germanistiky FF UJEP

Ediční komise FF
Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.

katedra germanistiky FF UJEP
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3. Studium
3.1. Studijní programy a obory
V rámci FF byly v roce 2009 realizovány studijní programy v prezenční či kombinované formě
studia, distanční forma studia nebyla dosud na fakultě akreditována. Žádný z realizovaných studijních
programů není uskutečňován na VOŠ ani mimo sídlo FF.
Jednalo se o tyto studijní programy:
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Studijní program

Studijní obor

Forma

Standardní doba
studia

B 7310 Filologie

Německý jazyk a literatura
(jednooborové)

Prezenční

3

B 7310 Filologie

Německý jazyk a literatura se
zaměřením na vzdělávání

Prezenční

3

B 7310 Filologie

Německý jazyk a literatura
(dvouoborové)

Prezenční

3

B 7310 Filologie

Interkulturní germanistika

Prezenční

3

B 7310 Filologie

Německý jazyk pro školskou praxi

Kombinovaná

3

B 7105 Historické
vědy

Kulturně historická regionalistika

Prezenční

3

B 7105 Historické
vědy

Dokumentace památek

B 7105 Historické
vědy

Historie (jednooborové)

B 7105 Historické
vědy

Historie (dvouoborové)

B 7105 Historické
vědy

Historie se zaměřením na
vzdělávání

B 7105 Historické
vědy

Historie se zaměřením na
vzdělávání (dvouoborové)

B 6107 Humanitní
studia

Základy humanitní vzdělanosti –
estetika

Prezenční

B 6107 Humanitní
studia

Základy humanitní vzdělanosti –
politologie

Prezenční

B 6107 Humanitní
studia

Společenské vědy (dvouoborové)

B 6107 Humanitní
studia

Společenské vědy se zaměřením na
vzdělávání (dvouoborové)

B 6701 Politologie

Politologie (dvouoborové)

B 6101 Filozofie

Filozofie (dvouoborové)
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Prezenční
Prezenční
Prezenční
Prezenční

3
3
3
3

Prezenční
3

Prezenční

3
3
3

Prezenční
3
Prezenční

Prezenční

3
3

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Studijní program

Studijní obor

Forma
Prezenční

N 7310 Filologie

Učitelství německého jazyka a
literatury pro SŠ (dvouoborové)

N 7105 Historické
vědy

Kulturně historická regionalistka

N 7105 Historické
vědy

Historie (jednooborové)

N 7105 Historické
vědy

Historie (dvouoborové)

N 7105 Historické
vědy

Německá studia ve středoevropském
kontextu

Prezenční

N 7105 Historické
vědy

Učitelství historie pro SŠ –
(jednooborové) (dvouoborové)

Prezenční

N 6107 Humanitní
studia

Společenské vědy (dvouoborové)

N 6107 Humanitní
studia

Učitelství společenských věd pro SŠ
(dvouoborové)

N6701 Politologie

Politická filozofie

N 7503 Učitelství
pro základní školy

Dějepis (dvouoborové)

N 7503 Učitelství
pro základní školy

Občanská výchova (dvouoborové)

N 7503 Učitelství
pro základní školy

Učitelství cizích jazyků pro ZŠ –
německý jazyk (jednooborové)

N 7503 Učitelství
pro základní školy

Německý jazyk a literatura
pro 2. st. ZŠ (dvouoborové)

Prezenční
Prezenční
Prezenční

Prezenční
Prezenční
Prezenční
Prezenční
Prezenční
Prezenční/
Kombinovaná
Prezenční

Standardní doba
studia
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Studijní program

Studijní obor

Forma

Standardní doba
studia

P 7105 Historické
vědy

České dějiny

P/ K

3

P7105 Historische
Wissenschaft

Tschechische Geschichte

P/ K

3

Na FF UJEP lze studovat celkem 11 studijních programů a v nich 32 oborů. Katedry FF participují dále
na dlouhých magisterských studijních programech, dobíhajících na PF UJEP, jak ukazuje následující
tabulka:
MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Forma

Standardní doba
studia

Dějepis

P

4

Německý jazyk a literatura
pro 2. st. ZŠ

P

4

Studijní program
M 7503 Učitelství
pro základní školy

Studijní obor

12

M 7504 Učitelství
pro střední školy

Učitelství cizích jazyků pro ZŠ –
německý jazyk

P

4

Učitelství cizích jazyků pro ZŠ –
německý jazyk

K

4

Občanská výchova

P

4

Dějepis

P

5

Německý jazyk a literatura

P

5

Základy společenských věd

P

5

3.2. Využívání kreditního systému, udělování dodatku k diplomu
Na FF UJEP je používán jednotný kreditní systém, který je kompatibilní se systémem ECTS
(European Credit Transfer Systém). Využívání tohoto kreditního systému je výhodné zejména
vzhledem k možnostem vzájemné převoditelnosti kreditních bodů u studentů, kteří absolvovali studijní
pobyt na vybrané zahraniční univerzitě v rámci některého z evropských vzdělávacích programů.
Všechny kurzy v jednotlivých studijních plánech oborů FF UJEP jsou ohodnoceny počtem kreditních
bodů dle náročnosti předmětu. Součet kreditních bodů nutný pro úspěšné absolvování studia je
obecně stanoven u bakalářských studijních oborů na 180 kreditních bodů, u navazujícího
magisterského studia na 120 kreditních bodů. V doktorských studijních programech je kontrola plnění
individuálního studijního plánu doktoranda svěřena příslušné oborové radě a kreditní systém není pro
hodnocení studia využíván.
Absolventi, kteří úspěšně ukončí studium na FF UJEP, získávají v souladu se Zákonem
č.111/1998 Sb. o vysokých školách, § 55 (Ukončení studia), čl. (2), jako doklad o ukončení
vysokoškolského studia vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu. Širší škála údajů, která je
součástí dodatku k diplomu, přinesla zkvalitnění informace o druhu a charakteru studijního oboru,
který student absolvoval. Dále pak díky tomu, že součástí dodatku je vedle českého i paralelní
anglický text, vzrostla výpovědní hodnota dokumentu o ukončení studia i pro zahraniční instituce a
další subjekty, u nichž se absolvent FF UJEP může ucházet o zaměstnání či další studium. V roce
2009 získala UJEP v rámci plnění podmínek Evropské komise certifikát DS label.

3.3. Celoživotní vzdělávání
3.3.1. Univerzita třetího věku
Název kurzu
Člověk v dějinách IV. (zimní semestr 2008/2009)
Člověk v dějinách I. (letní semestr 2009/2010
Klíčové otázky z dějin zemí Koruny české I.
Dějiny filozofie I.
Politologie I.
Celkem
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hodinová dotace
16 h.
16 h.
24 h.
12 h.
12 h.

počet účastníků
132
82
69
17
20

3.4. Zájem o studium na Filozofické fakultě UJEP
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA AKADEMICKÝ ROK 2008/2009
Počet studentů
Skupiny oborů

společenské vědy,
nauky a služby
filologie
pedagogika,
*
učitelství a sociální
péče
celkem

Podaných
přihlášek 1)

Přijetí 2)

Přijatých
studentů 3)

Zapsaných
studentů 4)

786

418

404

285

244

182

170

115

20

11

11

8

1050

611

585

408

Vysvětlivky:
P = prezenční studium; K = kombinované studium
1) Počet všech podaných přihlášek.
2) Počet všech kladně vyřízených přihlášek.
3) Počet přijatých uchazečů. Údaj celkem vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuti vícenásobně přijatí.
4) Počet přijatých studentů, kteří se zapsali ke studiu.
* obor zajišťuje PF

3.5. Počty studentů
V akreditovaných studijních programech byly v roce 2009 naplněny počty studentů následovně:
PŘEHLED POČTU STUDENTŮ V AKREDITOVANÝCH SP K 31. 10. 09
Studenti ve studijním programu
bak.
mag.
mag. nav.
dokt.
Studijní program
P
K
P
K
P
K
P
K

Celkem
studentů

Filologie

155

57

0

0

0

0

0

0

212

Historické vědy

193

0

0

0

75

0

6

10

284

Humanitní studia

182

0

0

0

14

0

0

0

196

Politologie

146

0

0

0

34

0

0

0

180

Učitelství pro ZŠ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Filozofie

50

0

0

0

0

0

0

0

50

Celkem

726

57

0

0

123

0

6

10

922

Vysvětlivky:
SP = studijní program; P = prezenční studium; K = kombinované studium

Do dotace, s jejíž podporou realizuje FF svou činnost, je započítán ještě podíl na výuce
studentů v bakalářských a magisterských studijních programech, které jsou akreditovány na PF UJEP,
nebo do nichž byli přijati studenti ve dvouoborových kombinacích a zařazeni pod studijní program
realizovaný na PF či PřF UJEP. Jedná se o bakalářské obory Politologie, Filozofie, Historie, Historie
se zaměřením na vzdělávání, Německý jazyk a literatura, Německý jazyk a literatura se zaměřením
na vzdělávání a Společenské vědy, Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání. V případě
magisterských studií se jedná o zabezpečení oborů dějepis, občanská výchova, základy
společenských věd a německý jazyk a literatura ve studijních programech Učitelství pro ZŠ a SŠ. Na
výuce těchto studentů participuje FF podílem, jejž stanovuje transformační smlouva. Tato smlouva
také zabezpečuje pro rozpočet FF příslušný podíl na dotaci. K 31. 10. 2009 v těchto oborech
studovalo:
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Magisterské studijní programy na PF

Kód

Počet
studentů

SP Učitelství pro ZŠ

M7503
7503T023

32

SP Učitelství pro SŠ

M7504
7504T042

128

CELKEM

160

Bakalářské studijní programy na PF

Kód

Počet
studentů

SP Filologie
SO Německý jazyk a literatura
SO Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

B7310
7310R106
7310R246

31
0

SP Historické vědy
SO Historie
SO Historie se zaměřením na vzdělávání

B7105
7105R021
7105R056

40
77

SP Humanitní studia
SO Společenské vědy
SO Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání
CELKEM

B6107
6107R020
6107R030

108
0

Bakalářské studijní programy na PřF

Kód

SP Filologie
SO Německý jazyk a literatura
SO Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

B7310
7310R106
7310R246

8
0

SP Historické vědy
SO Historie
SO Historie se zaměřením na vzdělávání

B7105
7105R021
7105R056

21
0

SP Humanitní studia
SO Společenské vědy
SO Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání

B6107
6107R020
6107R030

12
0

SP Politologie
SO Politologie

B6701
6701R008

14

256

Počet
studentů

CELKEM

55

3.6. Počty zahraničních studentů
Na Filozofické fakultě UJEP k 31. 10. 2009 studovalo celkem 29 studentů z toho
v bakalářském studijním programu celkem 27, v navazujícím magisterském studiu 1, v doktorském
studiu 1. Na krátkodobých příjezdech se podílelo 10 zahraničních studentů.
Studium
bakalářské
B6101
B6107
B6701
B7105
B7310

Název studijního
programu
Filozofie
Humanitní studia
Politologie
Historické vědy
Filologie
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Krátkodobé
příjezdy
0
0
0
6
4

Počet cizinců

2
1
6
9
9

nav. magisterské
N6107
N6701
N7105
doktorské
P7105
celkem

Humanitní studia
Politologie
Historické vědy

0
0
0

0
1
0

Historické vědy

0
10

1
29

3.7. Počty absolventů
Studium ve studijních programech realizovaných na FF ukončil promocí v akademickém roce
2008/2009, tedy v červnu 2009 tento počet absolventů:
Bakalářské studium

Kód

SP Humanitní studia
SO Základy humanitní vzdělanosti – estetika
SO Základy humanitní vzdělanosti – politologie
SP Historické vědy
SO Kulturně historická regionalistika
SO Historie se zaměřením na vzdělávání (jednooborová)
SO Historie (jednooborová)
SP Filologie
SO Interkulturní germanistika
SP Politologie + Historické vědy
SO Politologie – Historie
Navazující magisterské studium
SP Historické vědy
SO Kulturně historická regionalistika – archivnictví
SO Kulturně historická regionalistika – stavební historie
SO Učitelství historie pro SŠ (jednooborové)
Rigorózní řízení
SP Historické vědy
SO Historie
CELKEM

Počet
absolventů

6107R015
6107R016

8
18

7105R034
7105R056
7105R021

15
1
4

7310R242

2

6701R008
7105R021

5

7105T034
7105T034
7504T063

4
7
3

7105T021

3
72

Na podzim 2009 zakončily studium první 2 absolventy doktorského studijního programu
Historické vědy, studijní obor Historie.
Fakulta participovala též na absolventech magisterských studijních programů Učitelství pro ZŠ
a SŠ, které jsou akreditovány na PF UJEP.
Magisterské studijní programy

Kód

SP Učitelství pro ZŠ
SO Dějepis (v aprobaci s dalším oborem)
SO Německý jazyk a literatura pro 2. stupeň zákl. škol
SO Občanská výchova

M7503
7503T023
7503T041
7503T045

SP Učitelství pro SŠ
SO Dějepis (v aprobaci s dalším oborem)
SO Německý jazyk a literatura
SO Základy společenských věd
CELKEM

M7504
7504T042
7504T092
7504T164
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Počet
absolventů
6
18
21

37
30
25
137

3.8. Neúspěšní studenti
PŘEHLED POČTU NEÚSPĚŠNÝCH STUDENTŮ
v akreditovaných SP od 1. 1. 09 do 31. 12. 09 (na FF)

Skupiny studijních
programů
společenské vědy,
nauky a služby
(počet studentů)

Neúspěšní studenti ve studijním programu
bak.
mag.
mag. nav.
dokt.
P

K

181

12

P

K

pedagogika, učitelství a
sociální péče
(počet studentů)
Celkem
Pozn:

181

12

P

K

P

K

Celkem
studentů

26

220

1

1

27

221

Neúspěšný student – student, který neúspěšně ukončil studium a nepokračuje ve studiu nikde.

Na základě podrobné analýzy prostřednictvím Centra informatiky UJEP bylo zjištěno, že mezi
neúspěšnými studenty jsou především ti, kteří se zapsali do prvního roku studia, ale studovat nezačali
nebo se rozhodli odejít hned na počátku studia. Další významnou skupinou jsou studenti, kteří
nesplnili podmínky pro postup z 1. ročníku (45 kreditních bodů). Procento studentů, kteří odešli ze
studia s ohledem na neúspěšnost, bylo v roce 2009 vyšší než v roce předcházejícím. Důvodem je
především skutečnost, že výrazněji vzrostl počet studentů v nově akreditovaných oborech. Část těch,
kteří takto nastoupili do studia, patrně neměla předpoklady pro splnění vysokých nároků na studium
v jednotlivých oborech na FF UJEP. Ke snížení procenta neúspěšných studentů jistě v budoucnu
přispěje především stabilní struktura oborů FF, do nichž přijímací zkoušky proběhnou již v prvním
kole, a bude tak moci být lépe uskutečněn výběr kvalitních uchazečů. Naplánovány byly i některé
změny v harmonogramu přijímacího řízení a v charakteru přijímacích zkoušek, které by měly
zatraktivnit zájem o studium na FF, zjednodušit přijímací řízení, a v důsledku tak přivést do studia více
kvalitních studentů, kteří obstojí nárokům jednotlivých oborů studia na FF.

3.9. Prodloužení platnosti akreditace studijním programům/oborům
V roce 2009 byla prodloužena platnost akreditace všem níže uvedeným studijním programům bakalářského
a navazujícího magisterského studia do 31. 12. 2014, doktorským studijním programům do 1. 3. 2018.
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Název studijního programu:
FILOLOGIE
Názvy nových studijních oborů:
• INTERKULTURNÍ GERMANISTIKA
• NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (DVOJOBOROVÉ)
• NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (JEDNOOBOROVÉ)
• NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ
• NĚMECKÝ JAZYK A PRO ŠKOLSKOU PRAXI
Název studijního programu:
FILOZOFIE
Názvy nových studijních oborů:
• FILOZOFIE (DVOUOBOROVÉ)
Název studijního programu:
HISTORICKÉ VĚDY
Názvy nových studijních oborů:
• DOKUMENTACE PAMÁTEK (JEDNOOBOROVÉ)
• HISTORIE (DVOUOBOROVÉ)
• HISTORIE (JEDNOOBOROVÉ)
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•
•
•

HISTORIE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ (DVOUOBOROVÉ)
HISTORIE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ (JEDNOOBOROVÉ)
KULTURNĚ HISTORICKÉ REGIONALISTIKA

Název studijního programu:
HUMANITNÍ STUDIA
Název nového studijního oboru:
• SPOLEČENSKÉ VĚDY (DVOUOBOROVÉ)
• SPOLEČENSKÉ VĚDY SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ (DVOUOBOROVÉ)
• ZÁKLADY HUMANITNÍ VZDĚLANOSTI – ESTETIKA
• ZÁKLADY HUMANITNÍ VZDĚLANOSTI – POLITOLOGIE
Název studijního programu:
POLITOLOGIE
Název nového studijního oboru:
• POLITOLOGIE (DVOUOBOROVÉ)

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
FILOLOGIE
Název studijního programu:
Název nového studijního oboru:
• UČITELSTVÍ NĚMECKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
Forma studia – prezenční, termín: do 31. prosince 2010
Název studijního programu:
HISTORICKÉ VĚDY
Název nového studijního oboru:
• KULTURNĚ HISTORICKÁ REGIONALISTIKA
• UČITELSTVÍ HISTORIE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (DVOUOOBOROVÉ)
• UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (JEDNOOBOROVÉ)
• NĚMECKÉ STUDIA VE STŘEDOEVROPSKÉM KONTEXTU
HUMANITNÍ STUDIA
Název studijního programu:
Název nového studijního oboru:
• SPOLEČENSKÉ VĚDY (DVOUOOBROVÉ)
• UČITELSTVÍ SPOLEČENSKÝCH VĚD PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (DVOUOBOROVÉ)
Název studijního programu:
POLITOLOGIE
Název nového studijního oboru:
• POLITICKÁ FILOZOFIE
Název studijního programu:
UČITELSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Název nového studijního oboru:
• UČITELSTVÍ CIZÍCH JAZYKŮ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY – NĚMECKÝ JAZYK (JEDNOOBOROVÉ)

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Název studijního programu:
HISTORICKÉ VĚDY
Název nového studijního oboru:
• ČESKÉ DĚJINY
Název studijního programu:
HISTORISCHE WISSENSCHAFT
Název nového studijního oboru:
• TSCHECHISCHE GESCHICHTE
K akreditaci byly dále připraveny tyto studijní obory:
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
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Název studijního programu:
HISTORICKÉ VĚDY
Název nového studijního oboru:
• ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA (forma studia - interní a kombinovaná)
Název studijního programu:
HISTORICKÉ VĚDY
Název nového studijního oboru:
•

HISTORIE (forma studia - kombinovaná)

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Název studijního programu:
FILOLOGIE
Název nového studijního oboru:
• INTERKULTURNÍ GERMANISTIKA (forma studia - interní)
HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ
Název studijního programu:
HISTORICKÉ VĚDY
Název nového studijního oboru:
• ČESKÉ DĚJINY
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4. Kvalita akademického života
4.1. Řízení fakulty
Pro podporu kvalifikovaného řízení je využíván univerzitou zavedený Integrovaný manažerský
systém, k němuž mají přístup i všichni zaměstnanci fakulty a slouží jim jako zdroj nejrychlejších
informací.
Na fakultě jsou vytvořeny následující řídící struktury:
Kolegium děkanky složené z proděkanů fakulty a tajemnice fakulty. Kolegium je poradním orgánem
děkanky, který operativně řeší otázky spojené s vedením fakulty, schází se minimálně jedenkrát
v měsíci a na svá jednání zve v případě potřeby další vedoucí pracovníky fakulty.
Porada vedení s vedoucími pracovníky, jejímiž členy jsou děkanka, proděkani a tajemnice, vedoucí
kateder a oddělení, se koná pravidelně jedenkrát měsíčně.
Vedoucí kateder mají vlastní poradní orgány a struktury řízení v rámci svého pracoviště, jimiž jsou
porady kateder.

4.2. Systém finanční kontroly
Vnitřní kontrola je na Filozofické fakultě prováděna vedoucími zaměstnanci dle Statutu FF
UJEP. Hlavní zásady a odpovědnost při provádění finančních kontroly se řídí Směrnicí rektora
č. 1/2005 – Systém finanční kontroly na UJEP, konkrétní kontrolní postupy pro jednotlivé druhy
operací jsou prováděny dle Směrnice kvestora č. 2/2008 k Oběhu účetních dokladů na UJEP a jejich
zpracování. Vedoucí zaměstnanci fakulty provádějí průběžné kontroly zajišťovaných operací v souladu
se Statutem FF UJEP, Organizačním řádem FF UJEP a dále kontrolují dodržování pracovní náplně
zaměstnanců fakulty. Důležitá je také spolupráce s interními auditory, kteří plní plán kontrol schválený
rektorkou a zajišťují plnění doporučených opatření.

4.3. Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců
4.3.1. Sociální záležitosti studentů
Na FF se v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a Stipendijním řádem
UJEP vyplácejí stipendia prospěchová, mimořádná, doktorská, ubytovací a sociální, která jsou určena
pro studenty, kteří se nacházejí v tíživé sociální a ekonomické situaci. Souhrnný přehled vyplacených
stipendií za rok 2009 je uveden v následující tabulce, nezahrnuje však stipendia ubytovací, která jsou
distribuována centrálně UJEP.
ZROJ A VÝŠE STIPENDIÍ

Druh stipendia

Mimořádná
Prospěchová
Sociální
Doktorská
Celkem

Dotace MŠMT
(v Kč)
372 000
372 000

Počet studentů
6
6

Stipendijní fond
(v Kč)
230 250
216 000
100 000
546 250

Počet studentů
48
22
4
74

Mimořádná stipendia v sobě zahrnují ohodnocení studentů za mimořádné aktivity na katedrách, při
pořádání různých odborných či popularizačních akcí. Získávají je též studenti za mimořádné výsledky
ve své odborné práci a při reprezentování FF či UJEP. V rámci mimořádných stipendií, které UJEP
každoročně uděluje za výsledky práce studentů, získala stipendium starostky MO Ústí n. L. –
Neštěmice Liany Wagnerové Mgr. Kateřina Joklová, studentka doktorského studia na KHI FF UJEP.
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4.3.2. Sociální záležitosti zaměstnanců
Všichni zaměstnanci fakulty mají právo se zúčastnit preventivních periodických zdravotních
prohlídek, které jsou hrazeny zaměstnavatelem. Zaměstnanci se mohou též zúčastnit odborných
školení v rámci svých pracovišť, a dále pak např. školení řidičů. Tato školení jsou hrazena
zaměstnavatelem.
Stravování mají zaměstnanci pracující na padesátiprocentní a vyšší úvazek zabezpečeno
v jídelně či donáškou obědů na pracoviště. Příspěvek na stravování činí 28,80 Kč / 24,- Kč / 22,- Kč
(menza / náhradní závodní stravování / donáška na pracoviště). Zaměstnanci FF mohou využít
možnosti bydlení v obecních bytech přidělovaných UJEP v rámci smlouvy s městem. Možné je získat
též ubytování na vysokoškolských kolejích.
Filozofická fakulta zavedla dle pravidel UJEP a dohody vedení UJEP se zaměstnaneckými
odbory Sociální fond, který byl v roce 2009 naplňován ve výši 1,5 % objemu mzdových prostředků
rozpočtu fakulty. Z tohoto fondu mohou zaměstnanci FF UJEP žádat o příspěvek na penzijní
připojištění se státním příspěvkem a dále poukázek UNIŠEK+ jako produktu programu Cheque
Dejeneur Plus.
Zaměstnanci mohou využít k rekreaci Výcvikové středisko UJEP na Bukovině v Českém ráji.

4.4. Kvalifikační struktura akademických pracovníků fakulty (k 31. 12. 2009)
Rozsahy
úvazků AP
do 30 %
do 50 %
do 70 %
do 100 %

Celkem

Prof.

Doc.

Ostatní

DrSc.

CSc.

Dr., Ph.D.,
Th.D.

5

2

1

-

-

-

2

24

2

3

7

-

3

9

4

2

-

-

-

-

2

42

1

7

12

-

3
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4.5. Věková struktura akademických pracovníků FF UJEP (k 31. 12. 2009)

Věk
do 29
let
30 - 39
let
40 - 49
let
50 - 59
let
60 - 69
let
nad 70
let
Celkem

Akademičtí pracovníci
Vědečtí
pracovníci
profesoři
docenti
odb. asist.
asistenti
lektoři
celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy
-

-

-

-

2

1

-

-

2

1

-

-

-

-

-

-

19

5

1

-

2

1

-

-

-

-

1

1

19

6

-

-

-

-

-

-

1

-

5

1

6

3

-

-

1

1

-

-

4

1

5

1

-

-

-

-

-

-

4
2

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

7

1

11

4

51

16

1

-

5

3

-

-

Vedle akademických pracovníků vykonávalo práci na FF na různých postech ještě dalších 17
zaměstnanců. Jednalo se většinou o technicko-hospodářské pracovníky, zejména na pozici
sekretářek, na pozici správců knihoven a studoven či specializovaných pracovišť, dále pracovník na
pozici správce webových stránek a IS STAG, pracovník v Dokumentační laboratoři KHI , pracovníci
oddělení pro vědu a zahraničí, projektová koordinátorka a tajemnice fakulty. Na dělnických pozicích
pak šlo o celkem 2 osoby. V kategorii neakademických pracovníků bylo na FF k 31. 12. 2009
zaměstnáno 17 osob v rozsahu 13,0 úvazku.
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4.6. Vzdělávání akademických pracovníků
V rámci kvalifikačního růstu na FF UJEP lze především zmínit slavnostní jmenování doc.
Miroslava Kryla, CSc. profesorem (katedra politologie a filozofie), který v říjnu 2008 úspěšně ukončil
profesorské řízení na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a v únoru 2009 byl
prezidentem republiky jmenován profesorem. V červnu 2009 zahájil profesorské řízení na Filozofickopřírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě doc. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (katedra politologie
a filozofie), v témže měsíci ukončil habilitační řízení doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. (katedra
historie) na Fakultě architektury ČVUT Praha. V rámci rozvojového projektu MŠMT pro rok 2009
s názvem „Kvalifikační růst akademických pracovníků UJEP – podpora dokončení habilitačních
a profesorských prací“ zahájil v září 2009 své profesorské řízení doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.
(katedra politologie a filozofie FF UJEP) na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Praha, v rámci
téhož projektu ukončila své habilitační řízení v listopadu 2009 a získala titul doc. PhDr. Michaela
Hrubá, Ph.D. (katedra historie) na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a
v prosinci 2009 zahájil habilitační řízení doc. RNDr. Josef Moural, Ph.D. (katedra politologie a
filozofie) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Praha. Výše zmíněný rozvojový projekt MŠMT byl
vyhlášen i pro rok 2010 a na podzim roku 2009 se do něj zapojili tito pracovníci: Mgr. Jiří Hoblík,
Th.D. (katedra politologie a filozofie), který plánuje zahájit habilitační řízení na Univerzitě Karlově ETF
Praha; PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D. (katedra historie), který zahájí své habilitační řízení na
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Praha, Ústav etnologie, a Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (katedra
germanistiky), která získala za účelem zpracování habilitační práce od 9/2007 do 1/2009 výzkumné
stipendium Nadace Hertie na Univerzitě Otto-Friedricha v Bamberku, od 2/2009 do 8/2009 habilitační
stipendium Franze Werfela na Univerzitě Vídeň a od 9/2009 do 1/2010 čerpala neplacené studijní
volno. Termín zahájení habilitačního řízení je plánován do prosince 2010.
Dle opatření k závěrům z evaluace je nutné také zmínit vlastní plnění plánu kvalifikačního
růstu akademických pracovníků. Mgr. Jiří Koumar (katedra historie) v roce 2009 pracoval na své
doktorské práci a plánuje její odevzdání v dubnu 2010 na Filozofické fakultě UK Praha, Ústavu
českých dějin. Mgr. Ivana Havlínová (katedra politologie a filozofie) plánuje dokončení doktorského
studia v květnu 2010 na Pedagogické fakultě UK Praha. Mgr. Tereza Pavlíčková a Mgr. Marek
Schmidt (katedra germanistiky) v roce 2009 pokračovali v doktorském studiu a plánují odevzdat své
doktorské práce v červnu roku 2010, Mgr. Pavlíčková na katedře germanistiky Filozofické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci, Mgr. Marek Schmidt na Filozofické fakultě UK Praha, Ústavu
germánských studií. Mgr. Jarmila Jehličková (katedra germanistiky) v září 2009 kvůli změně tématu
práce zažádala o opětovné přijetí do doktorského studia na Ústavu germanistiky, nordistiky a
nederlandistky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V případě Mgr. Hany Bergerové, Dr.
(katedra germanistiky) kvůli jejímu vysokému pracovnímu vytížení (vedení katedry) došlo k mírnému
zpomalení přípravy habilitační práce. K 31. 1. 2010 proto dr. Bergerová odstoupila z funkce vedoucí
KGER, aby se mohla soustředit na dokončení habilitační práce s cílem jejího odevzdání na podzim
2011. Se zahájením habilitačního řízení lze počítat v první polovině roku 2012.

4.7. Aktivity studentů
Studenti jsou nedílnou součástí všech aktivit jednotlivých kateder FF. Na jejich práci je
založeno fungování studoven a knihoven (s výjimkou katedry germanistiky), zabezpečují jejich provoz
a jsou nápomocni při pořádání narůstajících knižních fondů. Studenti se též angažují jako tutoři
zahraničních studentů – věnují se zahraničním kolegům nejen na půdě univerzity, ale doprovázejí je
též na exkurze či výlety, aby jim umožnili lépe poznat okolí Ústí nad Labem i významná místa v České
republice.
Podíl studentů na vědecko-výzkumných aktivitách je v současné době orientován především
na menší projekty (granty města Ústí nad Labem), s podílem studentů se však počítá i v dalších
vědecko-výzkumných projektech. V roce 2009 probíhal na FF UJEP projekt podpořený Městem Ústí
nad Labem, jehož spoluřešitelkou byla studentka doktorského studia Mgr. Kateřina Joklová. Projekt
byl zaměřen na mapování osudových let 1968 a 1989 v Ústí nad Labem, v jeho rámci vznikly webové
stránky věnované dané problematice (http://usti68-89.cz/). Za svoji činnost studentka získala ocenění
(viz bod 4.9.).
Studenti se podílejí na organizaci všech akcí FF (konferencí, přednášek, prezentací,
organizaci Dne otevřených dveří či Dne vědy a výzkumu). Činnost studentů nad rámec studijních
povinností je pro FF velkým a nenahraditelným přínosem.
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Aktivity studentů katedry historie
1) Odborné aktivity studentů v rámci Studentské vědecké konference 2009
Na katedře historie má dlouholetou tradici pořádání katedrového kole studentské vědecké soutěže,
jejíž dva výherci jsou vysláni na celostátní kolo této soutěže. V roce 2009 předložené práce hodnotila
komise složená ze členů katedry historie, jíž předsedala paní Doc. PhDr. Jana Englová, CSc. Jako
nejlepší byly vybrány práce Petra Schneidera a Jindřicha Zajíce, které reprezentovaly katedru historie
na celostátním klání v Hradci Králové. Soutěžní práce P. Schneidera se umístila v celkovém pořadí na
4. místě.
2) Spoluúčast studentů na řešení výzkumných projektů
V roce 2009 probíhalo na ateste několik výzkumných projektů, do nichž byli zapojeni i studenti. Mezi
ně lze zařadit dlouhodobý výzkum městských knih, podpořený projektem GAČR, v rámci kterého
zpracovává 10 studentů katedry bakalářské či magisterské práce zaměřené a na popis a interpretaci
městských knih, na projektu se přímo podílejí dva studenti doktorského studia jako spolupracovníci
projektu. Velmi významně rozvinulo v ohledu zapojení studentů do vědecko-výzkumných aktivit svou
činnost Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví. Grant podporující památky Unesco,
která centrum získalo byl zaměřen v roce 2009 na Historické povrchy komunikačních ploch velké a
malé pevnosti Terezín. Cílem bylo dosáhnout na základě archivních pramenů, historické ikonografie a
průzkumu současných ploch pokud možno detailního a úplného poznání originální historické skladby
povrchů komunikačních ploch pevnosti Terezín, a to jak pro období výstavby pevnosti, tak pro
pozdější období, kdy docházelo s rozvojem města ke změnám v povrchové skladbě. Projekt byl
realizován týmem složeným z odborných pracovníků, včetně dvou studentů katedry historie Martina
Hrubého a Jana Horáka. Mimo rámec projektu, ač v návaznosti na něj, byla během prací na terénním
průzkumu realizována odborná praxe studentů 1. ročníku oboru Kulturně historická regionalistka.
Studenty lektorovali dokumentátoři, kteří zároveň pracovali na projektu, díky němuž mj. prohloubili své
odborné i metodické znalosti, a byli tak schopni kvalitněji vzdělávat další generaci dokumentátorů, jež
se může do budoucna spolupodílet na případných dalších fázích projektu. V první fázi v roce 2009
probíhal projekt získaný v rámci česko-saské podpory Cíl 3/ Ziel 3 Průzkum a dokumentace malých
památek v česko-saském příhraničí, období 2009 – 2012. Do projektu jsou aktivně zapojeni studenti
Michal Trněný, Tomáš Leibel a doktorandka Kateřina Matasová. Ve spolupráci s Laboratoří
geoinformatiky FŽP UJEP byla byla připravena účast studenta katedry historie oboru Dokumentace
památek Jana Horáka na české egyptologické expedici v expedici Abúsíru, kde se podílel na
dokumentaci výzkumu.
3) Vědecká činnost doktorandů katedry historie
V roce 2009 byly odborné aktivity doktorandů podpořeny několika individuálními projekty, jejichž cílem
je především vytvořit dobré podmínky a zázemí pro výzkum v rámci doktorských prací a prezentaci
dílčích výstupů práce doktorandů. Podpořeny interním grantem UJEP byly obě doktorandky, které
v roce 2009 obhájili úspěšně doktorské práce – Mgr. Zuzana Safrtalová a Mgr. Jaroslava Klímová.
Podporu také čerpal Mgr. Vilém Zábranský, který byl zároveň též řešitelem projektu FRVŠ Města a
městská společnost ve středoevropském prostoru od počátku do raného novověku. Na projektu GA
ČR Libri civitatis se aktivně podílí doktorandka Mgr. Eva Němečková. Doktorandi své aktivity v roce
2009 zaměřili též na 20. výročí tzv. sametové revoluce. Mgr. K. Joklová byla hlavní aktérkou projektu
podpořeného v rámci projektů města Ústí nad Labem. V rámci projektu byly pořádány přednášky,
vznikl webový portál, byla uspořádána výstava a připravena publikace vzpomínek bývalých studentů.
Všichni doktorandi katedry se podíleli na všech odborných seminářích a konferencích, které katedry
v roce 2009 pořádala.
4) Společný projekt TU Dresden
V roce 2009 probíhal pod vedením Mgr. J. Pátka mezinárodní projekt zaměřený na společné aktivity
studentů z katedry historie FF UJEP a Institut für Geschichte, Philosophische Fakultät TU Dresden.
Projekt byl podpořen z fondu malých projektů Cíl 3/ Ziel 3, Česko-německého fondu budoucnosti a
AGC Flat mobility grant. Byl zaměřen na poznávání česko-saského Krušnohoří, v rámci projektu
probíhaly společné kurzy, semináře a exkurze. Hlavní část projektu se uskutečnila v září 2009
v Mikulově v Krušných horách.
Aktivity studentů katedry politologie a filozofie
1) Mezinárodní seminář na téma Platónův dialog Sofistés
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Seminář na téma Platónův dialog Sofistés, pořádaný Mezinárodním centrem pro studium Platóna a
platónských kořenů západní filosofie při Mezinárodní filosofické akademii (IAP) v Lichtenštejnsku,
Ústavem filosofie a religionistiky FF UK v Praze, Českou platónskou společností (ČPS), katedrou
filosofie a religionistiky TF JU v Českých Budějovicích a katedrou politologie a filosofie na UJEP v Ústí
n. L., se uskutečnil 22.-26. června 2009 v Lichtenštejnsku. Jeho konání bylo podpořeno vzdělávacím
grantem FM EHP/Norsko č. 2/001/08/2 v rámci projektu „Platónův dialog Sofistés“. V průběhu prvních
měsíců konání projektu bylo vybráno 15 studentů ze zúčastněných institucí z České republiky (UK,
JU, UJEP), kteří byli společně s dvěma tutory (A. Havlíček a J. Jinek) uvítáni na půdě zahraniční
partnerské instituce. Záměrem bylo poskytnout rovnoměrné zastoupení studentům tří českých
partnerských institucí (po pěti studentech z UK, JU a UJEP). Hlavním cílem semináře bylo připravit
jeho účastníky na mezinárodní konferenci na stejné téma, která se bude v rámci téhož projektu konat
v listopadu t.r. Prostředí výjezdního semináře mělo umožnit velmi intenzivní studium Platónova
obtížného textu. Cílem bylo rovněž poskytnout studentům zkušenost akademické spolupráce se
zahraniční institucí a zprostředkovat rovněž kontakt s jejími představiteli. Z hlediska celkového
zaměření projektu mělo setkání pomoci zkoordinovat spolupráci českých a zahraničních institucí při
organizaci listopadové konference a rovněž otevřít prostor pro příští spolupráci.
2) Studentsko-pedagogická konference „Filosofie a veřejnost“
Dne 1. října 2009 se v Ústí nad Labem uskutečnila studentsko-pedagogická konference „Filosofie a
veřejnost“. Hlavními organizátory z řad studentů byli: Radek Hendrych, Petr Bláha a Jan Musil. Záměr
a program konference byl konzultován s dr. Šimsou a s doc. Havlíčkem. Z řad studentů se konference
zúčastnili: Jan Musil, Jan Tříska, Patrik Battya, Petr Bláha a Radek Hendrych. Z pedagogů zde
vystoupili jednak domácí, jednak hosté. Domácí: Aleš Havlíček, Martin Šimsa, Josef Moural, Martin
Nitsche; hosté: Mgr. Michal Tomášek (náš absolvent studia ZHV a magisterských studií SV na PF UK
v Praze, učitel na učňovské škole v Děčíně), RNDr. Jan Ipser (Přírodovědecká fakulta UJEP). Na
konferenci se diskutovala témata filosofie výchovy, potřebnosti filosofie, vztah filosofie a veřejnosti,
otázka ras ve vědě a ve společnosti, Rawlsovo pojetí vztahu filosofie a společnosti, absurdita filosofie
a filosofů, vztah Wagnera a Nietzscheho a filosofie hudby. Jednotlivé příspěvky byly doprovázeny
živou a zainteresovanou diskusí.
3) Studentský časopis Filé
Na katedře politologie a filozofie je vydáván studentský časopis Filé
šéfredaktor: Radek Hendrych (Radek.Hendrych@seznam.cz)
Redakce je složena výhradně ze studentů KPF, finanční zdroje si studenti sami zajistili v rámci
grantové soutěže Make a Connection. V roce 2009 byla vydána dvě čísla.
4) Další aktivity
Studenti KPF pod záštitou doc. Ing. Aleše Havlíčka, Ph.D., vyjeli na třídenní pobyt na univerzitu
Erlangen, kde se zúčastnili přednášky na Institutu für Philosophie na téma „Wittgensteinův Traktát“. V
rámci pobytu navštívili také univerzitní knihovnu a studovnu. Pobyt byl hrazen z grantu pro mobilitu
studentů.

Aktivity studentů katedry germanistiky
1) Účasti studentů na konferencích, seminářích a kurzech
- Aktivní účast Martina Babači, Heleny Patrákové, Lukáše Bedenka na mezinárodním studentském
semináři „Otfried Preussler v didaktice“, pořádaném Mgr. Janem Kvapilem, Ph.D., ve dnech
28. května – 1. června 2009.
- Ve dnech 12. – 14. června 2009 se na půdě FF UJEP konala mezinárodní konference „Hotzenplotz
aus Osoblaha“ o českých motivech v díle O. Preusslera. Na organizačním zajištění konference se
spolupodíleli Martin Babača, Lucie Horská, Zdeněk Dytrt a Helena Patráková.
- 18. letní kurz pro studující ze střední a východní Evropy (18. Sommerkurs für Studenten aus Mittelund Osteuropa), nesoucí název „Region – Nation – Europa“, pořádaný institucí Academia Baltica
v Bad Malente ve dnech 21. 6. – 4. 7. 2009 absolvovali jako jediní možní zástupci ČR Kateřina
Nováková, Ondřej Uman a Martin Babača.
- Lektorkami jazykového kurzu EILC (přípravný kurz ČJ pro budoucí studující v rámci programu
Erasmus) ve dnech 6. 9. – 27. 9. 2009 byly Tereza Weingartová a Michala Bartošová.
- Účast studentek Petry Vosecké a Soni Donátové na konferenci „Tschechen und Deutsche im
20. und 21. Jahrhundert" Academie Baltica v Sankelmarktu u Flensburgu (BRD) ve dnech 9.11. 10. 2009.
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- Spoluorganizování autorského čtení švýcarské spisovatelky Katji Fusek a rozhovor s autorkou
dne 7. října 2009 – studentka Miroslava Puszkarová.
2) Účast na grantech
- Aktivní účast na grantu AKTION 53p9 „Problematik des Holocaust in Literatur, Musik, Sprache,
bildender Kunst und Unterricht in Verbindung mit der Besichtigung der HolocaustGedenkstätten in Terezín/Theresienstadt, Mauthausen und Schloss Hartheim“ ve dnech 18. –
20. 5. 2009. Níže jmenovaní studující se podíleli recitací vybraných lyrických děl, vzniklých
v tzv. ghettu Terezín, na kulturním programu binacionálního česko-rakouského kolokvia – Babača,
Martin, Chárová, Šárka, Vlaháčová, Iveta, Šindelář, Michael.
- Na výukové činnosti mateřského jazyka v rámci projektu Cíl 3 s TU Chemnitz (letní škola českého
jazyka) se podílel student Martin Babača.

4.8. Znevýhodněné skupiny studentů/uchazečů
Podmínky/přístup do objektů pro tělesně handicapované studenty:
V areálu v ulici České mládeže, kde sídlí 3 fakulty (FF, PF, PřF), je umožněn přístup pro
tělesně handicapované studenty (vozíčkáře) do rekonstruované hlavní budovy bezbariérovým
vchodem u recepce, kde je současně pro tyto studenty umístěno sociální zařízení (WC). Podobné
sociální zařízení se nachází také ve 4. patře této budovy. Do jednotlivých podlaží budovy se studenti
dostanou výtahem, do suterénních a půdních prostor, kde také probíhá výuka, je přístup umožněn
pohyblivými plošinami pro vozíčkáře. Pouze do vily, kde probíhá výuka KPF, není bohužel
handicapovaným studentům umožněn bezbariérový přístup.
Podmínky pro studium handicapovaných:
V roce 2009 studoval na katedře politologie a filozofie FF UJEP tělesně postižený uchazeč
(vozíčkář), a to v oboru Filozofie – politologie. Katedra politologie a filozofie, která obor zajišťuje,
vytvořila pro tohoto studenta odpovídající podmínky (materiál k samostudiu, vhodné výukové
prostory). Student 13. 12. 2009 ukončil studium.
Studijní pobyt perzekuovaných studentů z ciziny apod.:
Na FF v současné době studuje 8 zahraničních studentů, a to 1 studentka z Vietnamu na
katedře historie v bakalářském studijním oboru Kulturně historická regionalistika, 1 studentka z Číny
na katedře germanistiky a katedře politologie a filozofie v bakalářském studijním oboru Politologie –
Německý jazyk a literatura, 1 student z Egypta na katedře germanistiky v bakalářském studijním oboru
Německý jazyk a literatura (jednooborové), 2 studenti z Bulharska na katedře historie a katedře
politologie a filozofie v bakalářských studijních oborech Dokumentace památek a Politologie –
Historie, 2 studentky z Ruska na katedře germanistiky a katedře politologie a filozofie v bakalářských
studijních oborech Německý jazyk pro školskou praxi (kombinované studium) a Politologie – Filozofie
a také 1 studentka z Chorvatska na katedře historie a katedře politologie a filozofie v bakalářském
studijním oboru Filozofie – Historie.
Egyptský student FF je vládním stipendistou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
podle č. II odst. 5 programu „Stipendia ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia
cizinců na veřejných vysokých školách v České republice“, vyhlášeného dne 18. prosince 2007.
Studentovi je měsíčně vypláceno stipendium ve výši 9000 Kč.

4.9. Mimořádně nadaní studenti
Podpora mimořádně nadaných studentů byla v roce 2009 realizována takto:

Mimořádně nadané studenty FF podporuje prostřednictvím jejich začleňování do vědeckovýzkumných projektů, publikacemi jejich dílčích či závěrečných prací, umožněním prezentace
jejich práce na konferencích atd. Podporuje je formou mimořádných stipendií.

Účast a ocenění studentů v rámci soutěže o ceny rektorky: Stipendium starostky MO Ústí n. L.
– Neštěmice Liany Wagnerové získala Mgr. Kateřina Joklová, studentka doktorského studia na
KHI FF UJEP.

V celostátním kole SVOČ na 4. místo dosáhl Bc. Petr Schneider, student 1. ročníku NMgr.
studia na KHI FF UJEP.

Mimořádně nadaní studenti mají dále možnost studovat na FF v doktorském studijním
programu a získávat finanční podporu pro své rozvojové projekty (FRVŠ – tematický okruh pro

25



doktorandy). V roce 2009 úspěšně ukončily doktorské studium první dvě absolventky, které byly
zároveň řešitelkami grantu FRVŠ.
Studenti se podílejí na organizaci všech akcí FF (konferencí, přednášek, prezentací, organizaci
Dne otevřených dveří či Týdne vědy a výzkumu).

V tomto roce úspěšně ukončily doktorské studium SP Historické vědy, SO České dějiny první dvě
absolventky.

4.10. Partnerství a spolupráce
Pracoviště FF dlouhodobě spolupracují s Akademií věd ČR, s vysokými školami či rezortními
výzkumnými útvary. Jedná se především o tyto instituce:
Spolupráce s ústavy Akademie věd ČR či vysokými školami:
• Filozofický ústav
katedra filozofie a politologie
• Etnologický ústav
katedra historie
• Masarykův ústav
katedra filozofie a politologie
• Archiv AV ČR
katedra politologie a filozofie
• Sociologický ústav
katedra filozofie a politologie
• Ústav teorie a dějin umění
katedra historie
• Ústav pro soudobé dějiny
katedra historie
• Centrum globálních studií
katedra historie, katedra filozofie a politologie
• Centrum medievistických studií
katedra historie
• UK v Praze (FF, FSV, FHS)
FF
• Univerzita Hradec Králové (FF)
FF
• Národní muzeum v Praze
katedra historie
Spolupráce s pracovišti AV či jiných vysokých škol probíhá v oblasti vzdělávání prostřednictvím
přímého podílu na výuce, vedení či oponování závěrečných prací, formou praxí či exkurzí atd. V rámci
vědecko-výzkumné činnosti jde pak o spolupráci na projektech, pořádání konferencí či jiných akcí.
Pracoviště FF dále smluvně spolupracují s řadou odborných institucí:
• Státní oblastní archiv v Litoměřicích – zahrnuje všechny bývalé okresní archivy Ústeckého
a Libereckého kraje (katedra historie) – též smluvní spolupráce v rámci získaného projektu
ESF (partnerství)
• Archiv hlavního města Prahy (katedra historie)
• Národní památkový ústav – územně odborné pracoviště v Ústí nad Labem, Liberci a
Lokti (katedra historie)
• Magistrát města Ústí nad Labem
• Památník Terezín (katedra historie, katedra politologie a filozofie)
Další spolupráce bez uzavřených smluv (např. pouze smlouvy o praxích studentů):
• Regionální muzea v Ústeckém kraji (Děčín, Teplice, Litoměřice, Louny, Žatec atd.), další ve
Středočeském (Mělník), Karlovarském a Libereckém kraji (Mladá Boleslav, Česká Lípa,
Karlovy Vary atd.)
• Archeologický památkový ústavem v Mostě
• Dům techniky v Ústí nad Labem
• Národní muzeum v Praze
• Biskupství litoměřické
• Instituce státní správy – obecní či městské úřady (např. Dolní Zálezly, Bohušovice nad
Ohří, Dolní Poustevna, Litoměřice – pro tyto lokality vznikají či vznikly na FF publikace)
• Rakouské kulturní fórum v Praze
• Collegium Bohemicum, o. p. s.
• Literární dům německy píšících autorů z Čech v Praze
• Město Terezín
• Město Jáchymov
• region České Švýcarsko
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4.11. Propojení teorie a praxe
Důležitou formou spolupráce je realizace prakticky orientované výuky, zajištění praxí či
exkurzí studentů, ale i vedení diplomantů a oponování závěrečných prací. Na propojení teorie a praxe
ve výuce je kladen zvláštní důraz především u bakalářských studijních oborů. Tyto stránky výuky byly
v roce 2009 podpořeny projekty financovanými ESF, které umožnily vazby výuky na praxi zkvalitnit.
V tabulce je uvedena smluvní spolupráce orientovaná na praxi studentů mezi FF a konkrétními
institucemi.
Nositel spolupráce
na UJEP

Předmět
spolupráce

Partneři UJEP

katedra historie

praxe studentů a
podíl na výuce

Státní oblastní
archiv
v Litoměřicích

katedra historie

praxe studentů a
podíl na výuce

Národní památkový
ústav – územně
odborné pracoviště
v Ústí nad Labem,
Liberci a Lokti

katedra historie

praxe studentů a
podíl na výuce

katedra historie

Magistrát města
Ústí nad Labem
(Archiv města a
Muzeum města)
Archiv Hlavního
města Prahy

Smlouva o
spolupráci,
spoluřešitel na
projetku GAČR

katedra germanistiky

Pedagogická praxe

katedra historie

Smlouva o
spolupráci, projekt
UNESCO

ZŠ Rabasova, ZŠ
E. Krásnohorské,
Gymnázium Dr.
Václava Šmejkala
Město Terezín
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Výstup
součást výuky a zároveň
kvalifikace studentů pro
hledání pracovních míst + BP,
DP
součást výuky a zároveň
kvalifikace studentů pro
hledání pracovních míst + BP,
DP, dokumentace
památkového fondu
severozápadních Čech v rámci
praxe studentů (Jáchymov,
Terezín, Chlumec u
Chabařovic)
součást výuky a zároveň
kvalifikace studentů pro
hledání pracovních míst + BP,
DP
Praxe studentů, podíl na výuce
a spoluorganizace konference
„Stav a perspektivy
zpřístupňování středověkých a
raně novověkých městských
knih“
Hospitace a výstupy studentů
ve výuce
Praxe studentů, dokumentace
architektury Terezína.

5. Internacionalizace
5.1. Mobilita studentů a akademických pracovníků
FF UJEP se dlouhodobě zaměřuje na kvalitativní i kvantitativní rozvoj mobility studentů
i akademických pracovníků, zejména v rámci programu ERASMUS a Rozvojového programu MŠMT
na podporu mobility studentů. Svědčí o tom i stále stoupající počet bilaterálních smluv v programu
ERASMUS. V roce 2009 měly katedry FF celkem 47 platných bilaterálních smluv s příslušnými
partnerskými katedrami na zahraničních univerzitách:
Francie: Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Versailles
Maďarsko: Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron (germanistika)
Nizozemí: Universiteit Twente, Enschede (sociální vědy), Universiteit Leiden (historie)
Německo: Otto-Friedrich-Universität Bamberg (germanistika), Universität Bayreuth (germanistika),
Universität Bielefeld (historie), Technische Universität Chemnitz (historie, germanistika), Universität
Dortmund (germanistika), Technische Universität Dresden (historie, germanistika, politologie),
Universität Erfurt (historie), Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (historie, filozofie), Universität
Hannover (germanistika), Universität Karlsruhe (germanistika), Universität Leipzig (germanistika),
Hochschulle Zittau/Görlitz (historie, germanistika)
Polsko: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Krakow (filozofie), Akademia Pedagogiczna, Krakow
(sociální vědy), Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń (germanistika, historie), Akademia Podlaska,
Siedlce (historie), Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa, Wałbrzych (germanistika), Uniwersytet
Wroclawski, Wroclaw (historie, germanistika, dějiny umění)
Portugalsko: Universidade do Minho, Braga (germanistika)
Rakousko: Pädagogische Hochschule der Diözese Linz (germanistika)
Slovensko: Univerzita Komenského, Bratislava (historie, filozofie), Univerzita Mateja Bela v Banské
Bystrici (historie, germanistika), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (historie, germanistika,
filozofie, politologie)
Slovinsko: Univerza v Mariboru
Španělsko: Universidad Carlos III de Madrid (filozofie), Universidade de Vigo (historie),
Turecko: Cukurova Universitesi, Adana (mezinárodní vztahy)
Díky těmto smlouvám celkem 50 studentů vycestovalo na studijní pobyt a 6 studentů na pracovní stáž.
Jedná se o počty studentů, kteří vyjeli na smlouvy kateder FF a za organizační podpory FF bez ohledu
na to, zda byli zapsáni do studijního programu na FF či PF (blíže viz tabulka). Na FF studovalo 16
zahraničních studentů. Do zahraničí vycestovalo v rámci výukové mobility Erasmus 32 akademických
pracovníků. Na FF působilo v rámci výukové mobility 10 vyučujících.
VÝJEZDY V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS
Počet studentů vyslaných na studijní pobyt
Počet studentů vyslaných na pracovní stáž
Počet přijatých studentů
Počet vyslaných akademických pracovníků
výuková mobilita
Počet vyslaných akademických pracovníků
nevýuková mobilita (školení)
Počet monitorovacích návštěv na partnerských
univerzitách
Počet přijatých akademických pracovníků výuková
mobilita
Počet přijatých pracovníků z neuniverzitních
institucí – výukový pobyt
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50 (z toho 32 zapsaných na PF)
6 (z toho 5 zapsaných na PF)
16
32
5
2
9
1

VÝJEZDY STUDENTŮ A AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ FF
V RÁMCI OSTATNÍCH PROGRAMŮ

Program

Aktion

HerbertQuandtStiftung

32
27

Počet vyslaných
studentů
Počet přijatých
studentů
Počet vyslaných
AP
Počet přijatých
AP

3
3

Rozvojový program MŠMT na podporu
mobility studentů

Vládní
stipendia
MŠMT

Přímá smluvní spolupráce

Freemover

1

4

4

---

---

---

1

---

---

---

2

---

---

---

---

---

AP = akademický pracovník
ST = studentotýden
SM = studentoměsíců
UT = učitelotýden

V rámci programu Aktion se 32 studentů katedry germanistiky, 27 studentů Pedagogické
akademie v Linzi (Private Pädagogische Akademie der Diözese Linz) a po třech vyučujících z obou
institucí zúčastnilo Kolokvia k problematice holocaustu v literatuře, hudbě a výtvarném umění, které se
konalo jeden týden na FF UJEP a jeden týden na Private Pädagogische Akademie der Diözese Linz.
V rámci stipendijního programu Herbert-Quandt-Stiftung absolvoval jeden student katedry
germanistiky dvanáctiměsíční studijní pobyt na TU Dresden.
V rámci projektu Rozvojový program MŠMT na podporu mobility studentů vycestovali čtyři
studenti kateder FF na základě přímé meziuniverzitní spolupráce (TU Dresden) a 4 studenti jako
„freemover“ na univerzity v Hannoveru, Kolíně nad Rýnem a Lipsku.
V rámci vládních stipendií MŠMT se uskutečnily 2 pobyty akademických pracovnic katedry
germanistiky na zahraničních univerzitách (Mongolská státní univerzita v Ulánbátaru, Mongolsko a
Pedagogická univerzita Vilnius, Litva).
Studenti a akademičtí pracovníci FF realizovali krátkodobou zahraniční mobilitu i za podpory
jiných programů, stipendií a nadací: Franz-Werfel-Stipendium – 1 akademická pracovnice na
Univerzitě Wien, Program AGC Flat Glas Mobility Grant – 3 krátkodobé studijní pobyty studentů FF
v zahraničí.
Za podpory programu Evropský fond pro regionální rozvoj Euroregion Elbe/Labe, AGC Flat
Glas Mobility Grant a Česko-německého fondu budoucnosti byl realizován společný projekt KHI FF
s Institut für Geschichte na TU Dresden „Poznávání společné historie Krušnohoří“, kterého se
zúčastnilo 12 studentů (po 6 z každé univerzity), 3 akademičtí pracovníci z TU Dresden a 3
akademičtí pracovníci z FF UJEP. Projekt byl realizován na české i německé straně.
Za podpory AGC Flat Glas Mobility Grant a Česko-německého fondu budoucnosti byl
realizován mezinárodní studentský workshop katedry germanistiky „Otfried Preußler v didaktice“ za
účasti 16 studentů z Německa a Polska.
Za podpory AGC Flat Glas Mobility Grant byla realizována Kulturně-historická exkurze pro
studenty oborů Kulturně historická regionalistka a Dokumentace památek – zaměření: lidová
architektura a etnografie jižního Polska, jíž se zúčastnilo 34 studentů.
Celkem 29 akademických pracovníků dále vycestovalo v souvislosti s řešením projektů
GAČR; za účelem účasti na mezinárodních konferencích za finanční podpory kateder či v rámci
Rozvojového projektu MŠMT Kvalifikační růst akademických pracovníků UJEP – podpora dokončení
habilitačních a profesorských prací.
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5.2. Zapojení součásti do mezinárodních aktivit
AKTION Česká republika – Rakousko
Katedra: KGER
Program/Číslo projektu:
53p9
Název:
Kolloquium zur Problematik des Holocaust in Literatur, Musik,
Sprache, bildender Kunst und Unterricht in Verbindung mit der
Besichtigung Holocaust-Gedenkstätten in Theresienstadt,
Mauthausen und Schloss Hartheim
Dotace:
Další projekty:
Katedra: KHI
Program/Číslo projektu:
Název:

Dotace:

Program/Číslo projektu:
Název:
Dotace:
Program/Číslo projektu:

101 000,- Kč

Cíl 3 Program na podporu přeshraniční spolupráce Čechy/Sasko
100011485
Untersuchung und Dokumentation von Kleindenkmalen im
sächsisch-böhmischen Grenzraum/Průzkum a dokumentace Malých
památek v česko-saském příhraničí
184.283,- EUR, tj. cca 4.607.000,- po celou dobu trvání projektu
(1. 8. 2009 – 31. 5. 2012)
Evropský fond pro regionální rozvoj Euroregion Elbe/Labe
EEL-0018-CZ-1-00
Erkennen der gemeinsamen Geschichte des Erzgebirges/Pozbávání
společné historie Krušnohoří
1.320,- EUR, tj. cca 33.000,- Kč

Název:

Česko-německý fond budoucnosti
4 09 0794
Poznávání společné historie Krušnohoří

Dotace:

7.870,- Kč

Program/Číslo projektu:

Česko-německý fond budoucnosti
5 09 0793
Vydání česko-německého sborníku: Stav a perspektivy
zpřístupňování středověkých a ranně novověkých městských knih

Název:
Dotace:

30.000,- Kč

Program/Číslo projektu:

AGC Flat Glass Czech Student Mobility Grant
Skupinová žádost č. 31/03/09 – 6
Účast studentů partnerské VŠ na workshopu; Poznávání společné
historie Krušnohoří
10.000,- Kč

Název:
Dotace:
Program/Číslo projektu:
Název:

Dotace:

Katedra: KGER
Program/Číslo projektu:
Název:
Dotace:

AGC Flat Glass Czech Student Mobility Grant
Skupinová žádost č. 31/03/09 – 8
Kulturně-historická exkurze pro studenty oborů Kulturně historická
regionalistka a Dokumentace památek – zaměření: lidová
architektura a etnografie jižního Polska
20.000,-Kč

Česko-německý fond budoucnosti
4 08 0626
Studentský seminář „Otfried Preußler v didaktice“
76.800,- Kč
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Program/Číslo projektu:
Název:

Dotace:
Program/Číslo projektu:
Název:
Dotace:

Katedra: ÚSGS
Program/Číslo projektu:
Název:
Dotace:

Katedra: KPF
Program/Číslo projektu:
Název:
Dotace:

AGC Flat Glass Czech Student Mobility Grant
31/01/09 – 22
Účast studentů katedry germanistiky na kolokviu k problematice
holocaustu, prohlídka památných míst v Mauthausenu, zámku
Hartheim a Lince, Private Pädagogische Hochschule der Diözese
Linz, Mauthausen, Hartheim, Rakousko
26.000,-Kč
AGC Flat Glass Czech Student Mobility Grant
31/01/09 – 20
Účast polských studentů na trinacionálním kolokviu „Otfried
Preussler v didaktice“
20.000,-Kč

Česko-německý fond budoucnosti
5 09 0957
Na rozhraní kultur. Případ Pavel/Paul Eisner – vydání sborníku
35.000,-Kč

AGC Flat Glass Czech Student Mobility Grant
31/01/09 – 21
Odborný seminář k Wittgensteinovu „Traktátu“, Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen Nürnberg, Německo
10.000,-Kč

5.3. Nabídka studia v cizích jazycích
Studijní programy/Studijní obory
Skupiny studijních
programů

bak.
SP/SO jazyk

mag.
SP/S
O

přírodní vědy a nauky
společenské vědy,
nauky a služby
vědy a nauky o kultuře
a umění
Celkem

jazyk

mag. nav.
SP/S
O

dokt.

Celkem
studijních
programů /
oborů

SP/S
O

jazyk

1/1

NJ

1

1/1

NJ

1

jazyk

Studium v cizím jazyce je v rámci FF akreditováno na katedře historie. Jde o doktorský studijní
program Historické vědy, obor České dějiny v německém jazyce.

5.4. Členství akademických pracovníků v mezinárodních a profesních
organizacích a sdruženích
Fakulta filozofická
CIVITAS, INTL Civic Education Exchange Program
Czech National Committee of Historians
Celostátní výbor Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny ČR, která je součástí světové
organizace International Economic History Association (IEHA)
Deutsche Gesellschaft für Religionsphilosophie
Evropská společnost pro frazeologii (European Society of Phraseology)
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International Plato Society (IPS) – mezinárodní sdružení platónských badatelů
Mezinárodní sdružení historiků umění Görres Gesellschaft, Německo
Polskie Towarzystwo Ludoznacze (Polsko)
Rakouský svaz germanistů (Österreichischer Germanistenverband)
Slovenská národopisná spoločnosť SAV (Slovensko)
Společnost pro aplikovanou lingvistiku (Gesellschaft für angewandte Linguistik)
Společnost pro německý jazyk (Gesellschaft für deutsche Sprache)
The Nordic Society for Phenomenlogy
Vzdělávací nadace Jana Husa (správní rada česko – slovenská)
Wartburg-Gesellschaft (mezinárodní sdružení zájemců o studium hradů)
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6. Věda, výzkum a umělecká činnost
6.1. Zaměření vědecké a výzkumné činnosti
Katedra historie
Výzkum na katedře historie se v roce 2009 orientoval na dlouhodobá výzkumná témata, mezi která
patří především:
- Regionální dějiny severních a severozápadních Čech, Dějiny Němců v českých zemích
V této oblasti byl realizován postdoktorský projekt GAČR (Sudetská župa jako protiletecký kryt) a byla
vydána monografie M. Veselého (Do krytu!). Pracovníci katedry se zaměřili na dvě významná výročí.
Předně se podíleli na přípravě publikací a výstavních či prezentačních projektů v souvislosti s výročím
úmrtí J. E. Purkyně (expozice na zámku Blatná, objevy J. E. Purkyně, anglické vydání publikace
o J. E. Purkyně). Velmi podstatné úsilí bylo spojeno s 20. výročním sametové revoluce. Za podpory
projektu Města Ústí nad Labem a dalších zdrojů mimo rozpočet UJEP byla připravena řada akcí
(cyklus přednášek, webový portál, výstava), ale především publikace zahrnující texty bývalých
ústeckých studentů, pamětníků událostí v Ústí nad Labem. Katedra historie participovala na redakční
přípravě Ústeckého sborníku historického (časopisu aspirujícího na zařazení do „pozitivního
seznamu“).
- Výzkum měst, zpracovávání a editování středověkých a raně novověkých městských písemností
Důležitým přínosem pro tuto výzkumnou problematiku bylo dokončení textové přípravy publikace
shrnující výsledky konference ke zpřístupňování a editování městských knih. Publikace by měla vyjít
jak česky, tak i německy, přičemž se podařilo získat příslib jejího vydání v prestižní řadě
Stadtforschung na UNI v Münsteru. Zahájeny byly práce na projektu GAČR, který je projektem
navazujícím na již ukončený výzkum a jeho cílem v prvním roce řešení bylo vytvoření specializované
databáze pro evidenci městských knih s celorepublikovou působností, což se podařilo. Významná je
také finanční podpora, která je součástí v roce 2009 získaného evropského projektu (OP VK 2.3) –
díky této podpoře je možné posilovat „lidské zdroje“ výzkumu (zaškolování pracovníků při práci
s databází, pořádání metodických seminářů a konferencí).
- Dokumentace a digitalizace kulturního dědictví
V roce 2009 se za podpory rozvojového projektu podařilo dále posílit technické zázemí Centra pro
dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví (nákup velkokapacitního úložiště dat), které je
pracovištěm katedry a koordinuje realizaci a přípravu projektů orientovaných tímto směrem,
především zaměřených na dokumentaci architektury, drobných nemovitých památek a památek
z různých důvodů zanikajících. V roce 2009 byl realizován projekt financovaný MK ČR zaměřený na
průzkum povrchových ploch ve městě Terezín. Získán byl i projekt Průzkum a dokumentace malých
památek v česko-saském příhraničí ve spolupráci s Bergakademie Freiberg (Cíl 3). Pracoviště
participuje ve spolupráci s NPÚ na redakční přípravě Monumentorum custos (časopisu aspirujícího na
zařazení do „pozitivního seznamu“).
- Metodika školního dějepisu
Katedra historie rozvíjela též aktivity zaměřené na problematiku metodiky dějepisu, byla uspořádána
konference na téma historických mystifikací a jejich odrazu ve školním dějepise. Podařilo se vydat
publikaci Stereotypy a mýty v dějepisném vyučování. Na katedře probíhaly ve spolupráci s Člověkem
v tísni cykly zaměřené na budoucí učitele dějepisu, jejichž význam souvisí především s vědeckovýzkumnou činností studentů (orientací jejich závěrečných prací a jejich zapojováním do výzkumu
v oblasti oborové didaktiky). V souvislosti se školními programy zaměřenými na holocaust (dalším
vzděláváním učitelů, konkrétními projekty zaměřenými na žáky a studenty) spolupracovala katedra
s Památníkem Terezín.
Katedra germanistiky
Výzkum na katedře germanistiky se v roce 2009 orientoval na dlouhodobá výzkumná témata, tj.:
- Komparatistika v jazyce a literatuře
V oblasti lingvistiky se jedná o výzkum v oblasti německo-české frazeologie (na období 2009-2013
získán spoluřešitelský grant GA ČR na téma Výrazové prostředky emocionality v německo-české
jazykové konfrontaci); dále o korpusově založený výzkum paradigmaticko-syntagmatických
významových vztahů (zapojení do projektu vznikajícího Velkého akademického německo-českého
slovníku na FF UK Praha) a v neposlední řadě také o badatelské téma Propaganda – strategie a
jazykové prostředky v německém tisku z Čech a Moravy z let 1848-1945.
V oblasti literární vědy se výzkum zaměřuje na komparatistickou analýzu německé a české literatury
(romantismus, moderna). Zvláštní důraz je mimoto kladen na interkulturní aspekty literatury
(v realizaci je postdoktorský grant GA ČR na téma Vliv změny literárního jazyka na konstituci identity
v díle českých autorů píšících po r. 1968 německy). Další specifické oblasti výzkumu jsou moderní
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rakouská literatura, vztah literatury a médií, především pak v oblasti adaptace literárních a divadelních
děl v rozhlase a filmu.
- Metodika vysokoškolského vzdělávání oboru germanistika
Metodicko-didaktické aktivity KGER jsou orientovány na další výzkum a vývoj v oblasti vysokoškolské
didaktiky a metodiky pro obory v distanční a kombinované formě.
- Interkulturní problematika v česko-německém kontextu
Výzkum probíhá v rámci srovnávání německé a české kulturní oblasti, např. se jedná o výzkum
německy psané literatury z Čech ve středoevropském kontextu (získán postdoktorský grant GA ČR
Německé předlohy českých duchovních písní 17. století, realizován je postdoktorský grant GA ČR na
téma Vliv změny literárního jazyka na konstituci identity v díle českých autorů píšících po r. 1968
německy), dále o badatelskou činnost v oblasti recepce autorů německého jazyka v českých zemích,
případně na Slovensku (Nelly Sachs, Paul Celan, Rose Ausländer, Ingeborg Bachmann, Marie Luise
Kaschnitz aj.) a v oblasti česko-německých vztahů v literatuře pro děti a mládež. Dalším badatelským
zaměřením jsou vybrané aspekty soužití Němců a Čechů v českých zemích (běží postdoktorský grant
GA ČR na téma Střední školství v meziválečném Československu).
Katedra politologie a filozofie v roce 2009 navazovala na témata realizovaná v předchozích letech
se zvláštním důrazem na:
- Výzkum vztahů kontinentální a analytické filosofie
Monografie k tomuto tématu byla realizována ve spolupráci s FU AV ČR.
- Fenomenologie struktur
V této souvislosti katedra politologie a filozofie spolupracuje s Filosofickým ústavem AV ČR jak
v oblasti výuky, tak společného pořádání odborných konferencí. Dr. Nitsche (katedra politologie
a filozofie) absolvoval v ak. roce 2008/09 roční postdoktorský pobyt na Filosofickém ústavu AV ČR
v Praze, jehož hlavní náplní byla příprava monografie „Fenomenologická interpretace Heideggerových
Příspěvků k filosofii“, která byla předána do tisku. V současné době je připravována smlouva
o spolupráci s tímto ústavem zejm. v oblasti publikačních výstupů.
- Bádání v oblasti politické filosofie
Zejména teorie demokracie, politických ideologií a vztahu etiky a politiky; KPF pokračovala v této
oblasti ve spolupráci s FÚ AV ČR.
- Oblast politologie
Výzkum se zaměřoval na téma holocaustu, vývoj stranického systému v letech 1947-1948
- Bádání týkající se neznámých období v životě a tvorbě Jiřího Weila
Je připravována monografie k tomuto tématu.
Katedra politologie a filozofie nově otevřela téma antické filosofie (zejména předsókratovské a
platónské) a skeptické filosofie. Konkrétně vydala v řadě Studia philosophica knihu Veroniky
Konrádové „Kosmogonické a theogonické motivy v Hésiodově Theogonii“ a podílela se na přípravě a
organizaci mezinárodní konference s názvem „Platos´ Sophist“, která byla podpořena vzdělávacím
grantem FM EHP/Norsko č. 2/001/08/2 v rámci projektu „Platónův dialog Sofistés“. Dalšími
organizátory byly Česká platónská společnost, FF UK Praha, Filosofický ústav AV ČR a Teologická
fakulta JU České Budějovice.
V souvislosti s personálním rozvojem KPF byl posílen výzkum v oblasti extremismu a českoněmeckých vztahů.
V oblasti ekonomie se pracovník katedry podílí na výzkumných projektech jako spoluřešitel grantů
týkajících se vztahu ekonomie a ekologie. Ochrana životního prostředí v SRN a ČR a Výzkum
antropogenních činností v severočeském regionu.
Ústav slovansko-germánských studií
V roce 2009 ÚSGS FF plnil vědeckovýzkumné úkoly především v oblasti česko-německých a českorakouských vztahů a dějin Němců v českých zemích. V rámci zahraniční spolupráce rozvíjel existující
a podporoval nové vazby na zahraniční univerzity a další zahraniční pracoviště.
Pokračuje ve spolupráci s katedrou germanistiky a katedrou historie na akcích Akademia Baltica
Lübeck; ÚSGS ze svých zdrojů financuje každoroční propagační a informativní prezentaci FF na
workshopu Bohemistentag (organizované Collegiem Carolinum München) atd.
Vědecká činnost:
USGS získal projekt GAČR na téma Vědecká a výzkumná centra Němců v českých zemích, o další
zažádal (spoluřešitelství s FHS UK – Náboženské kultury v Evropě 19. a 20. století / Prof. M. Havelka,
návaznost na Graduirkolleg získaný M-L.Universität München / Prof. M. Schulze Wesel).
Z ostatních vědeckých projektů se podíl na redakci (spolu s Brandes, Detlef / Sundhaussen, Holm /
Troebst, Stefan Myeshkov, Dmytro / Ruchniewicz, Krzysztof) Lexikonu der Vertreibungen.
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Deportation, Zwangsaussiedlung und ethnische Säuberung im Europa des 20. Jahrhunderts (vyjde
v Böhlau 2009), dále koordinuje projektu Ost-Dok LMU München a CC – elektronické vydávání
publikací studentů a doktorandů KH FF.

6.2. Materiální stránka
Pro potřeby vědecko výzkumných aktivit slouží:

Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví – bylo založeno v roce 2008. Jedná
se o specializované pracoviště katedry historie, disponující dokumentační, digitalizační a další
odbornou technikou. Na tomto pracovišti částečně participuje FŽP.

Specializovaná jazyková učebna katedry germanistiky.

Specializované studovny a knihovny

6.3. Mezinárodní spolupráce ve vědecké, výzkumné činnosti
Pracovníci fakulty se podílejí na výzkumných problémech ve spolupráci s pracovišti

Academia Baltica Lübeck, SRN

Ackermann-Gemeinde, München, SRN

Adalbert-Stifter-Verein, München, SRN

ARCHIV FES, Bonn, SRN

Bosch Stiftung, Stuttgart/Berlin, SRN

Collegium Carolinum, Mőnchen, SRN

DAAD, Bonn, SRN

Fakulta architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Slovensko

Fakulta humanitných vied Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici,
Slovensko

Heinrich-Heine Universität Düsseldorf, SRN

Historický ústav AV SR, Slovensko

International Academy of Philosophy in Liechtenstein, Lichtenštejnsko

Institut für Germanistik/Interkulturelle Germanistik, Univerzita Bayreuth, SRN

Institut für kulturelle Infrastruktur Sachsen Dresden, SRN

Institut für Literaturwissenschaft, Univerzita Karlsruhe, SRN

Institut für sächsische Geschichte und Volkskunde Dresden , SRN

Johannes-Künzig Institut Freiburg, SRN

Landesamt főr Archäologie Sachsen, Dresden, SRN

Osteuropa-Institut Dresden, SRN

Österreichische Akademie der Wissenschaften – Kommission für die Geschichte der
Österreich-Ungarische Monarchie, Rakousko

Österreichisches Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, Wien, Rakousko

Österreichisches Kulturforum in Prag, Rakousko

Österreich-Kooperation (ÖK), Rakousko

Philosophische Fakultät Technische Universität Dresden, SRN

Private pädagogische Hochschule der Diözese Linz, Rakousko

Pro Helvetia Stiftung, Curich , Švýcarsko

Sächsisches Hauptstaatsarchiv, Dresden, SRN

Universidad Carlos III de Madrid, Španělsko

Univerzita Wroclaw, Polsko

Univerzita Toruň, Polsko

Univerzita Krakov, Polsko

Universität Wien, Polsko
6.4. Spolupráce ve vědecké a výzkumné činnosti s organizacemi v ČR
Fakulta filozofická
Pracovníci fakulty se podílejí na výzkumných problémech ve spolupráci s pracovišti z dalších
tuzemských vysokých škol, s regionálními podniky, institucemi či vědeckými pracovišti:

Akademie věd ČR – ústavy jmenované v bodě 4.11.2

35

















Archiv Hlavního města Prahy
Archiv města Ústí nad Labem
Collegium Bohemicum
Česká platónská společnost
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Masarykova univerzita Brno (FF)
Muzeum města Ústí nad Labem
Národní archiv
Národní muzeum v Praze
Národní památkový ústav
Památník Terezín
Společnost Němců v Čechách
Státní oblastní archiv v Litoměřicích
UK v Praze (FF, FSV, FHS)
Univerzita Hradec Králové (FF)

6.5. Projekty výzkumu a vývoje podporované z účelových prostředků
státního rozpočtu
PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2009
Název projektu
Skepse, její předchůdci a dědicové
(Dr. Moural, katedra politologie a filozofie, řešitel)
LIBRI CIVITATIS dokumentace a zpřístupňování
městských knih v České republice I.
(Dr. PhDr. Hrubá, CSc. katedra historie, řešitelka)
Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců
v Čechách v 19. a první Polovině 20. století
(Doc. PhDr. Kaiserová, CSc. ÚSGS, řešitelka)
Výrazové prostředky emocionality v německo-české
jazykové konfrontaci
(Dr. Bergerová, katedra germanistiky, spoluřešitelka)

Poskytovatel

Poskytnuté
prostředky (tis. Kč)

GAČR

145

GAČR

279

GAČR

210

GAČR*

72

postdoktorský
GAČR

291

postdoktorský
GAČR

79

postdoktorský
GAČR

150

postdoktorský
GAČR

77

postdoktorský
GAČR

112

* Participace na projektu Ostravské univerzity

Vliv změny literárního jazyka na konstituci identity
v dílech českých autorů píšících po r. 1968 německy
(Dr. Cornejo, katedra germanistiky, řešitelka)
Střední školství v meziválečném Československu
(Dr. Němec, katedra germanistiky, řešitel)
Johannes Khuen a Loutna česká Adama Michny
z Otradovic. Německé předlohy českých duchovních
písní 17. století
(Dr. Kvapil, katedra germanistiky, řešitel)
Fenomenologie a topologie: Možnosti fenomenologie
struktur
(Dr. Nitsche, katedra politologie a filozofie, řešitel)
Sudetská župa jako protiletecký kryt říše? (1939-1945)
(Dr. Veselý, katedra historie, řešitel)

FF UJEP v roce 2009 získala všechny projekty, které podala do GAČR.
PROJEKTY PŘIPRAVENÉ DO GRANTOVÉ SOUTĚŽE V ROCE 2009
Název projektu
Poskytovatel
Proměny mirabilií ve středověku: obecná tradice,
lékařská věda a lidové léčitelství
Mgr. Tomíček, Ph.D. řešitel projektu
Normy a sociální praxe v životních strategiích měšťanek
v raném novověku
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GAČR

Požadované
prostředky (tis. Kč)
528/neschválen

GAČR

348/neschválen

Doc. PhDr. Hrubá, Ph.D.
„Jeden český židovský osud“ (Příprava monografie
o životě a díle Jiřího Weila)
Prof. PhDr. Kryl, CSc.
Interdisciplinární zkoumání demokratických diskurzů
PhDr. Šimsa, Ph.D.

GAČR

146/neschválen

GAČR

1097/neschválen

KONKRÉTNÍ VYUŽITÍ INSTITUCIONÁLNÍ PODPORY
SPECIFICKÉHO VÝZKUMU
Konkrétní využití
Nákup knih a dalších informačních zdrojů
Příprava do tisku a tisk publikací
Spotřeba materiálu
OON – lektorování
Služby (překlady, jazykové konzultace)
Drobný hmotný majetek (dovybavení studoven výpočetní technikou)
Ostatní
Celkem

Výše podpory
(zaokrouhleno, v tis.)
95
100
33
5
36
144
23
436

6.6. Hlavní záměry FF v oblasti vědecké a výzkumné činnosti pro rok 2009
V roce 2009 se podařilo splnit následující hlavní záměry:
1) Dle aktuální situace rozvíjet Strategii výzkumné činnosti na FF – realizace projektů (GAČR).
2) Realizovat témata a akce připravené pro nefinancovaný výzkumný záměr „Příhraniční regiony
a kulturní transfer v dějinách“ v rámci jiných grantových projektů.
3) Výzkumnou prací podporovat činnost Collegia Bohemica o.p.s.
4) Realizovat ediční plán FF na rok 2009 v jednotlivých řadách AUP
• AUP, Facultatis philosophicae – Studia Historica
• AUP, Facultatis philosophicae – Studia Philosophica
• AUP, Facultatis philosophicae – Studia Politologica
• AUP, Facultatis philosophicae – Studia Germanica
• AUP, Facultatis philosophicae – Studia Slavogermanica
5) Podporovat participaci na probíhajících či pokračujících projektech:
• „Überwindung der Diktaturen – Dichter, Schriftsteller und Künstler in der Begegnung" spolu
HAIT EU projekt EU Culture 2000
• „Libri civitatis – ediční řada nejstarších městských knih“ spolu se SOA Litoměřice, AMP Praha,
FF UK a dalšími institucemi.
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7. Rozvoj FF
7.1. Projekty Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
PROJEKTY FRVŠ PODANÉ V ROCE 2009
Název projektu

Poskytovatel

Československo, paměť, osudy IV. (Multimediální
databáze výpovědí pamětníků na DVD)
PhDr. Rokoský, Ph.D. – řešitel projektu
Podpora rozvoje genderové problematiky v oborech
studijního programu Historické vědy na FFUJEP
doc. PhDr. Hrubá, Ph.D. – řešitelka projektu
* příspěvek fakulty 5 tis. Kč
Počítačová učebna Filozofické fakulty Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Mgr. Koumar – řešitel projektu
* příspěvek fakulty 153 tis. Kč
Nový povinně volitelný kurs – DÍLNA PRO NÁVŠTĚVU
TEREZÍNA
Mgr. Märc
Uplatnění antiky v historickém vzdělávání /historický
seminář/
PhDr. Krieger, Ph.D. – řešitel projektu
Profesní příprava učitelů dějepisu – integrální součást
kurikulární reformy (Inovace studijního
programu)
PhDr. Šerberová, CSc. – řešitelka projektu
Města a městská společnost ve středoevropském
prostoru od počátku do raného novověku
povinně volitelný kurz na Katedře historie FF UJEP
Mgr. Zábranský – řešitel projektu
Vytvoření odborné laboratoře – centra praxí pro
spolupráci UJEP Ústí nad Labem – Terezín
Mgr. Märc
* příspěvek fakulty 70 ti. Kč.
PROJEKTY FRVŠ PŘIPRAVOVANÉ V ROCE 2009
Název projektu

Tvorba předmětu Deliberativní demokracie ve studijním
programu Politická filosofie
PhDr. Šimsa, Ph.D.
Historický seminář – antika
PhDr. Krieger, CSc. – řešitel projektu
Československo, pameť, osudy IV. (Multimediální
databáze výpověďí pamětníků na DVD)
PhDr. Rokoský, Ph.D.
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FRVŠ

Požadované
prostředky na 2009
(tis. Kč)
87/neschválen

FRVŠ

80*/neschválen

FRVŠ

628*/neschválen

FRVŠ

160/neschválen

FRVŠ

98/neschválen

FRVŠ

98*/neschválen

FRVŠ

30/financován

FRVŠ

500*/neschválen

Poskytovatel

FRVŠ

Požadované
prostředky na 2009
(tis. Kč)
70/neschválen

FRVŠ

64/neschválen

FRVŠ

85/financován

7.2. Rozvojové programy MŠMT
7.2.1 Zapojení do rozvojových programů MŠMT
V roce 2009 byly na fakultě realizovány 2 rozvojové projekty, oba byly řešeny ve spolupráci
s ostatními součástmi UJEP (viz tabulka).
ROZVOJOVÉ PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2009
Název projektu
Kvalifikační růst akademických pracovníků UJEP –
podpora dokončení habilitačních a profesorských prací –
celkem bylo podpořeno 8 akademických pracovníků (FF,
PF, FUD)
doc. PhDr. Havlíček, Ph.D. řešitel projektu
Server pro Centrum pro dokumentaci a digitalizaci
kulturního dědictví – pořízení serveru (datového skladu)
pro ukládání dat CDDKD
PhDr. Podroužek, Ph.D. – řešitel projektu

Poskytovatel
MŠMT

Poskytnuté
prostředky (tis. Kč)
950

MŠMT

250

Poskytovatel

Poskytnuté
prostředky (tis. Kč)
7 542

*participace FŽP

7.2.2. Zapojení do projektů ze strukturálních fondů EU
PROJEKTY OP VK REALIZOVANÉ V ROCE 2009
Název projektu
A potentia ad actum – projekt je zaměřen na posílení
vzdělávacích a vědecko-výzkumných aktivit zejm.
v oblasti dokumentace památek a ochrany kulturního
dědictví (zejm. práce s moderními technologiemi pro
dokumentaci – laserové skenování, fotogrammetrie,
práce v systému CAD atd.).
(doc. PhDr. Hrubá, Ph.D., katedra historie)
„Nová média ve výzkumu a vývoji“ – projekt vytváří
výukový program, který vzdělává vědecké pracovníky
v oblasti nových médií, jakými jsou digitální fotografie,
tvorba audiovizuálního snímku, počítačová grafika, práce
s webem apod. Cílovou skupinou jsou vědečtí pracovníci
a doktorandi FBMI ČVUT a UJEP.
(Mgr. Krovová, spoluřešitelka)

OPVK 2.3.
ESF MŠMT

OPVK 2.3.
ESF MŠMT*

7 504
(z toho 591 pro FF UJEP)

*participace na projektu ČVUT Praha.

PROJEKTY OP VK PŘIPRAVOVANÉ V ROCE 2009
Název projektu
Internetové dokudrama - učební pomůcka pro výuku
moderních dějin a výchovu k občanství (československé
politické myšlení v letech 1918 až 2008)
(doc. PhDr. Kučera, CSc. katedra politologie a filozofie,
řešitel)
Patriotismus – nacionalismus – národovectví v českých
zemích /vzdělávací film/
(doc. PhDr. Kaiserová, CSc., ÚSGS, řešitelka)
Komunistický režim. Dějiny a paměť
(Doc. Hrubá, děkanka FF UJEP, spoluřešitelka)

Poskytovatel
OP VK 1.1.
ESF MŠMT

Poskytnuté
prostředky (tis. Kč)
15 000 / v hodnocení

OP VK 1.1.
ESF MŠMT

6 000 / doporučen
k financování

OP VK 1.1.
ESF MŠMT

25 000 / neschválen

OP VK 1.2.
ESF MŠMT

cca 29 mil Kč (1 mil.
Kč podíl na
*
nákladech)

* žadatel USD AV ČR

Multikulturní vzdělávání proti xenofobii a rasismu.
(Doc. Phdr. Hrubá, CSc. děkanka FF UJEP,
spoluřešitelka)
*žadatel Masarykův ústav a Archiv AV ČR,v.v.i.
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Fabriando fabicamur – Tvořením se utváříme.
(Mgr. Märc, katedra historie, dr. Havlínová, katedra
politologie a filozofie)
PRO FUTURO – Inovace a rozvoj studia na FF UJEP –
příležitost pro budoucnost.
(Doc. PhDr. Hrubá, CSc., děkanka FF UJEP, řešitelka)
PORTA HISTORIAE – Informační a komunikační
centrum historické obce ČR.
(Doc. PhDr. Hrubá, CSc., děkanka FF UJEP, řešitelka)

OP VK 1.3.
ESF MŠMT

8 000 /doporučen jako
náhradní

OPVK 2.2.
ESF MŠMT

15 000 / schválen jako
náhradní

OP VK 2.4.
ESF MŠMT

15 000 / neschválen

7.3. Ostatní projekty fakulty
Přehled ostatních projektů

Název grantu

Zdroj

Vzpomínkový sborník u příležitosti projektu „Dvacet let od pádu
komunismu / Sametová revoluce v Ústí nad Labem“
(Dr. Rokoský, Mgr. Joklová, katedra historie)
Petr Zenkl, Jeden z tvůrců československé demokracie
(Mgr. Klímová, doktorské studium katedry historie
Renesanční odívání měšťanských elit v zemích Koruny české
(Mgr. Safrtalová, doktorské studium katedry historie)
Ženská kriminalita na přelomu 19. a 20. století
(Mgr. Klečáková, doktorské studium katedry historie)
Vstupování měšťanů do měst pražských v první polovině
17. století
(Mgr. Zábranský, doktorské studium katedry historie)
Centrum stavitelského dědictví v Plasích
(Doc. Hrubá, katedra historie, spoluřešitelka)

Statutární město
ÚL

Finanční
podpora
(v tis. Kč)
139,5
(z toho z
mÚnL: 60)

Interní grantová
agentura
Interní grantová
agentura
Interní grantová
agentura
Interní grantová
agentura

10
16
30
30

IOP 5.1a MK ČR
380.000

* žadatel Národní technické muzeum Praha

7.4. Investiční akce
Z fondu rozvoje investičního majetku (FRIM) byl v roce 2009 pořízen níže uvedený majetek:
Typ/Umístění

Účel

Kopírovací stroj Minolta

Obnova centrálního tisku na DEK FF

Kopírovací stroj Minolta

Zavedení centrálního tisku na KHI FF

Dvůr PF – vstup

Podíl FF na vstupní závoře do dvora

Katalog KHI

Městské knihy

Drobný majetek

Zhodnocení stávajícího invest. majetku dokumentační laboratoře KHI

CELKEM

Částka v Kč
102.960,62.990,92.900,70.270,31.637,360.757,-

Dále byly ve výukových prostorách FF v objektu Velká Hradební 15 – učebna V2-2 rozvedeny
kabeláže pro 20 počítačových připojení na síť UJEP v celkové hodnotě 104.581,Celkové výdaje Fondu rozvoje investičního majetku v roce 2009 činily Kč 465.338,-.
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8. Materiální, technické a informační zajištění fakulty, dostupnost informačních
zdrojů a rozvoj informační struktury
8.1. Infrastruktura, rozvoj informačních zdrojů
Všechna pracoviště FF UJEP jsou napojena na univerzitní počítačovou síť, která zajišťuje kvalitní
rychlost a dostupnost informačních systémů univerzity (FIS, IMIS, STAG, GroupWise, K4 přistup a
např. OBDPro). IMIS a STAG jsou zároveň zpřístupněny přes webové stránky univerzity a zajišťuji tak
studentům přehled a aktivní přistup ke studijní agendě a dalším důležitým informacím.
Všechny katedry mají zřízeny své vlastní webové stránky a zajišťují jejich pravidelnou aktualizaci.
V rámci rozvoje materiálního zázemí byla v roce 2009 zřízena v prostorách Kampusu UJEP Spisovna
FF, což s sebou přineslo náklady v celkové výši Kč 18.000,-.
Dále se Filozofická fakulta spolupodílela na rekonstrukci prostor Ústavu slovansko-germánských studií
v Brněnské ulici. Její spoluúčast činila Kč 16.000,-.
V rámci fungování projektu ESF „A potentia ad actum“ (od 08/2009) byly zakoupeny notebooky,
dataprojektory a specializovaný software pro výuku v Centru dokumentace a digitalizace kulturního
dědictví v celkové hodnotě Kč 452.000,-.
Dále fakulta investovala ze zdrojů GAČR, FRIM, prostředků na Specifický výzkum a projektu ESF
částku Kč 193.970,-, za kterou bylo pořízeno komplexní SW řešení „Katalogizace městských knih“.

8.2. Multimediální studovna a knihovna katedry germanistiky
Ve studovně je využíván knižní fond v presenčním režimu a rovněž se zde půjčují autorské
knihy. Je zde 20 studijních míst s přípojkami pro internet a dalších 6 míst u PC. V tomto roce jsme
zřídili další l místo u počítače díky převodu staršího PC z přírodovědecké fakulty. Stává se, že
všechna místa jsou obsazena a další zájemci jsou nuceni čekat nebo odejít. Ukazuje se, že stávající
prostory nedostačují zájmu studentů. V tomto roce jsme z výtěžku tisku a kopírování pořídili jako
náhrady za zastaralé 1 nový PC a l nový monitor. Stále se zvyšuje potřeba kopírování. V letošním
roce jsme doplnili katalog dostupných titulů také o elektronická media. Jsou k disposici nosiče audio,
video, CD, DVD.
•

•
•
•
•
•
•
•

Multimediální studovna a knihovna nabízí uživatelům:
obsáhlý knižní fond (slovníky, encyklopedie a základní odbornou literaturu) v oboru
lingvistika (fonetika, gramatika, lexikologie a slovotvorba, frazeologie, stylistika, vývoj jazyka),
literatura (lexika literárních děl, dějiny literatury, divadlo, rakouská a švýcarská literatura,
literatura pro děti a mládež), didaktika, dějiny a reálie Německa, Rakouska a Švýcarska;
rozsáhlý výpůjční fond beletristických děl včetně sekundární literatury v oblasti německé,
rakouské a švýcarské literatury; literatury pro děti a mládež NJO;
sledování aktuálních pořadů všech německých televizních a rádiových programů volně
dostupných přes digitální satelit;
přístup k počítači a internetu s možností posílání e-mailů, skenování a černobílého tisku
potřebných učebních materiálů;
videokazety k oboru literatura (autorské portréty, záznamy divadelních představení a
zfilmovaná literární díla, literární dějiny, filozofie), videokazety k dějinám a reáliím německé
jazykové oblasti, hrané filmy;
CD-Rom (encyklopedie, slovníky, literatura, reálie, hudba), CD;
německé odborné časopisy;
diplomové práce katedry germanistiky na CD (pouze k prohlížení).

Katedra je vybavena dostatečným množstvím radiopřijímačů s přehrávačem CD nebo MC a
videokamerou, které jsou využívány především při výuce fonetiky, didaktiky a při pedagogické praxi.
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8.3. Studovna a knihovna katedry historie
Systematicky budovaný knižní fond je pravidelně doplňován z prostředků přidělených
v rámci rozpočtu FF UJEP; klíčovým finančním zdrojem se v posledních letech staly prostředky
získané v rámci projektů podávaných jednotlivými členy katedry historie. Jedná se především
o evropské granty v rámci programu ESF, prostředky z Fondu rozvoje vysokých škol a Interní
grantové agentury.
Součástí knižního fondu je cca 17 000 knihovnických jednotek – knih a časopisů. Odebíráno je
38 českých a 9 zahraničních odborných časopiseckých řad. Součástí fondu jsou též diplomové
a bakalářské práce obhájené na katedře historie PF, resp. FF. Knižní fond je systematicky doplňován
také o video, CD a DVD nosiče.
Kapacita studovny je 20 míst a je studentům přístupná 12 hod. denně (8:00 – 20:00 hod.,
s výjimkou pátku – 8:00–13:30 hod.). Studovna je vybavena 8 počítači pro práci studentů s přístupem
na internet, studenti mají též možnost připojit se internet z vlastních přenosných počítačů a to buď
pomocí síťových kabelů nebo napojením na místní Wi-Fi síť. Kromě presenčních výpůjček poskytuje
studovna také reprografické služby a to jak placené (tisk a kopírování), tak bezplatné (scanování
dokumentů, na volně přístupném scaneru). Studovna i celý fond knihovny je elektronicky chráněn
prostřednictvím kamerového systému a elektronické brány.
Tematicky vyčleněná část fondu se nachází v kabinetu Pomocných věd historických a tento
specializovaný fond je s ohledem na profilaci studia postupně doplňován o nově vydané i starší tituly
a periodika.
Studenti mohou též využívat propojení na specializovanou knihovnu Ústavu slovanskogermánských studií a Knihovnu a studovnu Muzea města Ústí nad Labem.
Studenti mají k dispozici služby specializovaného pracoviště, kterým je Dokumentační
laboratoř katedry historie s Počítačovou pracovní sestavou pro zpracování obrazových dat a
Pracovištěm pro fotogrammetrii.

8.4. Studovna a knihovna katedry politologie a filozofie
Hlavním cílem studovny Katedry politologie a filosofie (dále jen „studovna KPF“) je poskytovat
studentům a akademickým pracovníkům (nejen) katedry podporu při jejich studiu, resp. vědecké
a pedagogické práci. K naplnění tohoto cíle slouží především knižní fond obsahující přes šest tisíc
svazků z oblastí filosofie, politologie, ekonomie, religionistiky, sociologie, moderních dějin, estetiky,
umění, didaktiky společenských věd, pedagogiky a práva. Zájemci mohou vybírat i z více než padesáti
periodik českých a zahraničních. Knihy i časopisy lze studovat především prezenčním způsobem
(kapacita studovny je 24 míst), stejně jako bakalářské a diplomové práce studentů KPF. K absenčním
výpůjčkám studovna nabízí nosiče (CD, DVD) se záznamy přednášek z vědeckých konferencí (např.
prof. Koháka) a studijními materiály.
Studentům i vyučujícím je k dispozici přístup ke čtyřem počítačům (se základním
programovým vybavením a internetem), digitální kopírce, laserové tiskárně a dvěma skenerům.
Studentům, kteří nechtějí být při studiu rušeni běžným provozem studovny, nabízíme tzv. „tichou“
místnost, která je mnohdy využívána při státních závěrečných zkouškách a obhajobách bakalářských
a diplomových prací.
Prostory studovny lze využívat v semestru v časech pondělí – čtvrtek 8 – 19 hod., pátek 8 –
14 hod., během zkouškového období v době pondělí – pátek 8.30 – 16.30 hod., pátek 8.30 – 14 hod.
Studovna KPF se také angažuje v dění univerzitním (pořádání filmových projekcí a odborných
přednášek) i mimo univerzitním (podpora a spolupráce s ústeckou pobočkou filmového festivalu o
lidských právech Jeden svět).
Celková výše prostředků vynaložených na nákup knih a časopisů za rok 2009 činila
148 961,55Kč (oproti roku 2008 nárůst o 25%). Z limitovaných prostředků studovny KPF UJEP
(64% vynaložených prostředků celkem) byla hrazena veškerá periodika, 134 domácích titulů a 7 titulů
zahraničních. Z grantů členů katedry (celkem 52 971,20 Kč, tj. 36% vynaložených prostředků celkem)
bylo pořízeno celkem 62 titulů, všechny zahraniční. Zbývající tituly – 185 knih, byly získány formou
darů. Mezi nejvýznamnější dárce roku 2009 patří doc. Kocián, Dr. Čermák, Dr. Sulitka a prof. Kryl.
Tímto všem dárcům děkujeme.
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8.5. Elektronické služby
FF UJEP se zapojila do projektu Odhalování plagiátů v seminárních pracích. Více o projektu je
uvedeno na internetových stránkách http://www.odevzdej.cz.
V roce 2009 bylo spuštěno portálové řešení systému STAG. Portál rozšířil webové funkce
systému jak pro studenty, tak pro pedagogy.
V integrovaném informačním systému univerzit byl instalován nový modul „Dokumenty UJEP“.
Modul zajišťuje evidenci univerzitních dokumentů a jejich zobrazování dle stanovených přístupových
práv.

8.6. Knihovnicko-informační zdroje a služby
Akademičtí pracovníci a studenti měli možnost využívat řadu elektronických informačních
zdrojů (bibliografických, plnotextových a faktografických databází) z kooperativních projektů. MŠMT
vyřešilo financování pokračování některých projektů ukončeného programu 1N Informační
infrastruktura výzkumu náhradním způsobem a pro UJEP byl tak pro rok 2009 zajištěn přístup
k projektům: 1N04033 Informační zdroje pro ekonomický výzkum, 1N04057 Pokračování licence
Literature Online pro akademické instituce, 1N04060 Konsorciální zpřístupnění základních
uměleckohistorických a teoretických informačních zdrojů pro vizuální umění a architekturu, 1N04124
Primární elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro vědu
a výzkum, 1N04129 Databáze EBSCO – zdroj vědeckých informací pro humanitní a společenské
obory, 1N04144 Multilicence na vstup do Web of Knowledge, 1N04186 Multilicence pro zajištění
kontinuity přístupu k přírodovědným informačním zdrojům.
V září 2009 zveřejněné výsledky nového programu INFOZ Informační zdroje pro výzkum na
roky 2009-2011 zabezpečují klíčové zdroje pro UJEP i na další období spoluúčastí v projektech:
VZ09003 Elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro
výzkum, VZ09020 Elektronické zdroje pro anglicky psanou literaturu, VZ09012 Zajištění
elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské obory, VZ09006 Národní knihovna
ČR – zabezpečení elektronických informačních zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace, VZ09009 ISI Web
of Knowledge – vstup do bibliografického a citačního zdroje Web of Science a Journal Citation
Reports, VZ09014 Zajištění přístupu do klíčových informačních zdrojů pro ekonomický výzkum,
VZ90011 Multilicence přírodovědeckých a zemědělských informačních zdrojů pro konzorcia
akademické a vědecké sféry České republiky, VZ09015 Přístup do informačního zdroje Proquest
Central. Knihovny součástí zajišťovaly jejich propagaci a poskytovaly individuální konzultace
uživatelům.
KNIHOVNICKO-INFORMAČNÍ ZDROJE A SLUŽBY NA FF
Přírůstek knihovního fondu za rok 2007
Knihovní fond celkem
Počet odebíraných titulů periodik:
- fyzicky
4
- elektronicky (odhad)
1
Otevírací doba za týden (fyzicky)
2
Počet absenčních výpůjček
3
Počet uživatelů
Počet studijních míst
Počet svazků umístěných ve volném výběru
1)

2)
3)
4)

938
20 061
88
88
54
510
261
72

Rozumí se počet otevíracích hodin týdně toho provozu vysokoškolské knihovny, který má nejdelší otevírací dobu.
Otevírací doby jednotlivých provozů se nesčítají!
Termínem „fyzicky“ se rozumí osobní návštěva knihovny, nikoli elektronická komunikace.
Včetně prolongace.
Uživatel je návštěvník knihovny, který alespoň 1x v daném kalendářním roce využil absenčních služeb knihovny.
Uvádějí se pouze tituly periodik, které knihovna sama předplácí v papírové nebo elektronické verzi
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9. Další činnost
9.1. Ediční činnost – vydané publikace
Acta Universitatis Purkynianae
Autor
Název
Jana Englová, David Tomíček
Jan Evangelista Purkyně (AJ)
David Tomíček
Víra, rozum a zkušenost
v lidovém lékařství pozdně
středověkých Čech

ISBN
978-80-7414-159-1
978-80-7414-177-5

Acta Universitatis Purkynianae Facultatis Philosophicae
Autor
Název
Hana Bergerová,
Aussiger Beiträge 3/2009
Marek Schmidt, Georg
Schuppener:
Martin Nitsche, Prokop
Sousedík, Martin
Konec metafysiky? Schizma filosofie 20. století
Šimsa:
Kristina Kaiserová,
Bosna 1878-2008. Reflexe (zejména
Martin Veselý (eds.):
publicistická) v českých zemích i zahraničí
Sametová revoluce v Ústí nad Labem.
Jaroslav Rokoský (ed.):
Svědectví studentů po dvaceti letech.
Kristina Kaiserová,
Na rozhraní kultur – případ Paul /Pavel Eisner,
Veronika Dudková,
sborník z mezinárodní konference
Václav Petr Bok:

ISBN
978-80-7414-144-7

978-80-7414-196-6
978-80-7414-171-3
978-80-7414-170-6
I 978-80-7414-172-0

9.2. Nejvýznamnější konference a akce na FF v roce 2009
Název akce
Kolokvium na téma Holocaust v literatuře, hudbě, jazyce, výtvarném
umění a výuce ve spojení s prohlídkou památníků holocaustu
v Terezíně, Mauthausenu a na zámku Hartheim, KGER
Překonání diktatur – umělci se setkávají, výstava projektu Culture
2000, ÚSGS
Výstava „Zpráva o Lodži“ ve snímcích Karla Cudlína + promítání
dokumentu Pavla Štindla „Ghetto jménem Baluty“, KGER
Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci – prof. P. Vopěnka, KPF
Adolf Loos ve fotografiích Waltera Zedniceka, KGER
Kdo potřebuje -ová? – PhDr. Jana Valdrová, PhD., KGER
Utopické experimenty? Návrhy na řešení globální krize přícházejí
z Jižní Ameriky – PhDr. Marek Hrubec, PhD., KPF
Moc a společnosti: Paradigmata soudobých dějin po roce 1989 – Dr.
Christiane Brenner, KHI
Umělecký happening Svatomarkovské procesí, KGER
Národní kódování pražského veřejného prostoru – prof. Dr. Marek
Nekula, KGER
Didaktické kolokvium k dílu Otfrieda Preusslera, Dny Otfrieda
Preusslera, Konference – Otfried Preussler, KGER
Historismy – mezinárodní konference, KHI
Jáchymov – Dokumentace a zhodnocení stavebního památkového
fondu, KHI
Seminář k Platónovu dialogu Sophistés - Lichtenštejnsko
Colloquia Ustensia – kurz němčiny, ÚSGS
Metodika výzkumu oral history a její dokumentace – v rámci projektu A
POTENTIA AD ACTUM, KHI
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Termín akce
23. – 26. 3. 2009 I. část
18. – 20. 5. 2009 II. část
13. – 31. 3. 2009
2. – 31. 3. 2009
7. 4. 2009
7. 4. – 15. 5. 2009
9. 4. 2009
22. 4. 2009
23. 4. 2009
25. 4. 2009
14. 5. 2009
29. – 31. 5. 2009
1. – 3. 5. 2009
11. – 13. 5. 2009
9. – 10. 6. 2009
22. 6. 2009
22. – 28. 2. 1009
16. 8. – 29. 8. 2009
7. 10. 2009

„Plato’s Sophist“ (mezinárodní konference), KPF
Mystifikace dějinami, mystifikace v dějinách. Využívání a překrucování
dějin a školní dějepis, KHI
Přednášky v rámci specializačních kurzů KHI:
Problematická Afrika – Jaromír Štětina
Příběhy bezpráví – Jiří Stránský
Izrael x Palestina – Marek Čejka
Poselství Jana Palacha – Kristina Vlachová
Akce k 20. výročí sametové revoluce (KHI)
Sametová revoluce v Ústí nad Labem – V. Houfek
Dvacet let od pádu komunismu – Tereza Bučková
Vyjednávání OF s federální vládou – Jan Bureš
Labyrintem revoluce – Jiří Suk
Sametová revoluce aneb Historie událostí 17. listopadu 1989 – Ortzeit
Local Time.
Webové stránky pro školy a veřejnost
http://usti68-89.cz/

11. – 15. 11. 2009
26. – 27. 11. 209

25. 2. 2009
1. 3. 2009
8. 4. 2009
4. 11. 2009
29. 10. 2009
12. 11. 2009
19. 11. 2009
17. 11. – 16. 12. 2009

9.3. Další činnosti
Cenu rektorky pro akademické pracovníky Cenu rektorky za nehodnotnější knihu získal Mgr.
Jiří Hoblík, Th.D. z KPF FF UJEP – publikace Proroci, jejich slova a jejich svět.
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10. Kvalita vzdělávání
10.1. Vnitřní hodnocení
1) Hodnocení studia z pohledu studentů probíhá formou šetření v IS STAG v semestrální
periodicitě. Toto šetření umožňuje zjištění odezvy na jednotlivé disciplíny, a tedy zpětnou vazbu mezi
studentem a vyučujícím.
2) Vedení fakulty ve spolupráci s vedením kateder realizuje pravidelnou evaluaci akademických
pracovníků (formou vnitřních a vnějších výběrových řízení, dále formou pravidelného každoročního
hodnocení; nástroje na řešení zjištěné situace, včetně finančního ohodnocení, má v rukou vedoucí
katedry).
3) Vedení fakulty zajišťuje jednotlivé kroky a činnosti fakulty prostřednictvím pravidelných porad
kolegia vedení a porad s vedoucími kateder, na nich dochází i k průběžnému vyhodnocování
jednotlivých činností a kontrolování úkolů.
4) Důležitou součástí zpětné vazby vedení FF jsou pravidelná setkání akademické obce
u příležitosti zahájení akademického roku, kde jsou prezentovány plánované kroky a vývoj fakulty
v nadcházejícím akademickém roce a obec je seznamována též s výsledky uplynulého období. Cílem
těchto setkání je i přivítání nových členů akademické obce – studentů v 1. roce studia.

10.2. Vnější hodnocení
V rámci uskutečněné evaluace na FF resp. UJEP, která proběhla na podzim 2008, vedení FF UJEP
průběžně vypracovává podklady pro kontrolní zprávu o plnění závěrů z evaluace.
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11. Závěr
11.1. Silné stránky FF UJEP








Postavení FF UJEP v rámci regionu
Komplexnost nabídky – všech stupňů vysokoškolského vzdělávání
Spolupráce s řadou místních institucí, a to jak při výuce, tak i v rámci výzkumu; napojení na
praxi a v rámci humanitních věd i relativně dobré napojení na regionální aplikační sféru
Ve vybraných segmentech spolupráce s řadou institucí na celonárodní úrovni
Možnost studia na partnerských zahraničních univerzitách, vysoká mobilita studentů i
pedagogů
Rozvoj česko-německé vědecko-výzkumné spolupráce
Rozvoj pracoviště pro dokumentaci památek a budování technologicky špičkového Centra pro
dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví

11.2. Příležitosti FF UJEP













Zlepšující se kvalifikační struktura akademických pracovníků, zvyšující se potenciál
Vybudování univerzitního kampusu, resp. možnost využít objekty F1 a F2 pro potřeby FF
Získání nových akreditací
Zvyšovat kvalitu a kvantitu výsledků tvůrčí činnosti.
Potencionál i poptávka v rozvoji cizojazyčné výuky
Využití strukturálních fondů EU
Prohlubování spolupráce se soukromým a veřejným sektorem
Rozvoj celoživotního vzdělávání
Zavedení výuky v anglickém jazyce (otevření fakulty pro zahraniční studenty)
Zapojení do dalších kurzů univerzity třetího věku
Rozšiřování nabídky kombinovaného studia, e-learning
Možnost pozitivně ovlivňovat dění a podílet se na rozvoji regionu – Ústeckého kraje České
republiky.

Výroční zpráva FF UJEP za rok 2009 byla zpracována v dubnu 2010 na Filozofické fakultě UJEP,
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem; tel. 475 283 294; email: sekretariat.ff@ujep.cz.
Vědecká rada FF UJEP schválila tuto výroční zprávu na svém zasedání 20. 4. 2010
Akademický senát FF UJEP schválil tuto výroční zprávu na svém zasedání 28. 4. 2010
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