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1. ÚVOD 
 
 

Výroční zpráva o činnosti Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem za rok 2010 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 čtvrtým rokem.  
 
Rok 2010 byl rokem velkých změn i úspěchů v oblasti vědy a výzkumu. Filozofické fakultě 

UJEP se podařilo v rámci  grantové soutěže „Národní a kulturní identita“ Ministerstva kultury získat  
projekty v celkové výši 53 127 000 Kč. Zároveň úspěšně získala projekt „Moderní vzdělávací a 
vědecko-výzkumná infrastruktura FF UJEP“, který bude realizován v rámci OP VaVpI, prioritní osa 4, 
jehož cílem bude zprovoznění dalších nových prostorů v areálu Kampus – budov F1 a F2. Věda a 
výzkum na FF UJEP byl dále podpořen finančními prostředky na institucionální výzkum, jenž odráží 
výsledky hodnocení vědecko-výzkumné činnosti dle aktuální metodiky Rady vlády pro výzkum, vývoj a 
inovaci. V roce 2010 bylo z těchto finančních prostředků celkem řešeno 42 projektů, z toho 26 
vědeckých grantů a  16 žádostí na podporu publikace v celkové hodnotě 3 428 000 Kč. 
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2. STRUKTURA A ORGÁNY SOU ČÁSTI 
 
 
 

2.1 STRUKTURA FF UJEP A ORGANIZA ČNÍ SCHÉMA (K 31. 12. 2010) 
 
2.1.1 Struktura sou části  
 
Úplný název: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  (FF UJEP) 
Adresa:  České mládeže 8, 400  96  Ústí nad Labem 
  

Vedení FF UJEP  
 
Děkanka doc. PhDr. Michaela Hrubá,  Ph.D. 
Proděkan pro studium Mgr. Jirí Koumar, Ph.D. 
Proděkan pro vědu a zahraniční vztahy doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph.D. 
Tajemnice Ing. Terezie Tahalová 
 
Vedoucí kateder , odd ěleních a ostatních pracoviš ť  fakulty  
 
Katedra historie doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph D. 

� Oddělení pomocných věd historických  doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.  
� Centrum pro dokumentaci a digitalizaci 

kulturního dědictví 
PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.  

� Studovna a knihovna  Mgr. Stanislava Klečáková  
Katedra germanistiky doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.  

� Multimediální studovna a knihovna  Květoslava Vlachová  
Katedra politologie a filozofie Mgr. Daniel Kroupa, Ph D.  

� Studovna a knihovna  Bc. Petr Bláha  
Ústav slovansko-germánských studií doc. PhDr. Kristina Kaiserová, Csc.  
Studijní oddělení  Mgr. Hana Šolcová 
Jazykové centrum Mgr. Martin Škvára  
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2.1.2 Organiza ční schéma sou části 
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2.2 AKADEMICKÝ SENÁT FF UJEP (k 31. 12. 2010) 
 
Předseda  
Mgr. Martin Veselý, Ph.D. 
 
Místopředsedkyně 
Soňa Donátová 
 
Akademičtí pracovníci 
doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. 
Mgr. Eva Krovová 
Mgr. Martin Nitsche, Ph.D. 
Mgr. Vilém Zábranský 
 
Studenti 
Bc. Josef Trnka  
Jan Grisa 
Jakub Doležel 
 
 
2.2.1. Zasedání AS FF UJEP 
 

Akademický senát FF UJEP na svém prvním zasedání dne 24. 2. 2010  projednal a schválil 
Aktualizaci Dlouhodobého záměru FF UJEP na rok 2010 a harmonogram voleb do AS FF UJEP, 
včetně volební komise.  

Druhé zasedání AS FF UJEP se uskutečnilo  17. 3. 2010. Doc. Hrubá, děkanka FF UJEP 
předložila senátorům k projednání a ke schválení Strategii FF UJEP na období 2010-2020 a  
Investiční strategii FF UJEP na období 2010-2020. Posledním bodem jednání bylo projednání 
plánovaného projektu do OP VaVpI 4 „Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura FF 
UJEP“, který je zaměřen na rekonstrukci objektů F1 a F2 v areálu Kampus. Díky získané infrastruktuře 
dojde i ke kvalitativnímu a kvantitativnímu rozvoji FF UJEP. 

Dne 24. března 2010 se uskutečnily volby do AS FF UJEP. Novými členy byli zvoleni do 
komory akademických pracovníků Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., Mgr. Eva Krovová, Mgr. Martin 
Nitsche, Ph.D., Mgr. Vilém Zábranský; do studentské komory byli zvoleni Bc. Josef Trnka, Jan Grisa, 
Jakub Doležel, Soňa Donátová.  

Poslední zasedání AS FF UJEP v původním složení se uskutečnilo dne 31. 3. 2010. Zasedání 
senátu se zúčastnila Ing. Tahalová, která  předložila senátorům ke schválení Výroční zprávu o 
hospodaření FF UJEP za rok 2009 a rozpočet FF UJEP na rok 2010. Jednání se také zúčastnila doc. 
Hrubá, děkanka FF UJEP, která senátory seznámila se změnami financování vysokých škol, které 
velmi výrazně ovlivnily rozpočet univerzity a FF. Doc. Hrubá upozornila na vznik nového ukazatele B3, 
což je kvalitativní ukazatel VaV, který v sobě zobrazuje výsledky RIVU. 

Nové složení AS FF UJEP se poprvé sešlo dne 14. 4. 2010, kdy bylo voleno vedení AS FF 
UJEP. Pro nízkou účast členů senátu proběhla volba vedení v náhradním termínu 28. 4. 2010, kdy 
předsedou senátu byl zvolen Mgr. Martin Veselý, místopředsedkyní Soňa Donátová. Dále senátoři 
projednali a schválili Podmínky pro přijetí ke studiu v rámci 2. kola přijímacího řízení ke studiu na FF 
UJEP pro ak. rok 2010/11, které předkládal Mgr. Jiří Koumar, proděkan pro studium. 

 Další zasedání AS FF UJEP se uskutečnilo 26. 5. 2010. Tajemnice fakulty Ing. Tahalová 
předložila senátorům ke schválení dvě rozpočtové změny, které se týkaly převedení části státní 
dotace v souvislosti se zabezpečením výuky Pedagogickou fakultou a Fakultou umění a designu. Dále 
tajemnice fakulty požádala senátory o schválení návrhu na změnu rozpočtu roku 2010. Tato změna, 
nastala v souvislosti s řešením projektu Cíl 3 - Průzkum a dokumentace malých památek v česko-
saském příhraničí. Tajemnice FF UJEP požádala  o schválení rozpočtového navýšení v roce 2010 
v max. částce Eur 58.040,-, tj. Kč 1.500.000,-. Tato částka byla do rozpočtu převedena z fondu 
provozních prostředků. Jednalo se o předfinancování výše zmíněného projektu, návratnost 6-9 
měsíců. Dále senátoři projednali a schválili změny v Organizačním řádu FF UJEP spočívající v řešení 
personálního zázemí na odd. pro vědu, které vyvstaly v souvislosti se změnou financování VaV a 
s narůstající agendou oddělení pro vědu a zahraničí. Senátoři projednali a schválili projekt v rámci 
OPVK prioritní osa 2.2  s názvem „Kombinované učitelské studium na Filozofické fakultě UJEP“ 
zaměřený na zvyšování kvalifikovanosti pedagogických pracovníků základních a středních škol 
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v oblasti historie a společenských věd. Dále senátoři projednali harmonogram tvorby akreditace 
doktorského studijního obor Politologie a  zvolili do hlavní volební komise AS UJEP studenta Jana 
Grisu. 

Na svém posledním zasedání v letním semestru AS FF UJEP projednal a schválil projekt 
předkládaný do OPVK, prioritní osa 2.4. s názvem „Communitas pro praxi“, zaměřený na vytvoření 
sítě funkčních partnerství mezi FF UJEP a subjekty veřejného a neziskového sektoru. Senátoři dále 
projednali a schválili podmínky pro přijetí ke studiu na Filozofické fakultě UJEP pro akademický rok 
2011/2012 a dále složení dílčí volební komise FF UJEP pro volby do AS UJEP, které se uskutečnily 
na podzim 2010.  

 Dne 18. 10. 2010 proběhly na půdě FF UJEP volby do AS UJEP s těmito výsledky: do 
komory akademických pracovníků byli zvoleni Mgr. Hana Bergerová, Dr., Mgr. Stanislava Klečáková, 
RNDr. Josef Moural, Ph. D.; do studentské komory Bc. Antonín Kadlec a Mgr. Milan Rudik.  

AS FF UJEP se v zimním  semestru akademického roku 2010/11 zasedal dne 27. 10. 2010, 
aby projednal a opět schválil Podmínky pro přijetí ke studiu na Filozofické fakultě UJEP pro 
akademický rok 2011/2012, neboť z důvodu konání státních maturit bylo nutné změnit termíny 
přijímacího řízení na FF UJEP. Dále senátoři projednali harmonogram volby děkana FF UJEP, která 
by se měla uskutečnit v červnu 2011. Na závěr zasedání byli přítomní seznámeni s průběhem voleb 
na jmenování rektorem UJEP resp. na nekorektnost v konání volební komise a na dosavadní průběh 
volby kandidáta na jmenování rektorem UJEP.  

Poslední zasedání AS FF UJEP v roce 2010 proběhlo 15. 12. 2010. Děkanka fakulty, doc. 
Hrubá, seznámila senátory s Dlouhodobým záměrem FF UJEP na léta 2011 – 2015 a požádala o jeho 
schválení. Tajemnice fakulty, Ing. Tahalová, předložila senátorům ke schválení dvě rozpočtové 
změny, které spočívaly v převedení části státní dotace za vyžádanou výuku PF UJEP a FUD UJEP. 
 

 
Vědecká rada pracovala v roce 2010 v následujícím složení: 
 
Interní členové: 
doc. PhDr. Jana Englová, CSc. 
doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 
doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph.D. 
doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. 
prof. doc.  Jiří Kocián, 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. et 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  
doc. et Priv.-Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Dr., Ostravská univerzita, Filozofická fakulta 
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta  
 

2.3.1. Zasedání Vědecké rady   
 
Vědecká rada FF UJEP (VR) se na svém prvním zasedání v roce 2010 sešla dne 20. 4. 2010. Členům 
VR byla předložena ke schválení Výroční zpráva FF UJEP, návrh akreditace SP Hudební věda SO 
Hudební věda – Etnomusikologie. V tomto případě se jednalo o zcela nový studijní program i obor, 
který byl připravován ve spolupráci s ostatními součástmi UJEP, zejména s Katedrou hudební výchovy 
PF a PřF. VR FF UJEP doporučila přehodnotit návrh zejm. v souvislosti s jeho zakotvením to struktury 
FF, dle vyjádření VR FF UJEP se nabízí vytvořit pracoviště obecněji zaměřené na uměnovědné obory, 

2.3 VĚDECKÁ RADA FF UJEP (k 31. 12. 2010) 
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popř. estetiku. Mgr. Jiří Koumar, proděkan pro studium předložil VR FF UJEP ke schválení  úpravy ve 
studijním plánu SO Interkulturní germanistika a to v souvislosti s upadajícím zájmem o německý jazyk. 
Dále Mgr. Jiří Koumar přítomným předložil návrh změny v komisích pro státní závěrečné zkoušky, 
návrh přednášejících kmenových a externích odborných asistentů a asistentů na FF UJEP. Dále VR 
FF UJEP schválila návrh na udělení čestného doktorátu prof. PhDr. Ladislavu Hejdánkovi, 
dr.h.c.(Amst.), který předložila doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., děkanka FF UJEP na návrh katedry 
politologie a filozofie. Členové VR FF UJEP byli seznámeni se stanoviskem Akreditační komise ČR 
k návrhu akreditace SO Interkulturní germanistika (navazující magisterské studium). Dále byl členům 
VR  předložen přehled interních grantů realizovaných na FF UJEP, ediční činnost na FF UJEP a 
zpráva o projektu do OP VavpI 4. Tyto tři dokumenty vzala VR FF UJEP na vědomí. 

Na svém podzimním zasedání dne 22. 11. 2010 VR projednala a schválila Dlouhodobý záměr 
FF UJEP 2010-15. Mgr. Jiří Koumar, proděkan pro studium předložil ke schválení žádost o akreditaci 
navazujícího magisterského oboru „Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu“ a  
žádost o o akreditaci navazujícího magisterského oboru „Evropská studia“. S těmito návrhy členy VR 
FF UJEP blíže seznámila Mgr. Renta Cornejo, Ph.D., vedoucí katedry germanistiky a doc. PhDr. 
Rudolf Kučera, CSc., zástupce vedoucího katedry politologie a filozofie. VR FF UJEP projednala oba 
návrhy. V případě navazujícího magisterského oboru katedry germanistiky VR FF UJEP jednomyslně 
doporučila žádost k akreditaci. V případě navazujícího magisterského oboru katedry politologie a 
filozofie VR FF UJEP žádost o akreditaci schválila po zapracování vznesených připomínek. Proděkan 
pro studium dále předkládal ke schválení návrh komisí pro státní závěrečné zkoušky, komise pro 
státní doktorské zkoušky, komise pro státní rigorózní zkoušky,  složení Oborové rady doktorského 
studia Katedry historie FF UJEP. Doc. Hrubá, děkanka FF UJEP seznámila členy VR FF UJEP 
s úplným zněním  Kontrolní zprávy o plnění závěrů z evaluace FF UJEP a plněním edičního plánu FF 
UJEP. 
 

2.4 DISCIPLINÁRNÍ KOMISE SOUČÁSTI (k 31. 12. 2010) 
 
Předseda 
doc. PhDr. Jana Englová, CSc. 
Členové 
Mgr. Jarmila Jehličková 
Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D. 
Radek Nekola 
Lenka Pospíšilová 
Jan Grisa 
 
 
2.4.1. Zasedání Disciplinární komise 
 
Disciplinární komise FF UJEP na svém prvním zasedání v roce 2010 projednala dne 3. 3.  podezření 
z plagiátorství. Na základě  předložených materiálů a doporučení disciplinární komise byl z důvodu 
plagiátorství podmínečně vyloučen 1 student. 
Další zasedání Disciplinární komise FF UJEP se uskutečnilo dne 1. 7. 2010, kdy na programu jednání 
bylo opět podezření z plagiátorství a projednání přestupku  neplacení poplatků za studium u 8 
studentů. Student podezřelý z plagiátorství byl na doporučení komise podmínečně vyloučen. 
Projednání přestupku neplacení poplatků za studium bylo projednáno s neplatiči individuálně a 
individuální bylo i doporučení komise. 
 
 

2.5. STIPENDIJNÍ KOMISE (k 31. 12. 2010) 
 
V roce 2010 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 
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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 
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 
 
 
2.5.1. Zasedání Stipendijní komise FF UJEP 
 
V LS 2009/2010 zasedala Stipendijní komise FF UJEP dne 9. 6. 2010. Na základě návrhů předsedů 
stipendijních komisí jednotlivých kateder FF UJEP navrhla Stipendijní komise FF UJEP udělit 
mimořádná katedrální stipendia  pro 51 studentů FF UJEP v celkové výši 119.400,- Kč. 
 
 
V ZS 2010/11 zasedala Stipendijní komise FF UJEP dne 1.12. 2010. Na základě žádostí studentů a 
v souladu se Stipendijním řádem UJEP Navrhla udělit tato stipendia: 

•  Prospěchová stipendia pro 27 studentů FF UJEP v celkové výši 256.000,- Kč- 
•  Mimořádná sociální stipendia pro 5 studentů FF UJEP v celkové výši 56.250,- Kč ¨ 
•  Na základě návrhů předsedů stipendijních komisí jednotlivých kateder FF UJEP dále navrhla 

Stipendijní komise FF UJEP udělit mimořádné katedrální stipendium  14 studentům v celkové 
výši 66.400,- Kč 

 

 

2.6.  EDIČNÍ KOMISE FF UJEP (K 31. 12. 2010) 
 
Tato komise pracovala v následujícím složení: 
 
doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph.D. (proděkan pro vědu a zahraniční vztahy FF), předseda komise 
doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. (Ústav slovansko-germánských studií) 
doc. 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) 
 

 

2.6.1. Zasedání Edi ční komise FF UJEP 
 

Zasedání Ediční komise FF UJEP se uskutečnilo dne 23. 6. 2010. Na programu jednání bylo 
projednání  a schválení návrhových listů na tisk publikací v rámci edice FF UJEP. Ediční komise také 
projednala formální a grafické inovace jednotlivých řad a podklady k  výběrovému řízení na tisk 
publikací.  

Na podzimním zasedání dne 5. 10. 2010 projednali členové komise připravenost rukopisů do 
tisku včetně úkolů s tím související, dále diskutovali nad distribucí publikací FF UJEP do knihoven 
sousedních zemí. 
 
 

2.7 ZASTOUPENÍ SOUČÁSTI V REPREZENTACI ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL  
 
Organizace Stát  Status 
Rada Vysokých škol ČR člen 
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2.8 ZASTOUPENÍ ŽEN V AKADEMICKÝCH ORGÁNECH (k 31. 12. 2010) 
 
Vedení FF 
doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.   děkanka 
Ing. Terezie Tahalová                                         tajemnice fakulty 
 
Vědecká rada FF 
doc. PhDr. Jana Englová, CSc.    katedra historie FF UJEP 
doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph. D.   katedra historie FF UJEP 
doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.   Ústav slovansko-germánských studií  
       FF UJEP 
  
 
Katedry FF 
doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.   vedoucí katedry historie FF UJEP 
doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.   vedoucí katedry germanistiky FF UJEP 
 
Akademický senát UJEP 
doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.    katedra historie FF UJEP 
Mgr. Hana Bergerová, Dr.                katedra germanistiky FF UJEP 
 
 
Akademický senát FF 
doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph. D.   katedra germanistiky FF UJEP 
Mgr. Eva Krovová     jazykové centrum FF UJEP 
 
Disciplinární komise FF 
doc. PhDr. Jana Englová, CSc.    katedra historie FF UJEP 
Mgr. Jarmila Jehličková     katedra germanistiky FF UJEP 
 
Ediční komise FF 
doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.  vedoucí Ústavu slovansko-germánských studií 

FF UJEP 
doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.   katedra germanistiky FF UJEP 
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3. STUDIUM 
 

 

 

3. 1.  SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAM Ů A OBORŮ 
 HABILITAČNÍHO  A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ 
 
 

Standardní doba 
studia 

v akademických 
rocích 

Typ a forma 
studia 

K
ód

 s
tu

di
jn

íh
o 

pr
og

ra
m

u Název studijního 
programu 

Kód 
studijního 

oboru 
Název studijního oboru  

B M,N P F
S 

B6101 Filozofie 6101R004 Filozofie (dvouoborové) 3   P 

6107R020 
Společenské vědy 
(dvouoborové) 

3   P 

7507R030 

Společenské vědy se 
zaměřením na 
vzdělávání 
(dvouoborové) 

3   P 

6107R015 
Základy humanitní 
vzdělanosti - estetika 

3   P 

B6107 Humanitní studia 

6107R016 
Základy humanitní 
vzdělanosti - politologie 3   P 

B6701 Politologie 6701R008 Politologie (dvouoborové) 3   P 
B7105 Historické vědy 7105R021 Historie (dvouoborové) 3   P 

  7105R021 Historie (jednooborové) 3   P 

  7105R056 
Historie se zaměřením 
na vzdělávání 
(dvouoborové) 

3   P 

  7105R056 
Historie se zaměřením 
na vzdělávání 
(jednooborové) 

3   P 

  7105R034 
Kulturně historická 
regionalistika 3   P 

B7310 Filologie 7310R242 Interkulturní germanistika 3   P 

  7310R106 
Německý jazyk a 
literatura (jednooborové) 

3   P 

  7310R106 
Německý jazyk a 
literatura (dvouoborové) 

3   P 

  7310R249 
Německý jazyk a 
literatura se zaměřením 
na vzdělávání 

3   P 

  7507R080 
Německý jazyk 
pro školskou praxi 

3   K 

N6107 Humanitní studia 6107T020 
Společenské vědy 
(dvouoborové)  2  P 

  6107T021 
Učitelství společenských 
věd pro střední školy 
(dvouoborové) 

 2  P 

N6701 Politologie 6701T023 Politická filozofie  2  P 

N7105 Historické vědy 7105T 048 
Historie (jednooborové) 
 

 2  P 

  7105T021 Historie (dvouoborové)   2  P 
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  7105T034 
Kulturně historická 
regionalistika 

 2  P 

  7105T066 
Německá studia ve 
středoevropském 
kontextu 

 2  P 

  7504T063 
Učitelství historie 
pro střední školy 
(jednooborové) 

 2  P 

  7504T063 
Učitelství historie pro 
střední školy 
(dvouoborové) 

 2  P 

N7310 Filologie 7504T092 

Učitelství německého 
jazyka a literatury pro 
střední školy 
(dvouoborové) 

 2  P 

N7503 
Učitelství pro základní 
školy 7503T140 Dějepis (dvouoborové)  2  P 

  7503T148 

Německý jazyk a 
literatura pro 2. stupeň 
základních škol 
(dvouoborové) 

 2  P 

  7503T142 
Občanská výchova 
(dvouoborové) 

 2  P 

  7503T018 

Učitelství cizích jazyků 
pro základní školy – 
německý jazyk 
(jednooborové) 

 2  
P
K 

P7105 Historické vědy 7105V012 České dějiny   3 
P
K 

P7105 
Historische 
Wissenschaft 

7105V012 
Tschechische 
Geschichte 

  3 
P
K 

Obor habilitačního řízení a řízení ke jmenování 
profesorem 

České dějiny 

  Obor, ve kterém fakulta získala oprávnění konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul PhDr. 
 

  
Na FF UJEP lze studovat celkem 11 studijních programů a v nich 31 oborů. Katedry FF participují dále 
na čtyř a pětiletých magisterských studijních programech, které jsou akreditovány jako dobíhající na 
PF UJEP (viz. následující tabulka):  
 
 
 
 

Standardní doba studia 
v akademických rocích 

Typ a forma studia 1) Kód stud. 
programu 

Název stud. 
programu 

Kód stud. 
oboru 

Název 
studijního oboru 

M FS 

M 7503 
Učitelství pro 
základní školy  7503T023 Dějepis pro 2. st. ZŠ 4444  

  7503T041 
Německý jazyk a 
literatura 
pro 2. st. ZŠ 

4 P 

  7503T017 Učitelství cizích 4 P 

                                                 
1) forma studia (FS)  – P – prezenční,  K – kombinovaná; studijní program  – B – bakalářský, M – magisterský, N – 
magisterský navazující na bakalářský, P – doktorský  
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jazyků pro ZŠ – 
německý jazyk 

  7503T045 
 
Občanská výchova 
pro 2. st. ZŠ 

4 P 

M 7504 
Učitelství pro 
střední školy 

 7504T042 Dějepis 5 P 

  7504T092 
Německý jazyk a 
literatura 

5 P 

   7504T164 
Základy 
společenských věd 

5 P 

 
 

3.2 NOVÉ BAKALÁ ŘSKÉ, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ STUDIJNÍ 
PROGRAMY  

 
Na FF v roce 2010  nebyly akreditovány žádné bakalářské, magisterské a doktorské studijní 
programy.  Filozofická fakulta získala akreditaci pro habilitační řízení oboru České dějiny. 
 
 

3.3 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2010/2011  
 
Podle skupin kmenových oborů                                             

Počet 
 

Skupiny obor ů 
 

P
od

an
ýc

h 
p
ři

hl
áš

ek
 1)
 

P
ři

hl
áš

e-
 

ný
ch

 2)
 

P
ři

je
tí 

3)
 

P
ři

ja
tý

ch
 4)
 

Z
ap

sa
ní

 
5)

 

společenské vědy, nauky a služby 814 767 428 415 303 
filologie 227 208 176 163 99 
pedagogika, učitelství a sociál. péče 61 61 39 39 31 
Celkem 1102 1036 643 617 433 
 
 

3.4 POČTY STUDENTŮ BAKALÁ ŘSKÝCH, MAGISTERSKÝCH 

A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAM Ů 
 
 
PŘEHLED POČTU STUDENTŮ V AKREDITOVANÝCH SP K 31. 10. 2010 na FF UJEP 
 

Studenti ve studijním programu 
bak. mag. mag. nav. dokt. Studijní program    

P K P K P K P K 

Celkem 
student ů 

Filologie  164 64 0 0 0 0 0 0 228 

Filozofie 64 0 0 0 0 0 0 0 64 

Historické v ědy 196 0 0 0 79 0 10 16 301 

Humanitní studia  208 0 0 0 24 0 0 0 232 

Politologie  157 0 0 0 44 0 0 0 201 

Učitelství pro ZŠ 0 0 0 0 13 0 0 0 13 

 Celkem 789 64 0 0 160 0 10 16 1039 
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Do neinvestiční dotace za studenty, s jejíž podporou realizuje FF svou činnost, je započítán 
ještě podíl na výuce studentů ve dvouoborových kombinacích, které jsou realizovány na na PF či PřF 
UJEP, ovšem jeden z oborů zajišťuje některá z kateder FF 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 dobíhajících čtyř a pětiletých magisterských studií se jedná o 
zabezpečení oborů dějepis, občanská výchova, základy společenských věd a německý jazyk a 
literatura (studijní programy 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. 2010 v těchto oborech studovalo: 

 

 
 
Bakalá řské studijní programy/obory na PF  Kód  Počet 

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

B7310 
7310R106 
7310R246 

124 

   
SP Historické vědy  
SO Historie 
SO Historie se zaměřením na vzdělávání 

B7105 
7105R021 
7105R056 

192 

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

B6107 
6107R020 
6107R030 

326 

   
SP Filozofie 
SO Filozofie  

B6101 
6101R004 

75 

CELKEM  717 
 
 
Navazující magisterské studijní programy /obory na PF  Kód  Počet 

student ů 
SP Filologie 
SO Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ 

B7105 
7105R021 
7105R056 

2 

   
SP Humanitní studia  
SO Učitelství společenských věd pro SŠ 
SO Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání  

B6107 
6107R020 
6107R030 

7 

CELKEM   9 
 
  
Bakalá řské studijní programy/obory na P řF  Kód  Počet 

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

B7310 
7310R106 
7310R246 

12 

   

Magisterské studijní programy na PF  Kód  Počet 
student ů 

SP Učitelství pro ZŠ   
 

M7503 
7503T023 

192 

   
SP Učitelství pro SŠ  
 

M7504 
7504T042 197 

CELKEM   389 
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SP Historické vědy  
SO Historie 
SO Historie se zaměřením na vzdělávání 

B7105 
7105R021 
7105R056 

35 

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

B6107 
6107R020 
6107R030 

14 

   
SP Politologie  
SO Politologie  

B6701 
6701R008 22 

CELKEM   83 

 
Navazující magisterské studijní programy /obory na PřF  Kód  Počet 

student ů 
SP Historické vědy 
SO Učitelství historie pro SŠ 

B7105 
7105R021 
7105R056 

5 

   
SP Humanitní studia  
SO Učitelství společenských věd pro SŠ 
SO Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání  

B6107 
6107R020 
6107R030 

1 

CELKEM   6 

 
3.5     POČTY ZAHRANIČNÍCH STUDENTŮ   
  
 Na Filozofické fakultě UJEP k 31. 10. 2010 studovalo celkem 32 studentů z toho 
v bakalářském studijním programu celkem 19, v navazujícím magisterském studiu 2, v doktorském 
studiu 1. Na krátkodobých příjezdech se podílelo 10 zahraničních studentů. 
  
Studium Název studijního 

programu 
Krátkodobé 
příjezdy 

Počet cizinc ů 

bakalá řské     
B6101 Filozofie 0 0 
B6107 Humanitní studia 0 1 
B6701 Politologie 0 7 
B7105 Historické vědy 0 3 
B7310 Filologie 0 8 
nav. magisterské    
N6107 Humanitní studia 0 0 
N6701 Politologie 1 0 
N7105 
N7503 

Historické vědy 
Učitelství pro ZŠ 

6 
3 

2 
0 

doktorské     
P7105 Historické vědy 0 1 
celkem  10 22 
 
 

3.6  POČTY ABSOLVENTŮ   
 
 Studium ve studijních programech realizovaných na FF ukončil promocí v akademickém roce 
2009/2010, tedy v červnu 2010 tento počet absolventů: 
 
Bakalá řské studium Kód  Počet 

absolvent ů 
SP Humanitní studia 
SO Základy humanitní vzdělanosti – estetika 
SO Základy humanitní vzdělanosti – politologie 

 
6107R015 
6107R016 

 
10 
13 
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SP Historické v ědy 
SO Kulturně historická regionalistika 
SO Historie se zaměřením na vzdělávání (jednooborová) 
SO Historie (jednooborová) 
SO Dokumentace památek 
SP Filologie 
SO Interkulturní germanistika 
SO Německý jazyk a literatura (jednooborové) 
SP Politologie + Historické v ědy 
SO Politologie – Historie 
 
SP Filozofie + Historické v ědy 
SO Filozofie – Historie 
 
SP Humanitní studia + Historické v ědy 
SO Společenské vědy – Historie 
 
SO Společenské vědy – Historie se zaměřením na vzdělávání 

 
7105R034 
7105R056 
7105R021 
7105R060 

 
7310R242 
7310R106 

 
6701R008 
7105R021 

 
6101R004 
7105R021 

 
6107R020 
7105R021 
7507R030 
7105R056 

 
10 
5 
7 
2 
 
4 
1 
 
9 
 
 
1 
 
 
6 
 
6 
 

Navazující magisterské studium    
SP Historické v ědy 
SO Kulturně historická regionalistika – archivnictví 
SO Kulturně historická regionalistika – stavební historie 
SO Učitelství historie pro SŠ (jednooborové) 
SO Historie (jednooborová) 
SP Humanitní studia + Historické v ědy 
SO Učitelství historie – Učitelství společenských věd pro SŠ 
 
SP Politologie 
SO Politická filozofie 

7105T034 
7105T034 
7504T063 
7105T048 

 
7504T063 
6107T021 

 
6701T023 

 
7 
11 
3 
1 
 
3 
 
 
2 

 

 Na podzim 2010 tři uchazeči o udělení titulu PhDr. ve SP Historické vědy / SO Historie   
úspěšně absolvovali státní rigorózní zkoušku a obhájili rigorózní práci. 
 

 Fakulta participovala též na absolventech studijních kombinací realizovaných na PF UJEP:   
 
Magisterské studijní programy Kód  Počet 

absolvent ů 
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 

59 
 

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

M7504 
7504T042 
7504T092 
7504T164 

79 

CELKEM   138 
 
Bakalá řské studijní programy/obory na PF  Kód  Počet 

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

B7310 
7310R106 
7310R246 

0 

   
SP Historické vědy 
SO Historie 
SO Historie se zaměřením na vzdělávání 

B7105 
7105R021 
7105R056 

1 
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SP Humanitní studia  
SO Společenské vědy 
SO Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání  

B6107 
6107R020 
6107R030 

9 

   
SP Filozofie 
SO Filozofie  

B6101 
6101R004 0 

CELKEM   10 
 
Fakulta participovala též na absolventech studijních kombinací realizovaných na PřF UJEP:   
 
Bakalá řské studijní programy /obory na P řF  Kód  Počet 

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

B7310 
7310R106 
7310R246 

0 

   
SP Historické vědy 
SO Historie 
SO Historie se zaměřením na vzdělávání 

B7105 
7105R021 
7105R056 

2 

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

B6107 
6107R020 
6107R030 

1 

   
SP Politologie 
SO Politologie 

B6701 
6701R008 1 

CELKEM   4 
 
 

3.7 POČTY NEÚSPĚŠNÝCH STUDENTŮ V BAKALÁ ŘSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A 
DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH (od 1. 1. do 31. 12. 2010)  

 
Podle skupin kmenových oborů 

Neúsp ěšní studenti ve studijním programu 
bak. mag. mag. nav. dokt. Skupiny studijních 

program ů 
P K P K P K P K 

Celkem  
 

spole čenské v ědy, 
nauky a služby 183 18 0 0 21 0 0 1 223 

pedagogika, u čitelství a 
sociál. pé če 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

Celkem 183 18 0 0 23 0 0 1 225 
 
 
Důvody ukončení studia mimo absolvování studia  

UJEP 

bak. mag. nav. 
mag. dokt. Důvody 

P K P K P K P K 

Celkem 

Zanechání studia (§ 56, 
odst. 1a) 95 8 0 0 14 0 0 0 117 

Ukončení pro nesplnění 
studijních podmínek 

79 10 0 0 9 0 0 1 99 

Přestup na jiný studijní 
program (školu, fakultu) 

9 0 0 0 0 0 0  9 

Celkem 183 18 0 0 23 0 0 1 225 
P − prezenční forma studia; K − kombinovaná forma studia 
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3.8 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. 
 

3.10 ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY UCHAZEČŮ / STUDNETŮ 
 
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 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 do vily, kde probíhá výuka KPF, není bohužel handicapovaným studentům 
umožněn bezbariérový přístup. Pracoviště KPF "vila" není vybaveno bezbariérovým přístupem a proto 
případný jednotlivý požadavek bude řešen individuálně za pomoci zaměstnanců a studentů FF. 
 
 
Studijní pobyt perzekuovaných studentů z ciziny apod.: 
Na FF v v roce 2010 studovali tito studenti:  1 studentka z Číny, 4 studenti z Ruska, 3 studenti 
z Ukrajiny, 1 student z Bulharska, 1 student z Běloruska, 1 student z Rumunska a 1 student 
z Uzbecké republiky. 
 
Sociálně znevýhodnění studenti jsou ve studiu podporováni sociálním stipendiem vypláceným podle 
§ 91 odst. 3 zákona a také mimořádným sociálním stipendiem přiznávaným podle § 91 odst. 2 písm. 
b) zákona. Tíživá sociální situace je také zohledňována při posuzování žádosti o přezkum rozhodnutí 
o vyměření poplatku spojeného se studiem. 

3.9 
 
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI, STIPENDIA A PODPORA STUDENT Ů 
 

 
ZROJ A VÝŠE STIPENDIÍ 

 
 

 
Druh stipendia 

Dotace MŠMT 
(v Kč) 

Počet student ů Stipendijní fond 
 (v Kč) 

Počet student ů 

Mimořádná - - 374.925 121 
Prospěchová - - 246.000 27 
Sociální - -   56.250 6 
Doktorská  677.904 10 - - 
Celkem 677.904 10 677.175 154 
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3.11 MIMOŘÁDNĚ NADANÍ STUDENTI 
 
V roce 2010 byla podpořena činnost mimořádně nadaných studentů prostřednictvím Interní grantové 
agentury UJEP. Granty byly určeny na podporu vědecké, výzkumné, činnosti doktorandů, včetně 
případné prezentace, resp. zveřejnění výsledků této činnosti. Součástí tohoto týmu byli i studenti 
navazujících magisterských oborů. 
 
V roce 2010 získal stipendium starostů městských obvodů student katedry historie Bc. Michal Trněný. 
 
V souhrnu byla podpora mimořádně nadaných studentů realizována: 

•   přiznáváním prospěchových a mimořádných stipendií nejlepším studentům FF UJEP 
•   přidělováním grantů navrhovaných Interní grantovou agenturou UJEP (FF realizovala 3 

projekty) 
•  zapojováním studentů do řešení výzkumných projektů v rámci nové směrnice č. 20/2010 

Stimulace vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků FF UJEP 
•  zapojováním studentů do řešení projektů FRVŠ a dalších rozvojových projektů, 
•  organizováním studentských vědeckých konferencí nebo soutěží SVOČ, 
•  publikováním vybraných závěrečných prací studentů. 

 
 

 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem každým rokem 
vyhlašuje stipendia nejlepším studentům UJEP. V roce 2010 
získal student katedry historie Bc. Michal Trněný Stipendium 
starosty MO UL-město Ing. Vernera ve výši  
Kč 15.000,- . 
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4. AKADEMIČTÍ A NEAKADEMI ČTÍ PRACOVNÍCI  
 
 

4.1 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI ZAM ĚSTNANCŮ 
 

Všichni zaměstnanci fakulty se účastní 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 stoprocentní úvazek zabezpečeno v jídelně či 
donáškou obědů na pracoviště. Příspěvek na stravování činí Kč 28,- / 33,- (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 2010 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 mají nárok na mimořádnou odměnu při dovršení 50 let věku, při odchodu do 
důchodu a při pracovním vzorci (vždy po pěti odpracovaných letech na FF UJEP). 

Zaměstnanci mohou využít k rekreaci Výcvikové středisko UJEP na Bukovině v Českém ráji.   
 
 

4.2 KVALIFIKA ČNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA ZAM ĚSTNANCŮ (k 31. 12. 2010)  
 
Věková a kvalifikační struktura akademických pracovníků 

Akademi čtí pracovníci 
profeso ři docenti odb. asist. asistenti lekto ři 

Vědečtí 
pracovníci Věk 

celkem  ženy celkem  ženy celkem  ženy celkem  ženy celkem  ženy celkem  ženy 
do 29 let 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 
30−39 let 0 0 0 0 20 5 3 1 1 1 0 0 
40−49 let 0 0 1 1 14 4 2 1 0 0 0 0 
50−59 let 1 0 5 1 6 2 0 0 0 0 0 0 
60−69 let 3 0 4 1 7 2 0 0 1 1 0 0 
nad 70 
let 

2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 6 0 11 4 48 14 5 2 4 4 0 0 
 
 
Rozsah úvazků akademických pracovníků 

Úvazek celkem prof. doc. ostatní DrSc. CSc. Dr., Ph.D., 
Th.D. 

do 30 % 7 2 1 3 0 0 1 
do 50 % 23 1 5 8 0 2 7 
do 70 % 7 2 0 2 0 0 3 
do 100 % 37 1 6 8 0 2 20 
 

 
 
 
 
 
 

4.3  KVALIFIKA ČNÍ RŮST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍK Ů  
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Kvalifikační růst akademických pracovníků na FF UJEP je podporován decentralizovaným 
rozvojovým projektem „Kvalifika ční růst akademických pracovník ů UJEP - podpora dokon čení 
habilita čních a profesorských prací“ . V rámci tohoto projektu úspěšně zahájili příp. dokončili svá 
habilitační řízení tito akademičtí pracovníci: Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (zahájeno 17. 6. 2010, 
úspěšně obhájeno 9. 12. 2010), PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D. (zahájeno 19. 10. 2010), Mgr. Jiří 
Hoblík, Th.D. (plánované podání do 03/2011). V rámci tohoto projektu bylo úspěšně dokončeno 
profesorské řízení doc. PhDr. Jiřího Kociána (22. 11. 2010), ale i neúspěšně ukončeno profesorské 
řízení doc. PhDr. Rudolfa Kučery, CSc. (19. 10. 2010). 

Akademičtí pracovníci FF UJEP mají dále možnost pro svůj odborný rozvoj a pro vydávání 
doktorských, habilitačních prací získat podporu prostřednictvím směrnice FF UJEP  „Stimulace 
vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků FF UJEP“. 

 
Katedra germanistiky  

Na katedře germanistiky  pokračovali tři pracovníci v doktorském studiu ( Mgr. Jehličková, Mgr. 
Schmidt, Mgr. Tereza Pavlíčková). Mgr. Jehličková zažádala o šestiměsíční stipendium Studienbörse 
Germanistik za účelem intenzivní práce na zhotovení disertace. Mgr. Hana Bergerová, Dr. v roce 2010 
pokračovala na tvorbě habilitační práce. Za tímto účelem zažádala v roce 2010 o šestiměsíční 
stipendium Studienbörse Germanistik.Za účelem zhotovení habilitační práce byl  od září 2010 uvolněn 
Dr. phil. Filip Charvát na jednoroční stipendijní pobyt na Univerzitě Würzburg. 

 

Katedra politologie a filozofie  

Mgr. Ivana Havlínová pokračovala v doktorském studiu na KOVF PedF UK v Praze. V září 2010 
úspěšně vykonala státní zkoušku, pokračovala na tvorbě disertační práce. RNDr. Josef Moural, Ph.D. 
úspěšně pokračoval v zahájeném habilitačním řízení na FF UK Praha. 

 

Katedra historie  

Dne 10. 9. 2010 úspěšně dokončil doktorské studium na Ústavu českých dějin FF UK Mgr. Jiří 
Koumar. V doktorském studiu dále pokračovali tito akademičtí pracovníci: Mgr. Jakub Pátek, PhDr.  
Eduard Milušek, Mgr. Josef Märc, Mgr. Vilém Zábranský. PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D. úspěšně 
zahájil habilitační řízení na Ústavu etnologie FF UK Praha. 

 

 

4.4  CENY REKTORKY 
 
Dne 30. 11. 2010 udělila rektorka 12 cen pro zaměstnance UJEP za rok 2010. Cenu rektorky za 
nejhodnotnější knihu „Heimat im Wort“ obdržela doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. z katedry 
germanistiky FF UJEP.  
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5. INTERNACIONALIZACE 
 
5.1  MOBILITA STUDENTŮ A AKADEMICKÝCH PRACOVNÍK Ů  
 

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 2010 měly katedry FF celkem 53 platných bilaterálních smluv s příslušnými 
partnerskými katedrami na zahraničních univerzitách:   
 
Estonsko:  Tallinna Ülikool (germanistika) 
Francie:  Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Versailles 
Itálie:  Universitá degli Studi di Genova 
Lotyšsko:  Latvijas Universitate, Riga (germanistika) 
Maďarsko:  Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron (germanistika) 
Nizozemí:  Universiteit Twente, Enschede (sociální vědy), Universiteit Leiden (historie) 
Německo:  Otto-Friedrich-Universität Bamberg (smlouva společná pro všechny katedry FF), 
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 im. Adama Mickiewicza, Poznaň (germanistika), Akademia Podlaska, 
Siedlce (historie), Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń  (germanistika, 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), Universität Wien 
(germanistika) 
Rumunsko:  Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza", Bukurešť 
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 (germanistika) 
Španělsko:  Universidad Carlos III de Madrid (filozofie),  Universidade de Vigo (historie), Universidad 
Complutense de Madrid (germanistika), Universidad de Sevilla (germanistika), Universidad del País 
Vasco, Bilbao (germanistika) 
Turecko:  Cukurova Universitesi, Adana (mezinárodní vztahy) 
 
V roce 2010 vycestovalo celkem 50 studentů 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 59 

Počet studentů vyslaných na pracovní stáž 8 

Počet přijatých studentů 14 

Počet vyslaných akademických pracovníků 
výuková mobilita 

28 
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Počet vyslaných akademických pracovníků 
nevýuková mobilita (školení) 

3 

Počet monitorovacích návštěv na partnerských 
univerzitách 

0 

Počet přijatých akademických pracovníků výuková 
mobilita 

7 

Počet přijatých pracovníků z neuniverzitních 
institucí – výukový pobyt 

1 

 
 
 
VÝJEZDY STUDENTŮ A AKADEMICKÝCH PRACOVNÍK Ů FF  
V RÁMCI OSTATNÍCH PROGRAMŮ  

 
Rozvojový program MŠMT 

na podporu mobility 
studentů  Program ČNFB Aktion 

Finanční 
mechanismy 
EHP/Norsko 

Leonardo 
da Vinci Přímá 

smluvní 
spolupráce 

Freemover 

Stipendia na 
základě 

mezivládních 
dohod 

Počet 
vyslaných 
studentů 

--- 30 --- --- 
 
5 
 

 
8 
 

 
--- 

Počet 
přijatých 
studentů 

4 28 --- 1 --- --- 2 

Počet 
vyslaných 
AP  

--- 
3 
 

--- --- --- --- 2 

Počet 
přijatých 
AP 

1 5 1 --- --- --- --- 

AP = akademický pracovník  
 
 V rámci programu Aktion se zúčastnilo 30 studentů a 3 vyučující z katedry germanistiky a 25 
studentů a 4 vyučující z Pedagogické akademie v Linzi (Private Pädagogische Akademie der Diözese 
Linz) Binacionálního kolokvia k problematice migrace ve 20. a 21. století ve dějinách a umění, které se 
konalo jeden týden na FF UJEP a jeden týden na Private Pädagogische Akademie der Diözese Linz.  
Za finanční podpory programu Aktion a Českoněmeckého fondu budoucnosti se na katedře historie 
uskutečnil workshop pro studenty doktorského studia s názvem Makro- a mikrohistorie – praktické 
použití v humanitních vědách. Zúčastnilo se jej 12 zahraničních studentů (3 z Polska, 3 z Rakouska, 4 
ze SRN, 2 ze Slovenska) a 2 zahraniční vyučující (1 z Rakouska, 1 ze SRN). 

Program Finanční mechanismy EHP/Norsko, Individuální mobilita učitelů využil jeden 
akademický pracovník FF k pětitýdennímu studijní pobytu na International Academy of Philosophy in 
the Principality of Liechtenstein. 

Praktickou stáž na katedře germanistiky (hospitace, výuka) vykonával  jeden student TU 
Dresden prostřednictvím  programu Leonardo da Vinci  

Rozvojový program MŠMT na podporu mobility studentů podpořil výjezd 5 studentů kateder 
FF na základě přímé meziuniverzitní spolupráce (Izrael, Beit Berl Academic College, TU Dresden) a 9 
studentů jako „freemover“ na univerzity v Hannoveru, Chemnitz, Kolíně nad Rýnem (SRN), Leidenu 
(Nizozemí) a Primorsku (Slovinsko).  

Díky vládním stipendiím MŠMT se uskutečnily 3 pobyty akademických pracovnic katedry 
germanistiky na zahraničních univerzitách (Tallin) a FF přijala dva studenty (Egypt, SRN-Bavorsko) 

Studenti a akademičtí pracovníci FF realizovali další krátkodobé zahraniční mobility i za 
podpory jiných programů, stipendií a nadací (Interní grantová agentura UJEP, GAČR, Rozvojový 
projekt MŠMT, Cíl 3, Academia Baltica, Hermann-Niermann-Stiftung). Jednalo se o studentské 
exkurze, účast studentů na workshopech v zahraničí, cesty na konference či o krátkodobé pobyty 
akademických pracovníků  za účelem vědeckého bádání. V roce 2010 takto vycestovalo celkem 121 
studentů a 56 akademických pracovníků. 
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5.2  ZAPOJENÍ SOUČÁSTI DO MEZINÁRODNÍCH AKTIVIT 
 

Katedry FF byly zapojeny do následujících projektů: 
 
AKTION Česká republika – Rakousko   
Katedra: KGER 
Program/Číslo projektu: 56p19 
Název: Binationales Kolloquim zur Problematik der Migrationsformen im 20. 

und 21. Jahrhundert in Geschichte und Kunst 
Dotace: 81.000,- Kč 
 
Katedra: KHI 
Program/Číslo projektu: 58p16 
Název: Mikro- und Makrogeschichte. Eine Anwendung in der 

geisteswissenschaftlichen Forschung. 
Dotace: 74.000,- Kč 
 
Česko-n ěmecký fond budoucnosti  
Katedra: KHI 
Program/Číslo projektu: 4 09  1098 
Název: Českoněmecký workshop doktorandů 
Dotace: 45.000,- Kč 
Program/Číslo projektu: 4 10 1233 
Název: Vlastnické kostely, dvorce a sídla a vývoj raně středověkých elit ve 

střední Evropě 
Dotace: 60.000,- Kč 
 
 
Zahrani ční aktivity Ústavu slovansko-germánských studií  
 

•  Spolupráce s Mitteleuropazentrum der TU Dresden (příprava česko-saského učebního textu – 
projekt CÍL 3). 

•  Spolupráce s Ludwig-Maximilians-Universität München, Historisches Seminar der LMU 
Geschichte Ost- und Südosteuropas – Internationales Graduiertenkolleg Religiöse Kulturen in 
Europa. 

•  Organizační spoluúčast na konferenci Opfernarrative. Konkurrenzen und Deutungskämpfe in 
der Nachgeschichte des Zweiten Weltkriegs Česko-slovensko-německé komise historiků a 
Collegia Carolina / Collegia Bohemica /FF UJEP :05.10.2010-06.10.2010, Ústí nad Labem. 

•  Ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde organizace letního kurzu Colloquia Ustensia. 
 
 

5.3 NABÍDKA CIZOJAZY ČNÉ VÝUKY (K 31. 12. 2010) 
 

Přehled studijních programů akreditovaných v cizím jazyce podle skupin kmenových oborů                       

Studijní programy/Studijní obory 

bak. mag. mag. nav. dokt. 
Skupiny studijních 
program ů 

SP/SO jazyk SP/SO jazyk SP/SO jazyk SP/SO jazyk 

Celkem  
SP/SO* 

společenské vědy, 
nauky a služby       1/1 Nj 1/1 

pedagogika, učitelství a 
sociál. péče          

Celkem       1/1  1/1 
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5.4 ČLENSTVÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍK Ů V MEZINÁRODNÍCH A   
           PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH A SDRUŽENÍCH 
 
CIVITAS, INTL Civic Education Exchange Program 
Celostátní výbor Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny ČR, která je součástí světové 
organizace International Economic History Association (IEHA) 
Český národní komitét historiků 
Česko-slovenko-německá komise historiků 
Deutsche Gesellschaft für Religionsphilosophie 
Evropská společnost pro frazeologii (European Society of Phraseology) 
International Plato Society (IPS) – mezinárodní sdružení platónských badatelů 
Historiche Kommission für die böhmischen Länder 
Mezinárodní sdružení historiků umění Görres Gesellschaft, Německo 
Polskie Towarzystwo Ludoznacze (Polsko) 
Internationale Vereinigung für Germanisten (IVG) 
Sdružení historiků ČR (výbor) 
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. DLOUHODOBÉ ZAMĚŘENÍ VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ A UMĚLECKÉ 
ČINNOSTI 

 
� Komparatistika v jazyce a literatuře 
� Interkulturní problematika ve středoevropském, zvláště pak česko-německém kontextu 

(Vzájemné česko-německo-rakouské historické a kulturní vztahy, zejm. literární vztahy 19. 
a 20. století)  

� Metodika vysokoškolského vzdělávání oboru germanistika 
� Vznik a vývoj liberální demokracie a demokratického právního státu v historické 

perspektivě 
� Nacionalismus a rasové teorie, holocaust 
� Politický extremismus v dnešní Evropské unii 
� Zkoumání normativních struktur demokracie 
� Česká filosofie, politologie, politické myšlení: historická a systematická analýza (Rádl, 

Patočka, Hejdánek a další) 
� Nejdůležitější trendy ve vývoji politických stran v Evropské unii  
� Dějiny politického myšlení od antiky do 21. stol, hlavní témata a problémy 
� Současné teorií moci, autority, suverenity či svobody. 
� Vztah analytické a kontinentální filozofie 
� Dějiny filozofie od antiky do současné doby 
� Dějiny a výzkum specifického vývoje severozápadních a severních Čech  
� Dějiny Němců v českých zemích  
� Středověká a raně novověká města s důrazem na výzkum a zpřístupňování pramenů 
� Dokumenentace a digitalizace kulturního dědictví 
� Hospodářské, sociální a kulturní aspekty vývoje českých zemí 
� Metodika školního dějepisu 
� Církevní dějiny 19. a první poloviny 20. století 
 

 
 
KATEDRA POLITOLOGIE A FILOZOFIE  
 
� Interkulturní problematika ve st ředoevropském, zvlášt ě pak česko-n ěmeckém kontextu  

Šířeji pojatou problematiku reflektuje ve své práci zejm. doc. R. Kučera, který se zúčastnil 
Mezinárodního semináře pro učitele dějepisu Visegrádských zemí v Mátrafüredu v Maďarsku. 
Tomuto tématu se také věnuje  dr. A. Sulitka, který se zúčastnil konference „Sociální, edukační a 
zdravotní práce a výzkumná činnost orientovaná na etnické a marginalizované skupiny ve spektru 
posledního dvacetiletí“.  
 
Sutlitka, A .:  „K otázce uznání vietnamské komunity za národnostní menšinu v České republice“ 
v kolektivní monografii „Kulturní konflikty a lidská práva“; 
Sulitka, A .: „K aktuálním otázkám menšinového zákona“ v publikaci Aktuální problémy právního 
postavení menšin v České republice, Praha, Úřad vlády ČR, 2010, s. 61 - 74, ISBN 978-80-7440-
036-0).   
 

� Vznik a vývoj liberální demokracie a demokratického  právního státu v historické 
perspektiv ě. Vztah mezi demokracií jako vládou v ětšiny a liberální demokracií  
V rámci vědeckých akcí „Ústava 1920 – vyvrcholení konstituování Československého státu“ se dr. 
Andrej Sulitka zúčastnil semináře „Menšiny a právo v České republice“ (org. Úřad vlády ČR a 
Ústav právních dějin – Právnická fakulta UK, 29. 1. 2010), kde přednesl příspěvek „K aktuálním 
otázkám menšinového zákona“. 
 
Kučera, R.: „Slovenia and Czech Republic. Fail Political Maturity Test“, časopis Business Mir, č. 
15, Winter 09/10, Ženeva, Švýcarsko, s.33-37 
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Kučera, R.: „The EU´s Future after the Lisabon Treaty“, časopis Business Mir, č. 15, Winter 
09/10, Ženeva, Švýcarsko, č. 16, s. 35-40 
Sulitka, A .: „K aktuálním otázkám menšinového zákona“, Aktuální problémy právního postavení 
menšin v České republice, Praha, Úřad vlády ČR, 2010, s. 61-74, ISBN 978-80-7440-036-0.   
 

� Zkoumání normativních struktur demokracie  
Tématem se zabývá především dr. M. Šimsa, který se zúčastnil 4. Slovenského filozofického 
kongresu „Diference a identita“ ve Smolenicích 13. – 15. 9. 2010 s příspěvkem „Role diference v 
konsensuální teorii etického a demokratického diskursu“. Dále vystoupil na konferenci 
„Demokracie jako hodnota a problém“ v Liberci dne 22. 10. s příspěvkem „Deficit současného 
demokratického diskursu“. 
 
Šimsa, M .: „The Role and Nature of Freedom in two Normative Theories of Democracy“, 
mezinárodní interdisciplinární odborný časopis Human Affairs 2/2010 
 

� Česká filosofie, politologie, politické myšlení: his torická a systematická analýza (Rádl, 
Patočka, Hejdánek a další)  
V r. 2010 byl udělen čestný doktorát Ladislavu Hejdánkovi, podklady k udělení a návrh pro 
Vědeckou radu FF UJEP a UJEP připravil PhDr. M. Šimsa, Ph.D., který je rovněž autorem 
Laudatia, jehož části se staly trvalou součástí Wikipedie a celé bylo publikováno ve Filosofickém 
časopisu a v časopisu Protestant.  
Na KPF byla připravena žádost o projekt do Interní grantové agentury UJEP „Kritika, normativita a 
utopie v moderním českém filosofickém a politickém myšlení“, řešitelský tým ve složení PhDr. M. 
Šimsa, Ph.D., Mgr. P. Bláha, Ph.D., Mgr. H. Tippelt Ph.D., Mgr. J. Civín, Mgr. M. Kolář, Ph.D., a 
studenti; cílem projektu je zkoumat fenomény kritiky, normativity a utopičnosti v myšlení Bolzana, 
Augustina Smetany, Masaryka, Rádla, J. L. Fischera, Šafaříka, Bondyho, Hejdánka a dalších 
českých myslitelů.   
 

� Nacionalismus a rasové teorie, výzkum holocaustu  
Problematice se dlouhodobě věnuje prof. M. Kryl, který se zúčastnil historického semináře s 
 mezinárodní účastí „Malá pevnost Terezín a nacistická perzekuce v českých zemích 1939 –  
1945“, pořádaný Památníkem Terezín s příspěvkem „Životní osudy vězně Malé pevnosti prof.  
MUDr. Jana Bělehrádka (1896–1980)“. Prof. Kryl se tomuto tématu věnoval i ve studii  „Svědectví  
o nacistickém antisemitismu v letech 1933–1938 v deníku W. E. Dodda“ (v rozsahu cca 20 
normostran) pro sborník Acta historica posoniensia – Judaica et holocaustica  FF Univerzity  
Komenského v Bratislavě  
 
Kryl, M .: „Jeden osud (recenze): Miloš Pick, Naděje se vzdát neumím“, Doplněk, Brno 2010. In: 
Host, roč. XXVI, 2010, č. 8, s. 81 – 82, Brno. Vydavatel: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 
ISSN 1211 – 9938; rozšířená recenze doplněná analýzou je připravena k vydání ve vědeckém 
historickém časopise Soudobé dějiny, ročník XVII. (2010), č. 4  
Kryl, M .: Životní osudy vězně Malé pevnosti prof. MUDr. Jana Bělehrádka (1896–1980)“, sborník 
Terezínské listy č. 38 /2010, s. 110 – 127, ISBN: 978-80-87242-16-2 
 

� Nejdůležit ější trendy ve vývoji politických stran v Evropské u nii  
       Doc. Kučera, který se zabývá touto problematikou se ve svém bádání zaměřuje na politické strany 
       ve střední Evropě, které prošly v posledních dvou letech výraznou změnou ve svých strukturách a 
       podílu na vládnutí. V Čechách se jeho pozornost upírá na rozložení politických sil  a na problémy,  
       které po posledních volbách vznikají. 
 

Kučera, R.:  „Plánovaná přestavba politického systému se zdařila, ale problémy zůstávají“ v 
revue  Střední Evropa, č. 134, srpen 2010, s. 5-9 
 

� Dějiny politického myšlení od antiky do 21. stol, hla vní témata a problémy.  
Řešení problematiky bylo součástí grantu financovaného ze Stimulace VaV činnosti na FF UJEP 
(grant č. 6324516000101) – v jeho rámci se doc. A. Havlíček zúčastnil mezinárodní platónské 
konference „Plato’s Politeia“ (Tokyo, 2. 8.–7. 8. 2010), na které vystoupil s příspěvkem 
„Gerechtigkeit, Gutes und Dialektik“. Výstupem tohoto projektu byla monografie s  názvem Dialog, 
etika a politika, dále je plánován příspěvek ve sborníku z výše uvedené mezinárodní konference, 
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česká verze příspěvku (Spravedlnost, dobro a dialektika) bude publikovaná v časopisu Reflexe, 
číslo 40. 
 
Havlíček, A .: Dialog a etika a politika, 1.. vyd. Praha, Ústí nad Labem : OIKOYMENH, Filozofická  
fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2010. 260 s., v řadě Oikúmené, 133. ISBN: 978-80-7298-262-2. 
 

� Politický extremismus v dnešní Evropské unii  
Mgr. J. Charvát, Ph.D. et M.A. se výše uvedenou problematikou dlouhodobě zabývá. V r. 2010 
prezentoval v rámci Kulatého stolu: Média, extremismus a menšiny příspěvek „Problematika 
politického extremismu a uchopení tohoto problému v politických vědách“ ,dále se zúčastnil 
semináře Jak zacházet s extremismem ve škole II., kde uvedl svůj příspěvek „Spolupráce státních 
orgánů a školy“ . Na podzim se zúčastnil Mediálního semináře o krajní pravici, rasismu a roli 
médií s příspěvkem „Krajní pravice: její struktury, terminologie a její užití v médiích“ a dále 
Panelové diskusi na téma Extremismus s příspěvkem „Současné aktivity na krajní pravici". 
 

� Současné teorie moci, autority, suverenity či svobody  
Tato problematika byla řešena v rámci projektu Interní grantové agentury UJEP. Výstupem 
projektu bylo kromě jiného i překlad části knihy I. Kanta, Úvod do nauky o právu, Jindřichem 
Karáskem (http://svoboda-otroctvi.webnode.cz/dilci/studijni-texty/). V rámci tohoto tématu byla 
uspořádána konference na téma „Zotročení svobodou“ a výjezdní čtení textů k problematice 
svobody. 

 
Bláha, P. : Zotročení svobodou, Ústí n. Labem 2010, 360 stran. ISBN 978-80-7414-286-4. Edice 
AUP, Facultatis philosophicae – Studia Politologica. 
Trnka, J .:  „Zotročení svobodou“, zpráva z konference, in: Reflexe, 39, 2010.  
 

� Vztah analytické a kontinentální filozofie  
Tomuto tématu se dlouhodobě věnuje Dr. Martin Nitsche, a to i v rámci řešení post-doktorského  
projektu GAČR GA401/09/P210  Fenomenologie a topologie: Možnosti fenomenologie struktur. 
Cílem je zkoumání strukturního způsobu interpretace díla Edmunda Husserla a Martina 
Heideggera, který by mohl představovat alternativu k převládající hemeneutiské fenomenologii. 
Zaměřuje se na kritický výzkum možností rozvoje fenomenologie struktur s důrazem na motiv 
fenomenologického pole. Projekt usiluje o mezioborový dialog s matematikou a sociálními vědami 
v oblasti topologie. 
 
Nitsche, M .: „The Topology of Metaphysical Viewpoints in the Light of Heidegger‘s Return to 
Aristotle“, in: Phainomena. Journal of Phenomenology and Hermeneutics (Lublaň),studie 
Nitsche, M .: „Reticence In Silence. An Examination Of Heidegger`s Phenomenology Of 
Language In Contributions To Philosophy“, in: Thing and Consciousness, Scientific Papers 
University of Latvia – Philosophy, volume: 758, Riga 2010, studie 
Nitsche, M .: kapitola „Die Topologie des Seins im Spätwerk Merleau-Pontys“ v kolektivní 
monografii o myšlení Merleau-Pontyho „Thinking in Dialogue with Humanities“, Zeta Books, 
Bukurešť 2010 
Nitsche, M .:  „Topologický prostor jako model bytí v pozdních pracovních poznámkách Maurice 
Merleau-Pontyho“, in: Filosofický časopis, roč. 2010, studie 
 

� Dějiny filozofie od antiky do sou časné doby  
Problematiku řeší doc. A. Havlíček, který se účastnil české platónské konference v Praze na téma 
Platónův dialog Hippias Větší, a to s příspěvkem „Krásné věci jsou nesnadné“, a připravil kapitolu 
v kolektivní monografii „Platónův dialog Hippias Větší“ (publikace bude dokončena v r. 2011). 
 
Tippelt, H .: „Vztah ideje a afektu u Spinozy. Inkrementálně-holistická interpretace“ AUP, 
Facultatis Philosophicae, Studia Philosophica, Ústí n. Labem 2010, ISBN 978-80-7414-261-1 
Tippelt, H .: „Narcistická kočka a sadistický pavouk. Mezi spinozismem a psychoanalýzou“ ISBN 
978-80-254-8932-1, CDSM Ústí nad Labem 2010, podpořeno grantem Husovy nadace. 
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KATEDRA GERMANISTIKY  
 
� Komparatistika v jazyce a literatu ře 

•  V oblasti lingvistiky  se jedná o výzkum v oblasti německo-české frazeologie (projekt GA ČR 
405/09/0718 „Výrazové prostředky emocionality v německo-české jazykové konfrontaci“ na FF 
OU v Ostravě, spoluřešielka Mgr. Hana Bergerová, Dr.); dále o korpusově založený výzkum 
paradigmaticko-syntagmatických významových vztahů (účast Mgr. Marka Schmidta na 
projektu GAČR č. 405/06/585 „Velký německo-český akademický slovník“ na FF UK Praha) a  
výzkum v oblasti propagandy, strategie a jazykové prostředků v německém tisku z Čech a 
Moravy v letech 1848-1945 v rámci  mezinárodního projektu „Medialisirung des Zerfalls der 
Doppelmonarchie in deutschsprachigen Regionalperiodika zwischen 1880 und 1914“, vědecky 
zaštítěného Rakouskou akademií věd (Českou republiku reprezentuje Mgr. Tereza 
Pavlíčková).  

 
Bergerová, H. (2010): Phraseologie in deutsch-tschechischen und tschechisch-deutschen 
(lerner- ) lexikographischen Texten auf dem Prüfstand. Eine Fallstudie anhand von 
Phraseologismen zum Ausdruck der Emotion ÄRGER. Studia germanistica 6/2010, 55-67. 
Pavlíčková, T. (2010): Identitätskonstruktionen und Emotionalität in deutschen und 
tschechischen Periodika aus Znaim um 1900. In: Studia Germanistica 6/2010. Ostrava: 
Ostravská univerzita, S. 245-251. 
Schmidt, M.  (2010): Zur korpusgestützten Ermittlung naher Synonyme. In: Lejsková, Alena/ 
Valdrová, Jana (Hg.) Die Grammatik, Semantik und Pragmatik des Wortes. Ihre Erforschung 
und Vermittlung. Augsburg: Wißner-Verlag, S. 140-149. ISBN 978-3-89639-806-2. 

 
•  V oblasti literární v ědy  se výzkum zaměřuje na komparatistickou analýzu německé a české 

literatury (PD GA ČR č. 405/09/P339 „Johannes Khuen a Loutna česká Adama Michny z 
Otradovic. Německé předlohy českých duchovních písní 17. st.“, řešitel Mgr. Jan Kvapil, 
Ph.D.). Zvláštní důraz je kladen na interkulturní aspekty literatury (PD GA ČR „Vliv změny 
literárního jazyka na konstituci identity v díle českých autorů píšících po r. 1968 německy“, 
řešitelka Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.). Další specifické oblasti výzkumu jsou moderní 
rakouská a německá literatura, vztah literatury a médií, především pak v oblasti recepce 
autorů německého jazyka v českých zemích. 

  
Brudzy ńska-Němec, G.: Kunstbeschreibung im Zeichen des Gefühls. Am Beispiel von August 
Wilhelm Schlegels „Die Gemählde. Gespräch“ und Johann Wolfgang Goethes  „Briefe aus 
der Schweiz“. In:  Studia Germanistica 7 (2010), S. 107 – 117. 
Cornejo, R. (2010):  „Lauter Fragen, viele Einwände und keine klaren Antworten” – Anmerkungen 
zur Problematik der Konzeption einer österreichischen Literaturgeschichte. In: Knafl, Arnulf (Hg.): 
Kanon und Literaturgeschichte. Beiträge zur Jahrestagungen 2005 und 2006 der ehemaligen 
Werfel-Stipendiatinnen. Wien: Praesens, S. 215-225, ISBN 978-3-7069-0605-0  
Hrdli čková, J. (2010): „[E]in Ort der Lebendigen und der Toten.“ Konstituierung und Aufhebung 
der Grenze zwischen Leben und Tod in Marie Luise Kaschnitz´ Selbstfindungsbuch Wohin denn 
ich (1963). In: Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre, roč. 
4/2010, Ústí nad Labem: Universita J.E.Purkyně, s. 111-125.  
Charvát, F. (2010):  Leidenschaftliche Liebe? Überlegungen zur Darstellung von Liebe im  
ausgehenden 18. Jahrhundert bei Sophie von LaRoche und Johann Wolfgang von Goethe. – In: 
STUDIA GERMANISTICA 6, S. 253-264. ISSN 1803-408X 
 
Editorská činnost:  
 
Cornejo, R./ Hrdli čková, J./ Wozonig, K. S. (Hrsg.):  Aussiger Beiträge 4 (2010): Differenz und 
Hybridität. Grenzfiguren als literarischer Topos. Ústí nad Labem: UJEP, 2010, ISSN 1802-6419, 
216 S. 

 
� Interkulturní problematika v česko-n ěmeckém kontextu  

Výzkum probíhá především v oblasti literární, která je zaměřena především na německy psanou 
literaturu z Čech po r. 1945 (problematika odsunu a útěku ze Sudet), na literaturu německy 
píšících autorů českého původu po r. 1968 (PD GA ČR „Vliv změny literárního jazyka na konstituci 
identity v díle českých autorů píšících po r. 1968 německy“, řešitelka Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.) 
a na česko-německé vztahy v literatuře pro děti a mládež. Dalším badatelským zaměřením jsou 
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vybrané aspekty soužití Němců a Čechů v českých zemích (PD GA ČR  409/08/P249 „Střední 
školství v meziválečném Československu“, řešitel Dr.phil. Mirek Němec). 

 
 

Monografie: 
Cornejo, R. (2010): Heimat im Wort. Zum Sprachwechsel der deutsch schreibenden 
tschechischen Autorinnen und Autoren nach 1968. Eine Bestandsaufnahme. Wien: Praesens, 598 
stran. 
 
Články: 
Cornejo, R. (2010):  Der „zähe Landsmann“ Franz Kafka im Werk von Libuše Moníková und Jan 
Faktor. In: Kontrič Horvat, Vesna (Hg.): Franz Kafka und Robert Walser im Dialog. Berlin: Weidler 
Buchverlag, S. 381-405, ISBN 978-3-89693-284-6  
Cornejo, R. (2010):  Dialogizität und kreativer Umgang mit der (Fremd)Sprache im lyrischen 
Schaffen von Jiří Gruša. In: Polyphonie, Mehrsprachigkeit und literarische Kreativität. Hg. v. 
Michaela Bürger-Koftis, Hannes Schweiger und Sandra Vlasta. Wien: Praesens, S. 265-282, ISBN 
978-3-7069-0609-8  
Cornejo, R. (2010):  Jiří Gruša als Sprach- und Kulturvermittler zwischen der ‚alten‘ und ‚neuen‘ 
Heimat am Beispiel seiner Gedichte. In: Germanoslavica, Jg. 21, 1-2/2010, S. 157-170, ISSN 
1210-0029  
Cornejo, R. (2010):  Zum Sprachwechsel der deutsch schreibenden Autoren tschechischer 
Herkunft. Kommentierte Interviews von Ota Filip, Jan Faktor und Michael Stavarič. In: Bastard. 
Figurationen des Hybriden zwischen Ausgrenzung und Entgrenzung. Hg. v. Andrea Bartl und 
Stephanie Catani. Würzburg: Königshausen & Neumann, S. 175-198, ISBN 978-3-8260-4173-0  
Cornejo, R. (2010):  Die ‚altneuen’ Leiden des Herrn Schornstein. Zu Jan Faktor und dessen 
Debütroman (2006). In: Internationale germanistische und translatologische Tatgung Prešov 2008. 
Hg. v. Norbert Conti, Marián Fedorko. Ján Jambor u. Martina Kášová. Prešov: Nakladatielstvo 
Prešovské univerzity, S. 177-191, ISBN 978-80-555-0218-2  
Cornejo, R. (2010):  „Eine Suche nach Glück“. Eine (E)Migrantengeschichte über die Liebe und 
das Schreiben. In: Estudios Filológicos Alemanes, Vo. 20/2010, Sevilla, S. 509-520, ISSN 1578-
9438  
Jehli čková, J.  (2010): „Hold německé pražské literatury velikánům české hudby". In: Česko-
německé hudební vztahy v minulosti a současnosti. Ústí nad Labem: UJEP. ISBN: 978-80-7414-
298-7. 
Schmidt, M.  (2010): Osamělá v jeseni. Velká mahlerovská interpetka Marta Krásová. In: Česko-
německé hudební vztahy v minulosti a současnosti. Sborník z mezinárodní konference KHV PF 
UJEP, Ustí nad Labem: UJEP, s. 12-17, ISBN: 978-80-7414-298-7 
Němec, M.:  Kulturtransfer oder Abschottung? Die deutsche Mittelschule in der Ersten 
Tschechoslowakischen Republik. In: Kultur als Vehikel und als Opponent politischer Absichten. 
Kulturkontakte zwischen Deutschen, Tschechen und Slowaken von der Mitte des 19. 
Jahrhunderts bis in die 1980er Jahre. Hrsg. von Michaela Marek, Dušan Kováč, Jiří Pešek und 
Roman Prahl. Essen: Klartext 2010, S.165-176. (Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen 
und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission, Bd. 17) 
Němec, M.:  Škola mezi národem a státem. Dějepis na středních školách v meziválečném 
Československu. In: Dějiny ve škole - škola v dějinách. Ed. Markéta Pánková. Praha: 
Pedagogické muzeum J.A.Komenského 2010, S. 47-60.  

 
� Metodika vysokoškolského vzd ělávání 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. 
 
Lachout, M.  (2010): Möglichkeiten im computerunterstützten Fremdsprachenunterricht. In: Bock, 
B.:  Aspekte der Sprachwissenschaft: Linguistik-Tage Jena. Hamburg: Dr. Kovac-Verlag, s. 313-
322. 
Lachout, M  (2010): Výuka jazyků pomocí softwarových programů. In. Cizí jazyky, 54, 2010/2011, 
č. 1, s. 8-12. (spolu s I. Dominikovou) 
Lachout, M.  (2010): Spezifika der Fachsprache. In: Dominiková, I./ Lachout, M. (eds.) Lingua 
Terminologica. Praha: Metropolitní univerzita Praha, s. 228-249. 
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KATEDRA HISTORIE  
 
� Dějiny a výzkum specifického vývoje severozápadních a  severních Čech a d ějiny česko-

německé problematiky v zejm. p říhrani čních oblastech a tzv. Sudetské žup ě, dějiny N ěmců 
v českých zemích  
Výzkum orientovaný na regionální problematiku a zaměřený v tomto kontextu také na 
problematiku česko-německých vztahů a dějin českých Němců prostupoval i v roce 2010 všechna 
další témata zkoumaná na KHI. Některé aktivity byly realizovány ve spolupráci s ÚSGS, na jehož 
takto zaměřených projektech pracovníci KHI i doktorandi participují. V roce 2010 se jednalo např. 
o aktivní podíl na kolokviu Fenomén muzeum v 19. a první polovině 20. století či výzkumy 
související s církevní problematikou (viz přehled výzkumné činnosti USGS). S probíhajícími 
výzkumy souvisela i řada dílčích výstupů pokrývající široké chronologické spektrum od středověku 
po 20. století (viz přiložený výběr). Mezi nejpodstatnější aktivity roku 2010 patřilo koncipování 
pětiletého výzkumného projektu zaměřeného na regionální výzkum specifik českého příhraničí 
v oblasti severozápadních Čech.    Široce koncipovaný výzkumný projekt Společenské, kulturní a 
ideové transfery v historii příhraničního regionu severozápadních a severních Čech a jejich role 
pro jeho udržitelnost byl v rámci grantové soutěže Národní a kulturní identita vypisované MK ČR 
v prosinci 2010 přijatý a bude řešen v následných letech 2011-2015. 

 
Matasová, K .: Vdovské právo v cechovních statutech některých řemesel v saském Freibergu 
v 16. a na počátku 17. století, vyjde v ÚSH 2011   
Miklušek, E .:  Julius Lippert (1839-1909), in:   M. Oubrechtová (eds.), Julius Lippert a německé 
prostředí v Čechách, Ústí nad Labem 2010. 
Miklušek, E .: Heinrich Wuttke a revoluce 1848-49 v Čechách, sborník ze setkání českých a 
saských archivářů (v tisku). 
Joklová, K. : Perzekuce Svědků Jehovových na Českolipsku, in: Bezděz. Vlastivědný sborník 
Českolipska, 2010, s. 121-137. 
Joklová, K .: Křesťanskodemokratická strana a její likvidace v severozápadních Čechách, 
mezinárodní konference Třetí odboj, Praha 27. 5. 2010. 
Rak, P. (red.): COMOTOVIA 2009 (Sborník příspěvků z konference věnované 200. výročí 
regionálních vojenských akcí napoleonských válek 1809-2009, Chomutov 10. 11. 2009), 
Chomutov 2010, 218 s. 

 
� Středov ěká a ran ě novov ěká města s d ůrazem na výzkum a zp řístup ňování pramen ů  

Studium středověkých a raně novověkých měst, zejm. městských písemností a městské 
problematiky obecněji, včetně zaměření na zpřístupňování pramenů, probíhalo v roce 2010 
intenzivně díky podpoře projektu GAČR (Libri civitatis - dokumentace a zpřístupňování městských 
knih v ČR I., 2009-2011) a také díky podpoře interních projektů FF. V souvislosti s přípravou 
celorepublikové databáze městských knih do poloviny 17. století se konaly dva metodické 
semináře (únor a listopad 2010), jichž se zúčastnily archiváři z celé ČR. Tyto semináře podporuje i 
realizace projektu ESF (OP VK 2.3: „A potentia ad actum“), který nabízí řadu vzdělávacích aktivit 
pro účastníky a spolupracovníky výzkumných projektů, čímž podporuje rozvoj odborných 
badatelských kapacit a tím udržitelnost výzkumu v této oblasti. Mezi nejpodstatnější výstupy 
výzkumu v roce 2010 patřilo vydání supplementa ÚSH, které je výstupem stejnojmenné 
mezinárodní konference a byla zahájena jeho příprava pro tisk v německé variantě ve spolupráci s 
UNI Münster a vydavatelstvím  Böhlau (předpokládaná realizace 2011).  

 
Hrubá, M., Sulitková, L., Zábranský, V.( edd.): Stav a perspektivy zpřístupňování městských knih 
v českých zemích ve středověku a raném novověku, USH, Supplementum I., 2010.   
Hrubá, M. : Děti ve světle předbělohorských pozůstalostních pramenů českých 
měst, Documenta Pragensia – sborník z konference Děti ve velkoměstech od středověku až na 
práh industriální doby, Praha 12. -13. 2010 (v tisku)  
Hrubá, M. : K proměně významu jednoho z právních termínů magdeburského městského práva, 
Acta  Universitatis Carolinae – Philosophica et historica (sborník k poctě nedožitých narozenin 
prof. Kuklíka, (v tisku) 
Hrubá, M .: Peníze v životě měšťanek předbělohorského období, Theatrum historiae  6, 2010, s. 
263-283. 
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Sulitková, L ., Jordánková, H .: Spory o čest v českých a moravských městech raného novověku 
(sonda do pramenů královského města Brna a města Krupka v Čechách), vyjde v kolektivní 
monografii Spory o čest ve středověku a raném novověku v roce 2011.  
Němečková, E. : Krejčovské a ševcovské cechy v Bílině a Krupce v raném novověku, Zprávy a 
studie Regionálního muzea v Teplicích 28, 2010, s. 169-192.  
Zábranský, V. : Noví měšťané pražští v první polovině 17. století – migranti z Norimberku, In: 
Documenta Pragensia XXVIII – Ztracená blízkost. Praha - Norimberk v proměnách staletí, (v 
tisku). 
Zábranský, V. : Středověké a raně novověké město – příklad metodického postupu ve výuce, Acta 
Universitatis Purkynianae Facultatis Philosophicae. Studia historica, (v tisku) 
Fejtová, O. : Formování správy raně novověkých měst pražských jako "demokratizační" proces?. 
Český časopis historický, 2010, roč. 108, č. 4, s. 615-636. 

 
 
� Dokumentace a digitalizace kulturního d ědictví  

Velmi významná výzkumná aktivita KHI je vázána na existenci jejího pracoviště Centra  
dokumentace a digitalizace kulturního dědictví. V roce 2010 se podařilo dále rozšířit zázemí 
tohoto pracoviště, které je zaměřené především na využívání moderních technologií k 
dokumentaci architektury, drobných nemovitých památek či památek zanikajících. V roce 2010 
pokračovala intenzivní spolupráce s NPÚ v Ústí nad Labem a především s Laboratoří 
geoinformatiky Fakulty životního prostředí UJEP. Z projektů, které toho pracoviště v roce 2010 
řešilo, je možné zmínit návazný projekt podpořený MK ČR,jehož cílem je zdokumentování plochy 
veřejných komunikací pevnostních objektů v Terezíně, dále projekt v česko-saském projektovém 
schématu Cíl 3/ Ziel 3, ve spolupráci s TU Freiberg zaměřený na dokumentaci drobných 
nemovitých památek v Krušnohoří. V rámci interních grantů FF byl realizován výzkum 
významných památek regionu – dokumentace barokního gloriolou v Milešově a významné 
památky saské renesance kostela sv. Floriána ve Velkém Březně. Výstupy podrobné 
dokumentace budou prezentovány v roce 2011. Velmi podstatnou pomocí pro rozvoj výzkumných 
aktivit Centra je finanční podpora ESF (OP VK 2.3: „A potentia ad actum“), který zabezpečuje 
realizaci seminářů k moderním dokumentačním metodám. Tento projekt také podpořil realizaci 
odborného semináře Drobné nemovité památky v krajině a význam jejich dokumentace (Horní 
Vysoké, září 2010), který byl zaměřen na identifikaci, lokalizaci a dokumentaci drobných památek 
v krajině, na možnosti moderních informačních technologií pro dokumentaci drobných památek a 
možnosti prezentace. Výstupy z tohoto semináře budou taktéž prezentovány v roce 2011. 
  
Hrubý, P. : Šlechtické sepulkrální památky Litoměřicka do počátku 18. století jako historický 
pramen. 1. vyd. Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2010. 378 s. AUP 
Facultatis Philosophicae. Studia historica 10. ISBN: 978-80-7414-254-3. 
Zábranský, V.  (red.): Drobné nemovité památky v krajině a význam jejich dokumentace, kolektivní 
monografie, vyd. Ústí nad Labem: Univerita J.E. Turkyně v Ústí nad Labem, AUP Facultatitis 
Philosophicae. Studia historica (v tisku) 
 

� Metodika školního d ějepisu  
Metodiky školního dějepisu je výzkumnou badatelskou činností na KHI (pravidelné didakticky 
orientované konference, spolupráce na didaktických programech Památníku Terezín, začleňování 
studentů učitelství do projektů realizovaných organizací Člověk v tísni atd.). V rámci pravidelných 
konferencí zaměřených na didaktiku dějepisu byla v roce 2010 pořádána konference Žena jako 
objekt a subjekt školního dějepisného vyučování, které se aktivně zúčastnili i pracovníci KHI. 
Výstupy z této konference budou prezentovány v roce 2011. 
 
Märc, J. :Historický úvod, rady a doporučení k výuce holocaustu (úprava pročeské prostředí).  In: 
Jeden svět na školách. Příběhy bezpráví – holocaust. Filmy o československých dějinách III. 
Metodická příručka. s. 6-19. Praha člověk v tísni 2010. 
Märc, J. : Války a boje Eduarda Štorcha.In: Dějiny ve škole. Škola v dějinách. Historia scholastica 
I. Praha PMJAK 2010, s. 133-149. ISBN 978-80-86935-13-3. 
 

� Hospodá řské, sociální a kulturní aspekty vývoje českých zemí  
Výzkum se odehrával především díky podpoře dvou grantových projektů financováných Interní 
grantovou agenturou UJEP. Na projektech participují nejen akademičtí pracovníci, ale především 
doktorandi KHI. Jedná se o projekt Normy, disciplinace a sociální praxe ve vývoji společnosti od 
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počátku raného novověku do 19. století a projekt Místo a paměť; Proměny společnosti v letech 
1938-1958. V roce 2010 byly tyto projekty řešeny prvním rokem, jejich výstupy tedy mohly být jen 
dílčí, uvést lze např.:  
 
Hrubá, M. : Děti ve světle předbělohorských pozůstalostních pramenů českých 
měst, Documenta Pragensia – sborník z konference Děti ve velkoměstech od středověku až na 
práh industriální doby, Praha 12.-13. 2010 (v tisku)  
Hrubá, M. : Zvonění na sv. Alžbětu. Odraz norem a sociální praxe v životních strategiích 
měšťanek, rukopis odevzdán nakladatelství Argo, vyjde 2011.    
Koumar, J. :  „...k velikému ztenčení skrze vojáky a jinou vojenskou zběř týž statek jest přišel...“ 
Odraz důsledků třicetileté války v transferu nemovitostí na mělnickém panství, předneseno na 
konferenci: Turek, Švéd a Prajz. Vojenský živel versus město a venkov českého raného 
novověku. (8. 11.- 9. 11. 2010 – Regionální muzeum v Teplicích), vyjde v časopise Historie – 
Otázky – Problémy v roce 2011. 
Sulitková, L ., Jordánková, H. : Bočkajova vojska a Brno,TAMTÉŽ. 
Němečková, E. : Město Most na sklonku třicetileté války a tamní válečné dozvuky,  TAMTÉŽ. 
Klečáková, S .: Ženská kriminalita v ulicích menšího města, předneseno na konferenci: Zločin a 
trest v české kultuře 19. století", (25.-27.2.2010 – Plzeň), vyjde v konferenčním sborníku v roce 
2011. 
Tomíček, D.: Obraz dětského věku v lékařské literatuře 15. a 16. století, Documenta Pragensia – 
sborník z konference Děti ve velkoměstech od středověku až na práh industriální doby, Praha 12.-
13. 2010 (v tisku).  
Tomíček,D.: Mor a lékařská literatura pozdního středověku. Referát na 6. Pardubickém bienále 
Nemoc, neduh, choroba. Pacienti a zdravotní personál v dějinách, Pardubice 22.-23. 4. 2010, 
vyjde v časopise Theatrum historiae 9, 2011 (v tisku). 
Oubrechtová, M .:  Dětství bratří Thunů. Příspěvek k dějinám šlechtického dětství v době 
předbřeznové, vyjde v časopise Děčínské vlastivědné zprávy v roce   2011. 
Oubrechtová, M. : „Všechny mé myšlenky se po Anglii upírají přímo na Itálii.“ Cesta Františka 
Thun-Hohensteina do vysněné Itálie – ohlášený diskusní příspěvek na konferenci (a sborníku) 
Naše Itálie. Stará i mladá Itálie v české kultuře 19. století, která se koná v Plzni v únoru 2011. 
Pátek, J. : Der Weg des Heiligen Norbert aus Magdeburg in den böhmischen Himmel unter der 
militärischen Assistenz, vyjde v: Militär und Gesellschaft in der Frühen Neuzeit v roce 2011. 
Pátek, J. : "Guidobald Thun, Karel Škréta a objednávka obrazů pro salcburský dóm", vyjde v 
kolektivní monografii o Karlu Škrétovi v roce 2011. 
Karlí ček, P.: "Voller propagandistischer Erfolg"? Die satirische Protektoratszeitschrift 'Ejhle' 
(1944-45), Oberseminar Neuere Geschichte - Osteuropäische Geschichte Philosophische Fakultät 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, 30.11.2010. 
Rokoský, J .: „Nová Evropa“. Záměry a realita odbojové skupiny, mezinárodní konference Třetí 
odboj, Praha 27.5.2010. 
Rokoský, J. : Spřádání pavučiny – skupina Jaroslava Rulce ve III. odboji, konference Od svobody 
k nesvobodě 1945-1956, Praha 18.10.2010. 
Tichý, M. : Po vodě ke svobodě. Několik črtů ze života kapitána ČSPLO Jana Nováka, Sborník 
Archívu bezpečnostních složek, v tisku. 
Tichý, M. : Třetí odboj, jako forma odpovědnosti. Dva různé přístupy, podobný osud – Miloslav 
Krejza a Jiří Janda, mezinárodní konference Třetí odboj, Praha 27.5.2010. 
 
Mezi obsáhlejší projekty patřící k této tématice, které byly v roce 2010 završeny publikačním 
výstupem lze zahrnout výzkumy shrnuté v rigorózních, doktorských či habilitačních spisech:  
 
Hrubá, M. : Zvonění na sv. Alžbětu. Odraz norem a sociální praxe v životních strategiích 
měšťanek, rukopis odevzdán nakladatelství Argo, vyjde 2011. 
Čečrdlová, J. : Petr Zenkl. Jeden z tvůrců českoslovanské demokracie, AUP Phil. Fac., Studia 
Historica, 2010.    
Safrtálová, Z. : Oděv,schránka lidského těla i duše, AUP Phil. Fac., Studia Historica, 2010.    
Hrubý, P. : Šlechtické sepulkrální památky Litoměřicka do počátku 18.st., AUP Phil. Fac., Studia 
Historica, 2010.    

 
� Významné mezinárodní konference a seminá ře v roce 2010  

Do obecněji zaměřených výzkumných aktivit lze zahrnout ještě dvě významné mezinárodní akce, 
na nichž se KHI podílela jako spoluorganizátor či hlavní pořadatel. Jednalo se o konferenci 
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Vlastnické kostel, dvorce a sídla a vývoj raných elit ve střední Evropě (Kutná Hora, květen 2010), 
na které KHI FF UJEP participovala spolu s FF UK a CMS a zapojila se do ní nejen organizačně, 
ale i jedním z hlavních referátů a dále pak mezinárodní workshop doktorandů z Německa, 
Rakouska, Slovenska, Polska a Čech Mikro- und Makrogeschichte in den 
Geschichtswissenschaften, která KHI pořádala ve spolupráci s UNI Wien (Ústí nad Labem 2010) a 
vystoupili na ní tři domácí doktorandi. 
 
Velimský, T. : Vlastnické kostely a sídla pozemkové šlechty v českých zemích, in: Vlastnické 
kostel, dvorce a sídla a vývoj raných elit ve střední Evropě, vyjde 2011. 
Zábranský, V. : The receiving of burghers into cities, migration in early modern period on  
example Prague: Possibilities and limits of research, mezinárodní doktorandský seminář Mikro- 
und Makrogeschichte in den Geschichtswissenschaften, (6.-10. 12. 2010 – Ústí nad Labem), 
vyjde v roce 2011. 
Matasová, K. : „Bergleute, Witwen – Sozial-, Gender- , Verflechtungsgeschichte.  
Mikrogeschichte?“, TAMTÉŽ. 
Klečáková, S. : The Criminality of Women in a small town at the turn of the 19th century. 
Microhistorical topic or historical micro-topic?, TAMTÉŽ.   

 
 
ÚSTAV SLOVANSKO-GERMÁNSKÝCH STUDIÍ  
 
� Dějiny N ěmců v českých zemích   

Kolokvium Fenomén muzeum v 19. a první polovině 20. století – konference (ÚSGS FF UJEP, 
Společnost pro dějiny Němců v českých zemích, Archiv a Muzeum města Ústí nad Labem) a 
výstup v rámci kolokvia 2009 kolektivní monografie M. Oubrechtová (eds.), Julius Lippert a 
německé prostředí v Čechách, Ústí nad Labem 2010, ISBN 978-80-7414-262-8. Rámcový 
program GAČR Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první 
polovině 20. století (Spolu s Masarykovým ústavem a Archivem AV) 
 

� Církevní d ějiny 19. a první poloviny 20. století  
V rámci bilaterálního doktorandského grantu „Náboženské kultury v Evropě v 19. a 20. století“ (ve 
spolupráci s FHS UK a LMU München/SRN) přednáška na téma „Role rakouské řádové provincie 
redemptoristů pro rekonfesionalizaci oblastí českých Němců 19. století“ na FHS UK (19.11. 2010) 
a aktivní účast doktorandky Mgr. Marcely Oubrechtové na letní škole ve Lvově (20-26. 9. 2010) 
Výstup (spolu s M. Mackovou) na konferenci a v Duchcově (květen 2010) Variety české religiozity 
v „dlouhém“ 19. století (1780-1918) a následně výstup ve sborníku: Redemptoristé v habsburské 
monarchii, in: Variety české religiozity v „dlouhém“ 19. století (1780-1918), Nešpor Z. R.– 
Kaiserová, K. (eds.). s. 201-211 

Nešpor, Z. R., Crhová, M., Gaži, M., Kaiserová K., Macková, M.,  Marek, P .: Náboženství v 19. 
století. Nejcírkevnější století, nebo období zrodu českého ateismu? Praha Scriptorium 2010, 328 
s. , ISBN 808727122X (Exkurz: Římskokatolická církev a Němci v českých zemích, s. 96-115; 
s Marií Mackovou: Exkurz: Němečtí evangelíci – srovnání severozápadočeského a 
východočeského „typu“, s. 169-186; Starokatolická církev, s. 204-211) 

Kaiserová, K.,  Macková, M. : Redemptoristé v habsburské monarchii, in: Variety české religiozity 
v „dlouhém“ 19. století (1780-1918), Nešpor Z. R.– Kaiserová, K. (eds.), Ústí nad Labem 2010,  s. 
201-211, ISBN 978-80-86971-02-5 
 
Brandes, D., Sundhausen, H., Troebst, S., (Hg), Kai serová, K., Ruchniewicz K . Redaktion: 
Dmytro Myeshkov: Lexikon der Vertreibungen. Deportation, Zwangsaussiedlung und ethnische 
Säuberung im Europa des 20. Jahrhunderts, Böhlau Verlag Wien – Köln – Weimar 2010, ISBN 
978-3-205-78407-4 

Kaiserová, K. : Lidové vzdělávání v Německu a habsburské monarchii – oblast zájmu Julia 
Lipperta. In: Julius Lippert a německé prostředí v Čechách, Marcela Oubrechtová (eds.), ÚSGS 
FF UJEP, Ústí nad Labem 2010, s. 41-47, ISBN 978-80-7414-262-8 

 



 36 

 

 

6.2 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ A UMĚLECKÉ 
ČINNOSTI 

 
Přehled nejvýznamnějších zahraničních institucí: 
� Univerzita Vídeň, Rakousko 
� Philosophische Fakultät Technische Universität Dresden, SRN 
� DAAD, Bonn, SRN 
� Österreich-Kooperation (ÖK), Rakousko 
� Institut für Germanistik/Interkulturelle Germanistik, Univerzita Bayreuth, SRN 
� Private pädagogische Hochschule der Diözese Linz, Rakousko 
� Universität Würzburg, SRN 
� Österreichisches Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, Wien, Rakousko 
� Internationale Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein (IAP) 
� Universidad Carlos III de Madrid 
 
 
 
 

6.3  CENTRÁLNĚ EVIDOVANÉ PROJEKTY (CEP) 
 

Název grantu  Zdroj 
Finan ční 
podpora 
(v tis. K č) 

Skepse, její předchůdci a dědicové – řešitel RNDr. Josef  Moural,Ph.D. GAČR 
140 

LIBRI CIVITATIS dokumentace a zpřístupňování městských knih v 
České republice I. - řešitelka doc. PhDr. M. Hrubá 

GAČR 
647 

Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 
19. a první Polovině 20. století. – řešitelka doc. PhDr. Kristina 
Kaiserová,CSc.  

GAČR 
239 

Výrazové prostředky emocionality v německo-české jazykové 
konfrontaci.  –  spoluřešitelka Dr. Bergerová* (Participace na projektu 
Ostravské univerzity) 

GAČR 
79 

Vliv změny literárního jazyka na konstituci identity v dílech českých 
autorů píšících po r. 1968 německy – řešitelka Mgr. Renata Cornejo, 
Ph.D. 

postdoktorský 
GAČR 291 

Střední školství v meziválečném Československu – řešitel Dr. phil. 
Miroslav Němec 

postdoktorský 
GAČR 219 

Johannes Khuen a Loutna česká Adama Michny z Otradovic. 
Německé předlohy českých duchovních písní 17. století – řešitel Mgr. 
Jan Kvapil, Ph.D. 

postdoktorský 
GAČR 323 

Fenomenologie a topologie: Možnosti fenomenologie struktur – řešitel 
Mgr. Martin Nitsche, Ph.D. 
 

postdoktorský 
GAČR 139 

Sudetská župa jako protiletecký kryt říše? (1939-1945) – řešitel Mgr. 
Martin Veselý, Ph.D. 

postdoktorský 
GAČR 136 

 
 
PROJEKTY GAČR PŘIPRAVOVANÉ V ROCE 2010 
Název projektu Poskytovatel Poskytnuté 

prost ředky (tis. K č) 
Formální struktura pozdně středověkého a raně 
novověkého městečka u Valečova – řešitel doc. PhDr. 
František Gabriel, Ph.D. 

GAČR 1.663/nepodpořen 
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Kultura citů a transfer citů ve střední Evropě v 18. stol. a 
začátkem 19. stol. –  řešitel Dr. phil. Filip Charvát, M.A. 

GAČR 2.507/nepodpořen 

 

6.4 OSTATNÍ PROJEKTY V ROCE 2010 
 
6.4.1 PŘEHLED ŘEŠENÝCH PROJEKTŮ V ROCE 2010 
 

Název grantu  Zdroj 
Finan ční 
podpora 
(v tis. K č) 

Historické plochy veřejných komunikací a dvorů pevnostních 
objektů Velké pevnosti Terezín – řešitel Mgr. Jan Peer 

MK, Podpora pro 
památky 
UNESCO 

200 

Česko-německý workshop doktorandů v oboru historické vědy ČNFB 
45 

Vlastnické kostely, dvorce a sídla a vývoj raně středověkých elit 
ve střední Evropě 

ČNFB 
60 

„Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura FF 
UJEP“ 
*15 % spoluúčast UJEP,na podzim 2010 odevzdán a přijatý k financování 
blokací prostředků, očekávání vydání rozhodnutí duben 2011 

OP VaVpI 

262 574* 

„Filosofie a psychoanalýza“, řešitel Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D. Nadace Jana 
Husa 50 

Svoboda a otroctví od antiky po současnost – řešitel doc. Aleš 
Havlíček, Ph.D. 

IGA 
298 

Normy, disciplinace a sociální praxe ve vývoji společnosti od 
počátku raného novověku do 19. století – řešitel Mgr. David 
Tomíček, Ph.D. 

IGA 
900 

Místo a paměť; proměny společnosti v letech 1938-1958 – 
řešitel Mgr. Martin Veselý, Ph.D. 

IGA 
900 

 
Věda a výzkum na FF UJEP byl dále podpořen finančními prostředky na institucionální 

výzkum, jenž odráží výsledky hodnocení vědecko-výzkumné činnosti dle aktuální metodiky Rady vlády 
pro výzkum, vývoj a inovaci. V roce 2010 bylo z těchto finančních prostředků celkem řešeno 42 
projektů, z toho 26 vědeckých grantů a  16 žádostí na podporu publikace v celkové hodnotě 3 428 000 
Kč. 

Dle platné metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje získala FFUJEP v roce 2010 
celkem 2258,567 bodů což činí 20,9% podíl na celkovém hodnocení VaV UJEP. 

 
 

6.4.2. OSTATNÍ PROJEKTY PŘIPRAVOVANÉ V ROCE 2010 
 

Název grantu  Zdroj 
Finan ční 
podpora 
(v tis. K č) 

Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa – 
spoluřešitelka* doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. 
* spolupráce s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR 

NAKI 
20.163/schválen 

Společenské, kulturní a ideové transfery v historii příhraničního 
regionu severozápadních a severních Čech a jejich role pro 
jeho rozvoj a udržitelnost – řešitel doc. PhDr. Tomáš Velinský, 
CSc. 

NAKI 

13.632/schválen 
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6.5   ČESTNÉ DOKTORÁTY 
 
V roce 2010 byl na návrh katedry politologie a filozofie udělen následující čestný doktorát dr. h.c.: 
Jméno:   Prof. PhDr. Ladislav Hejdánek, dr.h.c. (Amst.) 
Obor:   filozofie 
Jmenován dne:  8. 12. 2010 
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7. ROZVOJ UJEP 
  

7.1 ROZVOJOVÉ A INVESTIČNÍ AKTIVITY 
 
Rozvojové projekty FF v roce 2010 

1) Kvalifikační růst akademických pracovníků UJEP – podpora dokončení habilitačních a 
profesorských prací – celkem byli podpořeni 3 akademičtí pracovníci FF UJEP. Celková výše 
finanční podpory činila 390 tis. Kč. 

 
2)   Spoluúčast na nákupu přístroje HandyScan 3D, který společně s FŽP využívá  Centrum    
      dokumentace a digitalizace kulturního dědictví v celkové výši Kč 1.950,-.  
 
 

Investiční aktivity v rámci projekt v oblasti CÍL 3 /Ziel 3/ 
1) Na základě žádosti ze srpna 2009 byla dne 20. 4. 2010 FF uznána jako partner projektu  

Průzkum a dokumentace malých památek v česko-saském příhraničí, jehož realizace je 
plánována do 31. 5. 2012. V rámci tohoto projektu byl zakoupen HandyScan 3D v hodnotě Kč 
1.478 tis., který je využíván CDDKD pro dokumentaci drobných památek česko-saského 
příhraničí.  

 

Investiční aktivity v rámci  projektu  OP VK v roce 2010 
1) prioritní osa 4 „Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura FF UJEP“                                                   

- v roce 2010 byla vypracována projektová žádost na základě  dokumentace ke stavebnímu 
povolení, podána žádost na příslušný odbor MŠMT. Projekt byl pozitivně ohodnocen a 
doporučen k financování. 

 

7.2  PROJEKTY FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL (FRVŠ) 
 
PROJEKTY FRVŠ ŘEŠENÉ V ROCE 2010   
Název projektu  Poskytovatel Požadované 

prost ředky na 2009 
(tis. K č) 

Československo, pameť, osudy IV. (Multimediální 
databáze výpověďí pamětníků na DVD) 
PhDr. Rokoský, Ph.D. 

FRVŠ 85/financován 

 
 
PROJEKTY FRVŠ PŘIPRAVOVANÉ V ROCE 2010  
Název projektu  Poskytovatel Požadované 

prost ředky 2011 
(tis. K č) 

Řemeslo ve městě a jeho organizace v zrcadle staletí 
Mgr. Eva Němečková, katedra historie 

FRVŠ 40/schválen 

Dějiny politického myšlení: od Platóna k Machiavellimu 
(Analogie I) 
Doc.  Aleš Havlíček, Ph.D., katedra politologie a filozofie 

FRVŠ 114/neschválen 

Terezín: Město darované – povinně volitelný kurz na 
katedře historie FF UJEP 
Mgr. Kateřina Joklová, katedra historie 

FRVŠ 30/neschválen 

Dějiny politického myšlení: od Machiavelliho 
k Masarykovi (Analogie II.) 
Doc. Aleš Havlíček, Ph.D. 

FRVŠ 117/neschválen 
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7.3   ROZVOJOVÉ PROGRAMY MŠMT  
 

V roce 2010 byly na fakultě realizovány 2 rozvojové projekty, oba byly řešeny ve spolupráci 
s ostatními součástmi UJEP (viz tabulka). 
 
ROZVOJOVÉ PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2010 
Název projektu Poskytovatel Poskytnuté 

prost ředky (tis. K č) 
Kvalifikační růst akademických pracovníků UJEP – 
podpora dokončení habilitačních a profesorských prací 
(FF, PF, FUD)* 
 

MŠMT 950 
 

 

Nákup přístroje HandyScan 3D (FŽP,FVTM,FF,FUD)** 
 
 

MŠMT 1950 

* participace na projektu FUD 

**participace na projektu FŽP 

 

7.4   ZAPOJENÍ DO PROJEKT Ů ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 
 
Název projektu Poskytovatel Doba 

realizace 
projektu 

Poskytnutá 
částka (v tis. K č) 
běžné/kapitálové 

Poskytnutá 
částka na r. 

2010 (v tis. K č) 
běžné/kapitálové  

A potentia ad actum –  Od 
možnosti ke skutečnosti 
(doc. PhDr. Hrubá, Ph.D., 
katedra historie) 

OPVK 2.3. 
Lidské zdroje 
ve výzkumu a 

vývoje 

08/2009  
– 

07/2012 

7543/0 1664/0 

„Nová média ve výzkumu a 
vývoji“  
(Mgr. Krovová, 
spoluřešitelka) 
*participace na projektu ČVUT 
Praha. 
 

OPVK 2.3. 
* Lidské 
zdroje ve 

výzkumu a 
vývoje 

09/2009 
- 

08/2012 

591/0 190/0 

Patriotismus – nacionalismus 
– národovectví v českých 
zemích /vzdělávací film/.  –  
(doc. PhDr. Kaiserová, CSc., 
ÚSGS, řešitelka) 

OP VK 1.1. 
Rovné 

příležitosti dětí 
a žáků 

10/2010 
- 

06/2013 

5723/0 235/0 

Untersuchung und 
Dokumentation von 
Kleindenkmalen 
imsächsisch-böhmischen 
Grenzraum/Průzkum a 
dokumentace Malých 
památek v česko-saském 
příhraničí  - řešitelka doc. 
PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 

Cíl 3 08/2009 
- 

05/2012 

3055/0 2366/0 

Celkem   16912 4455 
 
 
PROJEKTY OP VK PŘIPRAVOVANÉ V ROCE 2010 
Název projektu Poskytovatel Poskytnuté 

prost ředky (tis. K č) 
Kombinované učitelské studium na Filozofické fakultě 
UJEP 

OP VK 2.2. 
ESF MŠMT 

5 887/nepodpořen 
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(doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.) 
Communitas pro praxis 
(doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.) 

OP VK 2.4. 
ESF MŠMT 

7 129/podpořen 

 
 

7.5 DALŠÍ ROZVOJOVÉ A INVESTI ČNÍ AKTIVITY 
 
FF Vykázala z kapitoly FRIM tyto investiční výdaje: 
 Filozofická fakulta v roce 2010 vynaložila částku ve výši Kč  60 tis. na rekonstrukci v objektu 
Velká Hradební 15. Jednalo se o rozšíření stávajícího systému osvětlení v učebnách jazykového 
centra a dále pak zajištění řízeného vstupního systému na vnitřní dveře objektu (systém čipové karty).  
 Dále pak bylo investováno Kč  52 tis. na zajištění odborného posudku projektanta 
s oprávněním provádět audit v projektových dokumentacích pro pozemní stavitelství. Posudek zajistil 
analýzu kvality projektové dokumentace ke stavebnímu povolení budov F1 a F2 v areálu Kampus 
UJEP. Tento náklad vznikl jako neuznatelná položka v přípravné fázi projektu OP VaVpI MŠMT. 
 V rámci projektu Cíl 3 „Průzkum a dokumentace malých památek v česko-saském příhraničí“ 
bylo pro potřeby Centra dokumentace a digitalizace kulturního dědictví FF UJEP předfinancováno 
pořízení 3D ručního  laserového skener v celkové výši Kč 1.478 tis. Po schválení uznatelnosti 
vynaložených nákladů bude opět navrácena do investičních zdrojů FF. 
  
Rozvojové aktivity 
 Pro potřeby Jazykového centra FF UJEP bylo vynaloženo Kč 140 tis. na pořízení vybavení 
nových učeben. Jednalo se o nákup židlí s kvalitním dřevěným sklopným pultíkem a dále 2 ks 
magnetických tabulí. 
 Filozofické fakultě se podařilo získat nové zázemí pro akademické pracovníky katedry 
politologie a filozofie v objektu Klíšská 28, místnost 109. Vybavení těchto prostor činilo v úhrnné výši 
Kč 30 tis. 
 Z důvodu předkládání žádosti o financování budov F1 a F2 v prostorách 
univerzitního kampusu z OP VaVpI MŠMT  bylo nutné, na základě výběrového řízení, vyhotovit 
projektovou dokumentaci na vnitřní vybavení těchto objektů v celkové hodnotě Kč 252 tis.  
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8. INFORMATIZACE 
 
 

8.1 INFRASTRUKTURA, DOSTUPNOST INFORMAČNÍCH ZDROJŮ A ROZVOJ 
INFORMAČNÍ STRUKTURY 

 
  Všechna pracoviště FF UJEP jsou napojena na univerzitní počítačovou síť, která zajišťuje kvalitní 
rychlost a dostupnost informačních systémů univerzity (FIS, IMIS, STAG, GroupWise, K4 přístup a 
např. OBDPro). IMIS a STAG jsou zároveň zpřístupněny přes webové stránky univerzity, a zajišťují 
tak studentům přehled a aktivní přístup ke studijní agendě a dalším důležitým informacím. 
 
Katedra historie, katedra politologie mají své základní informace uveřejněny na webových stránkách 
FF UJEP, katedra germanistiky a Ústav slovansko – germánských studií mají své vlastní webové 
stránky. Všechny katedry vč. ústavů dohlíží na jejich aktualizaci. 
 

8.2 ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 
Akademičtí pracovníci a studenti měli možnost využívat řadu elektronických informačních zdrojů 
(bibliografických, plnotextových a faktografických databází) z programu INFOZ Informační zdroje pro 
výzkum díky účasti UJEP v projektech: VZ09003 Elektronické informační zdroje z oblasti technických 
a aplikovaných přírodních věd pro výzkum (SCOPUS, Elsevier Science Direct, Springer LINK, Wiley 
Interscience), VZ09020 Elektronické zdroje pro anglicky psanou literaturu (Literature Online, Literature 
Resource Center), VZ09012 Zajištění elektronických informačních zdrojů pro humanitní a společenské 
obory (Oxford Journals, Cambridge Journals, Periodical archive Online, JSTOR), VZ09006 Národní 
knihovna ČR – zabezpečení elektronických informačních zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace (EBSCO 
- Academic Search Complete, Business Source Complete, Environment Complete), 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 
(EconLit + FT, SourceOECD), VZ90011 Multilicence přírodovědeckých a zemědělských informačních 
zdrojů pro konzorcia akademické a vědecké sféry České republiky (Geobase, Georef, Knovel, 
Environmental Science a Pollution Management, BioOne, GeoScience World), VZ09015 Přístup do 
informačního zdroje Proquest Central; mimo program INFOZ jde o IOP Science.   
 
 

8.3 KNIHOVNICKO-INFORMAČNÍ ZDROJE A SLUŽBY 
 
Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby − stav k 31. 12. 2010 

 
Přírůstek knihovního fondu za rok 1 192
Knihovní fond celkem 21 397
Počet odebíraných titulů periodik 
(fyzicky):

 
95

Otevírací doba za týden
1 
(fyzicky) 54

Počet absenčních výpůjček
2 923

Počet uživatelů
3 497

Počet studijních míst 72
Počet svazků umístěných ve volném 
výběru 

4 955
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1) 

 

2) 

3) 

 

*) 

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  
Uvádějí se zaregistrovaní uživatelé k 31. 12. 2009, tj. fyzické nebo právnické osoby zaregistrované v knihovně, které jsou 
oprávněné půjčovat si dokumenty z jejího fondu (domů nebo prezenčně) a které během vykazovaného období byly nově 
zaregistrovány nebo jejich registrace byla obnovena. 
Společná knihovna pro PF, PřF, FF a ÚZS 

 
 

8.4.    MULTIMEDIÁLNÍ STUDOVNY A KNIHOVNY KATEDER  
 

KATEDRA GERMANISTIKY 
 
 V roce 2010  bylo v mediotéce KGER registrováno celkem 277 uživatelů s 923 absenčními 
výpůjčkami a s osmitisícovou četností návštěv.  Zařazeno do presenční a výpůjční knihovny bylo 329 
nových titulů. Z toho 16 titulů bylo hrazeno z prostředků katedry germanistiky,  80 titulů z rozvojového 
projektu „Kvalifikační růst akademických pracovníků UJEP – podpora dokončení habilitačních a 
profesorských prací“, 3 titulu z programu GAČR, 16 titulů z prostředků Interních fakultních grantů, 211 
titulů tvoří knihy získané bezplatně formou darů. 
 Z výtěžku tisku a kopírování byly provedeny potřebné opravy kopírovacího stroje, tiskárny, 
digitálního satelitu a vazeb poškozených knih včetně nákupu nových tonerů a drobného materiálu. 
V oblasti techniky nastala oproti roku 2009 v mediótece změna pouze v dovybavení PC pro studující. 
Byla provedena instalace velkého německo-českého a česko-německého slovníku LINGEA (verze rok 
2010) a  jednojazyčného výkladového slovníku Deutsches Wörterbuch (Langenscheidt, verze 2009). 
 
Multimediální studovna a knihovna nabízí uživatel ům: 

•  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, d ějiny a reálie N ěmecka, Rakouska a Švýcarska ; 

•  rozsáhlý výpůjční fond beletristických d ěl 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-mail ů, skenování a černobílého tisku  
potřebných učebních materiálů;  

•  DVD, CD-Romy, CD  a videokazety, německé odborné  časopisy;  
•  diplomové a bakalá řské práce  katedry germanistiky na CD (pouze k prohlížení).  

 
 
KATEDRA HISTORIE   
 
 V roce 2010  bylo ve studovně KHI registrováno celkem 220 uživatelů. Celkový přírůstek 
knihovního fondu KHI v roce 2010 činil 519 ks. Z toho 35 titulů hrazeno z prostředků ESF, 270 titulů z 
prostředků Interních fakultních grantů jednotlivých členů katedry historie, 78 titulů z prostředků Interní 
grantové agentury UJEP, 40 titulů z prostředků katedry historie FF a 96 titulů tvoří knihy získané 
bezplatně formou darů. 
 
Studovna nabízí uživatel ům: 

•  obsáhlý knižní fond (specializované publikace z oborů studovaných na katedře – historie, 
dějiny výtvarného umění, architektura, pomocné vědy historické atd.) 

•  přístup k 8 po čítačům pro práci studentů s přístupem na internet, 
•  20 míst  ke studiu 
•  reprografické služby  placené (tisk a kopírování), tak bezplatné (scanování dokumentů, na 

volně přístupném scaneru). 
•  specializovaný fond  v kabinetu Pomocných věd historických 
•  využití specializované knihovny  Ústavu slovansko-germánských studií a Knihovny Muzea 

Města Ústí nad Labem, která disponuje rozsáhlými fondy sudetik. 
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•  diplomové a bakalá řské práce  katedry historie 
 
 

Studenti mají k dispozici služby specializovaného pracoviště, kterým je Dokumenta ční 
laborato ř katedry historie s Počítačovou pracovní sestavou pro zpracování obrazových dat a 
Pracovištěm pro fotogrammetrii. 
Technické vybavení a zázemí centra: 
CDDKD je vybaveno touto moderní záznamovou technikou: Pro zpracování digitálních audiovizuálních 
záznamů má pracoviště k dispozici počítačovou pracovní stanici pro zpracování obrazových dat 
(pracovní stanice s digitální střihovou kartou Canopus, tři monitory, audio mixažní pult, DVD 
vypalovací mechanika, sw Adobe Premiere pro 1.5, Adobe Photoshop CS, Ulead DVD workshop SE – 
dvd, authoring sw). Digitální záznam obrazu je možné pořizovat díky poloprofesionální DV kameře 
Canon XM2.  
Centrum dokumentace je také vybaveno počítačem a SW pro fotogrammetrii, moderní a perspektivní 
metodu dokumentace objektů a veškerých movitých předmětů. Samozřejmostí je profesionální 
programové vybavení: AutoCad Civil 3D 2008, AutoCad Map 3D 2009 CZ, Photomodeler 6, 
Photomodeler Scanner full.  
Pracoviště v současné době disponuje řadou digitálních fotoaparátů od čistě profesionálních (Nikon 
D3, Nikon D300) přes méně náročné digitální zrcadlovky (Canon EOS 10D, Nikon D60), až po 
kompaktní fotoaparáty (Nikon P80). 
Pro zabezpečení terénního výzkumu jsou k dispozici totální stanice Leica TCR 802 a Leica TCR 803. 
Toto zázemí je pro stávající potřeby dostatečné, byť s notnými rezervami. Do budoucna, zejména 
vzhledem k plánovanému rozvoji pracoviště a s tím souvisejícímu nárůstu výzkumných projektů i 
lidských zdrojů, bude nutné jej dovybavit – přehled plánovaného přístrojového zařízení podáváme 
dále. 
 V roce 2010 byly v rámci rozvojového projektu „Nákup přístroje HandyScan 3D“ a v rámci 
projektu Průzkum a dokumentace malých památek v česko-saském příhraničí z programu Cíl 3 
nakoupeny 2 přístroje HandyScan 3D. 

 
 

KATEDRA POLITOLOGIE A FILOZOFIE  
 
 Celkový přírůstek knihovního KPF činil 344 titulů. Z toho 202 titulů  bylo hrazeno z prostředků 
KPF, 63 titulů z prostředků Interních fakultních grantů a 79 titulů tvoří knihy získané bezplatně formou 
darů. 
 V letošním roce byl rozvoj studovny zaměřen hlavně rozšiřování fondů týkajících se kurzů 
magisterského studia Politické filosofie, ale také k budování informační základny pro připravovaný 
studijní obor Evropská studia pro státní správu. To bylo umožněno zejména díky štědrosti dárců, mezi 
nimiž vyniká doc. Aleš Novák, který studovně věnoval kompletní nabídku filosofické literatury 
z nakladatelství Togga, a to vždy ve dvojici exemplářů. Dalším významným dárcem byl Mgr. Jan Civín, 
který velmi výrazně podpořil fond literaturou k sémiotice a příbuzným oborům na pomezí jazykovědy a 
filosofie. Mezi další významné dárce patří dr. Sulitka a doc. Kocian. Velmi přínosnou se pak ukázala i 
aktivita grantového týmu IGA „Svoboda a otroctví“ doc. Havlíčka, který pro studovnu získal řadu 
nedostupných zahraničních knih v xerokopiích. 
 
Studovna nabízí uživatel ům: 

•  obsáhlý knižní fond  
•  přístup k 4 po čítačům pro práci studentů s přístupem na internet 
•  24 míst  ke studiu 
•  skenování, kopírování  potřebných učebních materiálů 
•  diplomové a bakalá řské práce  katedry historie 
•  tzv. „tichou“ místnost  určenou pro studenty, kteří nechtějí být při studiu rušeni běžným 

provozem studovny 
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9. DALŠÍ ČINNOST 
 

 

9.1  UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
 
Letní semestr 2009/10 
Název kurzu Hodinová dotace Počet účastník ů 
Člověk v dějinách II. 16 98 
Dějiny filozofie II. 12 24 
Politologie II. 12 17 
 
Zimní semestr 2010/2011 
Název kurzu Hodinová dotace Počet účastník ů 
Člověk v dějinách III. 16 72 
 
 Kurz Člověk v dějinách, který vedl PhDr. Miloslav Krieger, CSc. byl zaměřen na výběrové 
historické otázky národních i světových dějin  ve vzájemných vztazích a  ze zorného úhlu 
interdisciplinárně pojatého studia a jeho metod.  Cílem je usilovat  o bližší poznávání  minulosti v její  
co možná největší celistvosti a s ohledem na  různé její  složky (jak je tvoří např. problematika 
mocenských a politických, hospodářsko-sociálních a kulturních souvislostí vývoje a jejich zkoumání). 
 Obsahem kurzu Dějiny filozofie II., který vedli PhDr. Martin Šimsa, Ph.D. a Mgr. Hynek Tippelt, 
Ph.D. bylo seznámit účastníky s dějinami filosofie od počátků až po současnost. 
 Kurz Politologie II., který vedl PhDr. Pavel Hynčica, Ph.D., měl za cíl seznámit posluchače se 
stěžejními subdisciplínami, tématickými okruhy a problémy, které jsou předmětem zájmu politické 
vědy. 
 
 

9.2 EDIČNÍ ČINNOST 
 

Ediční plán schválený na rok 2010 
AUTOR NÁZEV ISBN 

J. Čečrdlová Petr Zenkl. Jeden z tvůrců českoslovanské demokracie 978-80-7414-332-8 
Z. Safrtálová Oděv,schránka lidského těla i duše 978-80-7414-253-6 
P. Hrubý Šlechtické sepulkrální památky Litoměřicka do počátku 

18.st. 
978-80-7414-254-3 

V. Drška Divisiones regni Francorum 978-80-7414-255-0 
M. Hrubá Zvonění na sv. Alžbětu  978-80-7414-256-7 

J. Märc a kol. Mystifikace dějinami, mystifikace ve výuce dějepisů 978-80-7414-266-6 
J. Märc a kol. Mezioborové vztahy ve výuce dějepisu-

Stupínek,jeviště a plátno 
978-80-7414-257-4 

P. Hrubý-ved.redaktor Monumentorum Custos 978-80-7414-264-2 

T. Okurka-výk.redaktor Ústecký sborník historický č.2010 978-80-7414-265-9 

K.Podroužek 
Kostel sv.Floriána v Krásném Březně-historie,význam 
a dokumentace památky saské renesance 

978-80-7414-287-1 

H.Tippelt Vztah ideje a afektu u Spinozy 978-80-7414-261-1 

P. Bláha 
Odpor k lenosti a její přátelé (Filosofický průvodce 
nástrahami lenosti) 

978-80-7414-258-1 

A. Havlíček Dialog,etika a politika 978-80-7414-259-8 

J. Moural 
Zkoumání a přirozený svět: metafilosofie u Davida 
Huma 978-80-7414-260-4 

D.Kroupa K současným teoriím moci 978-80-7414-015-0 

P. Bláha Zotročeni svobodou 978-80-7414-286-4 
R. Cornejo, J. Hrdličková, K. 
Wozonig Aussiger Beiträge 4 (2010) 

978-80-7414-263-6 
ISSN 1802-6419 
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M. Hrubá, L. Sulitková-V. 
Zábranský 

Zpřístupňování městských knih středověku a raného 
novověku    

 978-80-7414-230-7 
 

M. Hrubá "Ulrich Creutz"   978-80-7414-288-8 

D.Tomíček Celostátní kolo studentské SVOČ  978-80-7414-289-5 

M. Oubrechtová Julius Lippert a německé prostředí v Čechách   978-80-7414-262-8 
 
 

9.3 KONFERENCE A SEMINÁŘE 
 
 

NÁZEV AKCE POŘADATEL TERMÍN 

Terezín – prezentace výsledků projektu 
„Historické plochy veřejných komunikací a 
dvorů pevnostních objektů Velké pevnosti 
Terezín“ 

CDDKD KHI  26. 1.  2010 

Libri civitatis – databáze městských knih do 
roku 1620  
(I. pracovní seminář projektu GAČR) 

KHI 4.- 5. 2. 2010 

Biskupství a univerzita: 
„Církev: organizace nebo organismus? 
„Bible – kniha moderní doby?“ 
„Poznámky k mariánské úctě v severních 
Čechách“ 

KHI/ soubor přednášek  
24. 3. 2010 
7. 4. 2010 
12. 5. 2010 

Člověk v tísni na FF UJEP – přednášky 
v rámci specializačního kurzu: 
 
„Čečensko“ 
„Holocaust a totalita“ 
„Izrael“ 
„POLITIČTÍ  VĚZNI 50. LET“ 

KHI/ přednášky k aktuálním tématům 
moderních dějin( tyto přednášky budou 
pokračovat i v zimním semestru ak. roku 
2010/11) 

 
 
 
24. 2. 2010 
17. 3. 2010 
14. 4. 2010 
10. 11. 2010 

Prezentace připravované expozice Collegia 
Bohemica, o. p. s. 
  

KHI + Collegium Bohemicum 11. 2. 2010 

Česko-rakouské kolokvium „Migrační formy 
20. a 21. století v historii a umění“ / 
„Kolloquium zur Problematik der 
Migrationsformen im 20. und 21. Jahrhundert 
in Geschichte und Kunst“ 
  

KGER FF UJEP + Soukromá vysoká 
pedagogická škola diecéze v Linci 

 

22. – 24. 3. 2010 

přednášková řada  
 
Genderové stereotypy v české společnosti, 
PhDr. Jiřína Śiklová, CSc.,  
Politisierung und Postmoderne: Die 
Theaterstücke von Dea Loher, Prof.Dr. Carola 
Hilmes, Universität Bayreuth, KGER 
 Genderová kompetence a její úloha v 
pracovním i soukromém životě, Mgr. Jana 
Valdrová, Ph.D. 
 Die Wortbildung im Spiegel des 
Wörterbuchs, Prof. Dr. Hans Wellmann,  

KGER 

 
 
 
 

 
10. 03. 2010 
 
23. 03. 2010 
 
08. 04. 2010 
 
08. 04. 2010 

Ulrich Creutz KHI FF UJEP; Severočeská galerie 
výtvarných umění Litoměřice, ÚDU FF 
UK; NPÚ 

 

12. 4. 2010 

Fenomén muzeum v 19. a první polovině 20. 
století - konference 

 

ÚSGS FF UJEP, Společnost pro dějiny 
Němců v českých zemích, Archiv a 
Muzeum města Ústí nad Labem 

22. – 23. 4. 2010 
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3. Germanistické kolokvium KGER FF UJEP, Akademie vied 
Slovenskej republiky 

27.4.2010 

Třetí mezinárodní konference o Johannesu 
Urzidilovi s názvem „Ein ,hinternationaler‘ 
Schriftsteller aus Böhmen“ 

KGER FF UJEP, Collegium Bohemicum, 
Společnost Johannese Urzidila 

5. 5. – 9. 5. 2010 

Vlastnické kostely, dvorce a sídla a vývoj raně 
středověkých elit ve střední Evropě - 
mezinárodní vědecká konference 

KHI FF UJEP, CMS Praha, Archeologický 
ústav AV ČR Praha, v.v.i., České muzeum 
stříbra v Kutné Hoře, Státní okresní archiv 
v Kutné Hoře, Geisteswissenschaftliches 
Zentrum Geschichte und Kultur 
Mitteleuropas an der Universität Leipzig 
 

26. – 28. 5. 2010 
 

Colloquia Ustensia XIX ÚSGS 15.-29. 8. 2010 

Schola funebris – mezinárodní studentský 
seminář spojený s kulturní akcí pro veřejnost 

KGER, Collegium Bohemicum, o.p.s. 4. – 12. 9. 2010 

Drobné památky v krajině a výzkum jejich 
dokumentace 
Seminář v rámci projektu A potentia ad actum 
OP VK 2.3. 

KHI  23. – 24. 9. 2010 

Čtení textů ke svobodě“ KPF 7.-9. 5. 2010 

Konference „Zotročení svobodou“ KPF 19. 10. 2010 

Muzealizace česko-německých dějin a vztahů 
– konference Česko-slovensko-německé 
konference historiků 

ÚSGS, Collegium Bohemicum, o.p.s. 
 

7. – 10. 10. 
 

Kolokvium Hymnodia Bohemica KGER, Gesangbucharchiv Mainz 18.10.2010 

Konference „Zotročení svobodou“ KPF 19. 10. 2010 

4. Germanistické kolokvium KGER, Universität Potsdam 28.10.2010 

Žena jako subjekt a objekt dějepisného 
vyučování. 
 

Didaktický seminář KHI 18. – 19. 11. 2010 

Libri civitatis – databáze městských knih do 
roku 1620  
(II. pracovní seminář projektu GAČR) 

KHI 29.11. 2010 

Mezinárodní konference u příležitosti 20. 
výročí založení Katedry germanistiky FF 
UJEP 
 

KGER 3. – 4. 12. 2010 

Mezinárodní workshop doktorandů oboru 
historické vědy na téma Mikro a 
Makrohistorie. 

KHI 6. – 10. 12. 2010 

 
 

9.4 PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE 
 
9.4.1 SPOLUPRÁCE S AKADEMIÍ V ĚD ČR 

UJEP a její součásti spolupracovaly s těmito pracovišti Akademie věd ČR: 
� Etnologický ústav 
� Filozofický ústav 
� Historický ústav 
� Ústav pro soudobé dějiny 
� Ústav dějin umění 
� Ústav pro jazyk český 
� Slovanský ústav  
� Masarykův ústav 
� Archiv AV ČR 
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9.4.2  SPOLUPRÁCE S PARTNERY V ÚSTECKÉM KRAJI 

OBLAST SPOLUPRÁCE POČET SUBJEKTŮ 
 

Výrobní podniky 0 
Umělecké instituce, agentury, galerie, reklamní agentury 3 
Zdravotnická a sociální zařízení 0 
Náboženské instituce 1 
Bankovní sektor, finanční poradenství 0 
Vzdělávací instituce 4 
Archivy, muzea, památkové ústavy 12 
Státní správa 4 
Ostatní 4 
 
 

9.5 PROPAGACE 
 
V roce 2010 se Filozofická fakulta prezentovala především na těchto akcích:  Den otevřených dveří, 
Dny vědy a umění na UJEP, Gaudamus, Teen Age University, Ceny rektorky a stipendia pro studenty 
za rok 2010, 3. studentský ples FF UJEP.   
 
 
 

 Gaudeaumus, Praha 
 
  
 

 Teen Age University
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10. VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ HODOCENÍ 
 
 

10.1 VNITŘNÍ HODNOCENÍ  
 

1) Hodnocení studia z pohledu student ů 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 
pracovník ů (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 nichž dochází i k průběžnému vyhodnocování 
jednotlivých činností a kontrolování úkolů.  
 
 

10.2 VNĚJŠÍ HODNOCENÍ, VČETNĚ MEZINÁRODNÍHO 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. V roce 2010 
kontrolní zpráva zahrnovala hodnocení struktury studijních programů, včetně vyjádření kateder FF 
UJEP, stručně byla okomentována organizační struktura FF UJEP. Zpráva dále obsahovala vyjádření 
katedry politologie a filozofie k organizačním a personálním otázkám, především byla zaměřena na  
hodnocení studijního programu Politologie. Ve zprávě byla opět okomentována problematika 
navazujícího magisterského oboru Německá studia ve středoevropském kontextu. 
 V listopadu 2010 byla zahájena kontrola doktorského studia KHI FF UJEP, která byla 
dokončena  na jaře 2011. V rámci hodnocení jsme se zaměřili na vědeckou, výzkumnou a další 
činnost přednášejících, školitelů, dále byly hodnoceny disertační práce (témata, počty vedených 
disertačních prací na jednoho školitele, jejich kvalita atd.), vstupní požadavky a kritéria přijímacího 
řízení. Závěr zprávy byl věnován silným a slabým stránkám studia. Hodnocení obsahovalo  přílohy, 
které byly zaměřeny na  přehled činností studentů doktorského studia (vědecká, publikační činnost, 
zahraniční stáže, účasti na konferencích atd.) 
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11. PLNĚNÍ ZÁMĚRŮ AKTUALIZACE DZ 
 

11.1 INTERNACIONALIZACE  
 
� Pokračovala úspěšná spolupráce katedry germanistiky s Private Pädagogische Akademie der 

Diözese Linz v rámci programu Aktion 
� Katedra historie rozšířila mezinárodní spolupráci za podpory programu Aktion a Českoněmeckého 

fondu budoucnosti 
� Katedra historie uspořádala mezinárodní workshop studentů doktorských studií za účasti studentů 

a vyučujících ze Slovenska (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica), Polska (Univerzita 
Bialystok), SRN (Freie Universität Berlin, Technische Universität Drážďany, Universität Rostock) a 
z Rakouska (Universität sien) 

� Byla rozšířena platnost bilaterální smlouvy Erasmus s Otto-Friedrich-Universität Bamberg 
� Nepodařilo se dokončit vytvoření modulu průřezových předmětů pro zahraniční studenty 
 

11.2 AKADEMICKÉ ČINNOSTI 
 
11.2.1 VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI 
 
� Byla plněna opatření přijatá k závěrům z institucionálního hodnocení FF UJEP Akreditační komisí 

ČR v roce 2008. 
� Kontrolní zpráva pro Akreditační komisi ČR byla připravena k odevzdání v listopadu 2010. 
� FF UJEP se podařilo získat práva k habilitačnímu řízení v oboru České dějiny, a to na dobu 8 let 

(do roku 2018). 
� V roce 2010 se nepodařilo akreditovat navazující magisterský studijní obor „Německá filologie 

v česko-německém interkulturním kontextu“, ač byl návrh předložen opakovaně a konzultován 
s AK.  

� Pokračovala práce na návrzích těchto akreditací v oborech: Historie v kombinované formě, 
Archivnictví a spisová služba v prezenční a kombinované formě, Základy humanitní vzdělanosti – 
Politologie v kombinované formě. 

� Po podrobné diskusi ve VR FF UJEP nebylo doporučeno akreditovat bakalářský studijní program 
Hudební věda, obor Etnomuzikologie, s ohledem na nedostatečné začlenění oboru do koncepce 
vzdělávání na FF a také nepříznivými možnostem navyšovat počty studentů.   

� Do konce roku 2010 se nepodařilo se nastolit nové smluvní vztahy FF s ostatními součástmi 
UJEP v oblasti zabezpečení výuky a další spolupráce. 

 
11.2.2 VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, INOVA ČNÍ A UMĚLECKÁ ČINNOST 
 
� Systém stimulace výsledků vědecké a výzkumné činnosti na FF UJEP byl změněn v souvislosti 

s účelově vyčleněnými prostředky na institucionální výzkum. Byla vydána směrnice, která tento 
systém řídí a kontroluje.   

� V rámci rozdělování prostředků na specifický výzkum prostřednictvím Interní grantové agentury 
UJEP získala FF 3 projekty.   

� Nepodařilo získat ani jeden projekt v rámci GAČR, a to ze 2 podaných. 
� Ústecký sborník historický byl zařazen  na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik 

vydávaných v České republice. 
 

11.3 ROZVOJOVÉ PROJEKTY A PROJEKTY EU 
 
11.3.1  ROZVOJOVÉ PROJEKTY A PROJEKTY EU 

� Probíhala podpora tvůrčího volna akademických pracovníků na přípravu k habilitačnímu a 
jmenovacímu řízení. 

� Zabezpečení studijních programů z hlediska technického vybavení se realizovalo  nákupem dvou 
kusů HandyScanů 3D. 
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11.3.2 ZAPOJENÍ UJEP V RÁMCI NABÍDKY OPERA ČNÍCH PROGRAMŮ A DALŠÍCH ZDROJ Ů  
 
� V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ( OPVK) byly řešeny celkem 

3 projekty. K hodnocení byly podány 2 žádosti v prioritních osách  2.2. a 2.4. 
� V rámci projektu Cíl 3 / Ziel 3 na podporu příhraniční spolupráce mezi Českou republikou a 

Svobodným státem Sasko a Fondem byl řešen celkem 1 projekt. 
� Byla připravena projektová žádost v rámci OP VaVpI, PO 4, na výstavbu infrastruktury spojenou 

s výzkumem. Projekt byl rozhodnutím MŠMT schválen. 
 

11.4 KVALITA A KULTURA UNIVERZITNÍHO ŽIVOTA 
 

11.4.1 STUDENTI, PRACOVNÍCI 
 
� Probíhala podpora kvalifikačního růstu akademických pracovníků, a to prostřednictvím 

rozvojového projektu MŠMT „Kvalifikační růst akademických pracovníků UJEP – podpora 
dokončení habilitačních a profesorských prací“. 

� V rámci projektu OPVK byly realizovány odborné kurzy zaměřené na zvyšování kvalifikace 
akademických pracovníků – kurz odborného německého jazyka, kurz odborného anglického 
jazyka, kurz duševního vlastnictví v akademické praxi. 

� Realizovala se modernizace technického vybavení v učebnách. 
� Pokračovalo se v tradičním studentském plesu FF UJEP. 
 
11.4.2 REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE 
 
� FF UJEP zastupuje UJEP v řídícím výboru projektu Magistrátu města Ústí nad Labem 

„Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií 
Collegium  Bohemicum“ . 

� Pokračovala spolupráce s NPÚ, územně odborným pracovištěm v Ústí nad Labem  ( konference 
„Drobné památky v krajině a výzkum jejich dokumentace“, smlouva o spolupráci,  

� Byla rozvíjena spolupráce při realizaci projektů s regionálními institucemi, veřejnou správou a 
samosprávou. 

� Spolupráce v oblasti školního dějepisu na tématech souvisejících s holocaustem s Památníkem 
Terezín 

 
11.4.3 PROPAGACE – PUBLIC RELATIONS 
 
� Pozornost byla věnována modernizaci webových stránek FF UJEP. 
� Tisk nových propagačních materiálů pro Dny otevřených dveří UJEP a veletrh vzdělávání 

Gaudeamus. 
� Propagace FF UJEP byla podpořena fotografickou publikací Mgr. Martina Veselého, Ph.D. 

„Univerzita Českého středohoří“ . 
 

11.5 FINANCOVÁNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST 
 
� FF UJEP participovala na mezikaultním rozvojovém projektu s FŽP, FVTM a FUD s názvem 

„Nákup přístroje Handy Scan 3D“ v celkové hodnotě Kč 2.896 tis. 
� V rámci partnerství projektu Průzkum a dokumentace malých památek v česko-saském příhraničí, 

který je realizován s TU Bergakademie Freiberg, byl zakoupen 3D laserový geodetický scanner v 
předpokládané hodnotě 1.600tis. Kč. 

� V návaznosti na záměry v oblasti  hospodářských aktivit pro rok 2010 postupovala FF zcela dle 
vytyčeného plánu. 
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12. ZÁVĚR 
 

12.1 SILNÉ STRÁNKY FF UJEP  
 
� Propracovaná struktura studijních oborů 
� Akreditace studijních oborů do roku 2014 
� Spolupráce s místní samosprávou a státními institucemi v rámci regionu 
� Ve vybraných oblastech spolupráce s řadou institucí na národní úrovni 
� Uspokojivá mobilita studentů i pedagogů 
� Mezinárodní spolupráce s partnerskými zahraničními univerzitami 
� Rozvoj česko-německé příhraniční spolupráce 
� Rozvoj Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví 
� Zapojení projektů EU  
� Podpora týmů ve vědecko-výzkumných projektech 
� Výsledky vědy a výzkumu zhodnocené v získaných prostředcích na specifický a institucionální 

výzkum 
 

12.2 SLABÉ STRÁNKY FF UJEP 
 
� Nízká kapacita výukových a dalších prostor 
� Malý počet doc. a prof. v produktivním věku 
� Absence většího výběru cizojazyčných kurzů pro studenty ERASMU 
� Nedostatečná propagace FF UJEP 
� Nízká atraktivita webových stránek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva FF UJEP za rok 2010 byla zpracována v dubnu 2011 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 19. 4. 2011 
Akademický senát FF UJEP schválil tuto výroční zprávu na svém zasedání 27. 4. 2011 
 


