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1. ÚVOD 
 
 

Výroční zpráva o činnosti Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem za rok 2011 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 pátým rokem. Fakulta toto výročí oslavila řadou kulturních akcí. 
Nejvýznamnější událostí oslav bylo zahájení projektu přestavby budov F1 a F2 v areálu Kampus za 
účasti významných hostů. 

 
 Rok 2011 je rokem velkých událostí v personální oblasti. Na jaře se uskutečnila výběrová 
řízení na vedoucí kateder historie a politologie a filozofie. Své pozice obhájili oba současní vedoucí: 
doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., na katedře historie, a Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D., na katedře 
politologie a filozofie. V tomto roce se na fakultě uskutečnila volba děkana FF UJEP. Na tento post 
kandidoval v druhém kole volby jako jediný kandidát doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph.D., který byl 
jednomyslně zvolen akademickým senátem fakulty v tajném hlasování. 

 
V roce 2011 bylo z prostředků na institucionální výzkum prostředků celkem řešeno 36 

projektů, z toho 22 vědeckých grantů a 14 projektů na podporu vydání publikace v celkové hodnotě 
3.376.000,- Kč. 
 
 
 
 
 
 
 

 
            atelier AVN, s. r. o. 
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2. STRUKTURA A ORGÁNY SOUČÁSTI 
 

2.1 STRUKTURA FF UJEP A ORGANIZAČNÍ SCHÉMA (K 31. 12. 2011) 
 
2.1.1 Struktura součásti 
 
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 ( do 31. 8. 2011) 
 

Děkanka doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 

Proděkan pro studium PhDr. Jiří Koumar, Ph.D. 

Proděkan pro vědu a zahraniční vztahy doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph.D. 

Tajemnice Ing. Terezie Tahalová 

 
Vedení FF UJEP ( od 1. 9. 2011) 
 

Děkan doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph.D. 

Proděkanka pro rozvoj a informatizaci doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 

Proděkan pro studium PhDr. Jiří Koumar, Ph.D. 

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

Tajemnice Ing. Terezie Tahalová 

 
Katedry, oddělení a ostatních pracoviště fakulty 
 

Katedra germanistiky doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.  

 Multimediální studovna a knihovna  Květoslava Vlachová  

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 politologie a filozofie Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.  

 Studovna a knihovna  Bc. Petr Bláha  

Ústav slovansko-germánských studií doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.  

Jazykové centrum Mgr. Martin Škvára  

Oddělení pro vědu a zahraniční vztahy Mgr. Kateřina Tošková 

Studijní oddělení  Mgr. Hana Šolcová 
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2.1.2 Organizační schéma součásti 
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2.2 AKADEMICKÝ SENÁT FF UJEP (k 31. 12. 2011) 
 
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. 3. 2011 projednal tyto projekty: 
„Sasko-české vztahy v proměnách času – pomocná výuková publikace“ v programu Cíl 3, OP VK 2.2 
„Inovace uměnovědných oborů různých součástí UJEP – Corona culturae“, OP VK 2.2. „Pro futuro – 
Inovace a rozvoj studia na FF UJEP“, OP VK 2.2 „Multimediální vzdělávání magisterských studentů“. 
Tyto projekty senátoři bez připomínek schválili formou per rollam dne 13. 4. 2011. Doc. PhDr. 
Michaela Hrubá, Ph.D., dále seznámila senátory s vývojem řešení projektu VaVpI, s problémy, které 
nastaly při schvalování projektů v komisi pro studentské granty IGA UJEP a dále s projektem Q-RAM, 
který připravilo MŠMT v rámci reformy vysokoškolského vzdělávání. Senátoři na závěr jednání 
vyhlásili volby kandidátů na děkana/ku FF UJEP, stanovili harmonogram a zřídili tříčlennou volební 
komisi. 

Druhé zasedání AS FF UJEP se uskutečnilo 27. 4. 2011. Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., 
děkanka FF UJEP, předložila senátorům k projednání a ke schválení Výroční zprávu o činnosti za rok 
2010, okomentovala vývoj vzniku dokumentu. Tajemnice fakulty Ing. Terezie Tahalová předložila 
k projednání a ke schválení Výroční zprávu o hospodaření FF UJEP za rok 2010, rozpočet FF UJEP 
na rok 2011 a rozpočtové změny, které spočívaly v převedení části dotace PF UJEP za vyžádanou 
výuku a v úhradě provozních nákladů. Všechny tyto dokumenty byly po drobných připomínkách 
schváleny. Senátoři dále byli seznámeni s vývojem situace kolem projektu Cíl 3 „Sasko-české vztahy 
v proměnách času – pomocná výuková publikace“, resp. s problematikou uhrazení spoluúčasti a 
předfinancování tohoto projektu. Senátoři byli opět seznámeni s vývojem projektu VaVpI. PhDr. Jiří 
Koumar, Ph.D., proděkan pro studium, požádal senátory o projednání a připomínkování Podmínek pro 
přijetí – 2. kolo přijímacích zkoušek na FF UJEP pro ak. rok 2011/12. Senátoři schválili tento 
dokument per rollam dne 29. 4. 2012. 

Mimořádné zasedání AS FF UJEP se uskutečnilo dne 4. 5. 2011, kdy senátoři vyhlásili 2. kolo 
voleb kandidáta na děkana, neboť jediný kandidát Mgr. David Tomíček, Ph.D., dne 28. 4. 2011 
odstoupil. Senátoři také ustanovili novou volební komisi. 

Poté se senátoři sešli až dne 22. 6. 2011, kdy projednali a schválili změnu ve složení 
studentské komory Disciplinární komise FF UJEP a zvolili nového děkana FF UJEP, kterým se stal 
doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph.D., z KPF FF UJEP. 

Senátoři byli požádani PhDr. Jiřím Koumarem, Ph.D, proděkanem pro studium, aby schválili 
formou per rollam Podmínky přijímacího řízení na ak. rok 2012/13 na FF UJEP ke dni 2. 9. 2011. 
Senátoři bez připomínek výše zmíněný dokumet schválili. 

Na svém podzimním zasedání dne 5. 10. 2011 bylo senátorům představeno nové vedení FF 
UJEP v tomto složení: doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a informatizaci, 
PhDr. Jiří Koumar, Ph.D., proděkan pro studium, Mgr. David Tomíček, Ph.D., proděkan pro vědu a 
zahraniční vztahy. Dále senátoři odvolali stávající Vědeckou radu FF UJEP a schválili nové složení. 
Senátoři delegovali do Rady VŠ UJEP na období 2012–2014 studenta KHI Antonína Kadlece. 
 Na svém posledním zasedání roku 2011 dne 23. 11. AS FF UJEP projednal a schválil 
rozpočtové změny předkládané Ing. Terezií Tahalovou, tajemnicí FF UJEP. Tyto změny se týkaly 
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vyžádané výuky, kterou zajišťovala FUD studenům FF UJEP. V rámci tohoto zasedání byli senátoři 
seznámeni s předkládanými projekty do OP VK 2.3. „Šance pro mladé výzkumníky – postdoc“ (FF 
UJEP ve spolupráci s PřF UJEP), OP VK 2.4. „Partnerství mezi Čechami a Moravou pro ochranu a 
rozvoj kulturního dědictví“ (FF UJEP jako spoluřešitel), OP VK 2.4. „Etika a odpovědnost 
v managementu“ (FF UJEP jako hlavní řešitel). Všechny projekty byly po dlouhé diskusi schváleny. 
 V závěru roku senátoři schvalovali formou per rollam rozpočtovou změnu za vyžádanou výuku 
od PF ke dni 2. 12. 2011 a dále Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2012/13 na FF UJEP ke dni 
16. 12. 2011. Změny vyplynuly ze schválení akreditace kombinovaného studia oboru Historie. 
 
 

 
Složení Vědecké rady FF UJEP (do 31. 8. 2011): 
 
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  
 
 
Složení Vědecké rady FF UJEP (od 1. 9. 2011): 
 
Interní členové: 
doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. 
prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.  
doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph.D. 
doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 
doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. 
prof. PhDr. Jiří Kocián, CSc. 
doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc. 
doc. RNDr. Josef Moural, CSc. 
prof. Dr. phil. et Dr. h.c. Peter Schmidt 
doc. PhDr. Ludmila Sulitková, Ph.D.  
Mgr. David Tomíček, Ph.D. 
doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc. 
 
Externí členové: 
doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc., Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni 
doc. PhDr. Jan Holzer, Ph.D., Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně 
doc. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně 
prof. PhDr. Pavel Kouba, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

2.3 VĚDECKÁ RADA FF UJEP (k 31. 12. 2011) 
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doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc., Archiv Hlavního města Prahy 
doc. Dr. Petr Lozoviuk, Ph.D., Institutu für Sächsische Geschichte und Volkskunde TU Dresden 
doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
prof. Dr. Miroslav Novák, Ph.D., Cevro institut, o.p.s. 
doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně 
prof. PhDr., Ing. Jan Royt, CSc., Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně 
doc. et Priv.-Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Dr., Filozofická fakulta Ostravské univerzity 
doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D., Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni 

 
2.3.1 Zasedání Vědecké rady  
 

Vědecká rada FF UJEP (VR) se na svém prvním zasedání v roce 2011 sešla dne 19. 4. 2011. 
Členům VR byla předložena ke schválení Výroční zpráva o činnosti a o hospodaření FF UJEP a Řád 
habilitačního řízení na FF UJEP. PhDr. Jiří Koumar, Ph.D., proděkan pro studium, předložil členům VR 
přehled přednášejících kmenových a externích asistentů a odborných asistentů na katedrách 
germanistiky, historie, politologie a filozofie. Na závěr jednání informovala děkanka fakulty členy VR 
o zapojení FF do projetu Q-RAM, seznámila je s hodnocením DS SP Historické vědy, které proběhlo 
dne 23. 3. 2011, a o úspěchu FF UJEP v soutěži Národní a kulturní identita, kde FF UJEP získala 
jeden pětiletý projekt a další ve spolupráci s ÚSD AV ČR. 

Na podzimním zasedání se Vědecká rada FF UJEP sešla v novém složení. Na úvod zasedání 
představil děkan fakulty doc. Aleš Havlíček nové vedení FF UJEP. Dále předložil k projednání a ke 
schválení návrhy složení komisí pro státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky a státní 
doktorské zkoušky. Doc. Havlíček seznámil členy VR FF UJEP se složením rad jednotlivých edičních 
řad vycházejících na FF UJEP. Mgr. David Tomíček, Ph.D., proděkan pro vědu a zahraniční vztahy FF 
UJEP, informoval VR FF UJEP o ediční činnosti fakulty a dále představil Zprávu o využití prostředků 
na institucionální výzkum na FF UJEP. Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a 
informatizaci, seznámila členy VR FF UJEP s projektem „Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná 
infrastruktura FF UJEP“, který je financován z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 
a jehož cílem je rekonstrukce budov F1 a F2 v Kampusu a jejich zprovoznění pro potřeby FF UJEP. 

 
 

2.4 DISCIPLINÁRNÍ KOMISE SOUČÁSTI (k 31. 12. 2011) 
 
Předseda 
doc. PhDr. Jana Englová, CSc. 
Členové 
Mgr. Jarmila Jehličková 
Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D. 
Radek Nekola 
Kateřina Hájková 
Jan Grisa 
 
2.4.1 Zasedání Disciplinární komise 
 

Disciplinární komise FF UJEP na svém prvním zasedání v roce 2011 projednala dne 13. 1. 
podezření z plagiátorství. Na základě předložených materiálů a doporučení disciplinární komise byla 
z důvodu plagiátorství podmínečně vyloučena 1 studentka. 

Další zasedání Disciplinární komise FF UJEP se uskutečnilo dne 29. 6. 2011, kdy na 
programu jednání bylo podezření ze spáchání podvodu při zápisu zkoušky předmětu Ekonomie II 
(KSV/0252) do indexu. Komise po důkladném projednání celé záležitosti vyloučila provinivší se 
studentku ze studia. 
 
 

2.5 STIPENDIJNÍ KOMISE (k 31. 12. 2011) 
 
V roce 2011 se konala dvě zasedání stipendijní komise FF UJEP. Komise zasedala v následujícím 
složení:  
PhDr. Jiří Koumar, Ph.D. – proděkan pro studium, předseda stipendijní komise 
Daniel Beránek (KPF) – člen komise 
PhDr. Petr Bláha, Ph.D. (KPF) – člen komise 
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Pavla Brožová (KHI) – členka komise 
Pavla Holienčinová (KHI) – členka komise 
Jiří Huša (KGER) – člen komise 
Ivana Kočová (KHI) – členka komise 
PhDr. Miloslav Krieger, CSc. (KHI) – člen komise  
Mgr. Marek Schmidt (KGER) – člen komise  
PhDr. Martin Šimsa, Ph.D. (KPF) – člen komise 
Mgr. Hana Šolcová, vedoucí studijního oddělení – členka komise 
Mgr. David Tomíček, Ph.D. (KHI) – člen komise 
Bc. Josef Trnka (KPF) – člen komise 
Bc. Jan Tříska (KPF) – člen komise 
Jan Zahrádka (KGER) – člen komise 
Lenka Zahradníková (KGER) – členka komise 
 
2.5.1 Zasedání Stipendijní komise FF UJEP 
 

V LS 2010/2011 zasedala Stipendijní komise FF UJEP dne 15. 6. 2011. Na základě návrhů 
předsedů stipendijních komisí jednotlivých kateder FF UJEP navrhla Stipendijní komise FF UJEP 
udělit mimořádná katedrální stipendia pro 41 studentů FF UJEP v celkové výši 105.680,- Kč. 

V ZS 2011/12 zasedala Stipendijní komise FF UJEP dne 6.12. 2011. 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 229.000,- Kč 

 Mimořádná sociální stipendia pro 5 studentů FF UJEP v celkové výši 62.500,- Kč  

 Na základě návrhů předsedů stipendijních komisí jednotlivých kateder FF UJEP dále navrhla 
udělit 17 studentům mimořádné katedrální stipendium v celkové výši 45.080,- Kč 

 
 

2.6 EDIČNÍ KOMISE FF UJEP (K 31. 12. 2011) 
 
Do 31. 8. 2011 ediční komise pracovala v následujícím složení: 
 
doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph.D. (proděkan pro vědu a zahraniční vztahy FF UJEP), předseda komise 
doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. (Ústav slovansko-germánských studií) 
doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (KGER) 
Mgr. Martin Veselý, Ph.D. (KHI)  
Mgr. Martin Nitsche, Ph.D. (KPF) 
Mgr. Kateřina Tošková (tajemnice komise) 

 
Od 1. 9. 2011 bylo s ohledem na personální změny ve vedení fakulty obměněno i složení ediční 
komise takto: 
 
Mgr. David Tomíček, Ph.D. (proděkan pro vědu a zahraniční vztahy FF UJEP), předseda komise 
doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. (Ústav slovansko-germánských studií) 
doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (KGER) 
doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. (KHI)  
Mgr. Martin Nitsche, Ph.D. (KPF) 
Mgr. Kateřina Tošková (tajemnice komise) 

 
2.6.1 Zasedání Ediční komise FF UJEP 
 

Zasedání Ediční komise FF UJEP se uskutečnilo dne 23. 3. 2011. Na programu jednání bylo 
projednání a schválení nových termínů pro odevzdávání rukopisů, byla projednána otázka zařazení 
časopisu Aussiger Beiträge do ediční řady, dále komise projednala a přijala návrh na zřízení nové 
celofakultní řady pro skripta a učební pomůcky s názvem AUP, Facultatis philosopicae – Fundamenta 
Scholarium. Dále projednala návrhy na zavedení nových edičních řad – Studia Historica Didactica a 
zatím bezejmennou řadu pro budoucí monografie Centra dokumentace digitalizace kulturního dědictví. 
První návrh komise zamítla a druhý odložila. V závěru jednání komise schválila aktualizaci a změny ve 
složení redakčních rad KGER. 

Na druhém zasedání dne 30. 6. 2011 projednali členové komise návrh edičního plánu na rok 
2011, otevřeli diskusi nad distribucí knih a pravidly podílení se na vydávání časopisů Monumentorum 
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Custos a Ústecký sborník historický. Opět byl projednán návrh na zvedení nové ediční řady Studia 
Historica Didactica, kdy komise návrh přijala. Projednán byl záměr na inovaci ediční směrnice FF 
UJEP a dále byli členové komise seznámeni s analýzou ediční činnosti UJEP. 

Poslední zasedání se uskutečnilo dne 4. 10. 2011 a na programu jednání bylo projednání, 
úpravy a doplnění edičního plánu na rok 2011, příprava výběrového řízení na tisk knih včetně 
organizačních pokynů. Dále byli členové komise seznámeni s výsledkem rozboru stávající platné 
ediční směrnice a záměrem vytvoření nabídkového katalogu publikací FF UJEP. Na závěr byla 
projednána otázka distribuce knih, zejména do Německa. 
 
 

2.7 ZASTOUPENÍ SOUČÁSTI V REPREZENTACI ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL  
 
Organizace Stát  Status 

Rada Vysokých škol ČR člen 

 
 

2.8 ZASTOUPENÍ ŽEN V AKADEMICKÝCH ORGÁNECH (k 31. 12. 2011) 
 
Vedení FF 
doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.   proděkanka pro rozvoj a informatizaci 
Ing. Terezie Tahalová     tajemnice fakulty 
 
Vědecká rada FF 
doc. PhDr. Renata Cornejo, Ph.D.   katedra germanistiky FF UJEP 
doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.   katedra historie FF UJEP 
doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.   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 
Mgr. Stanislava Klečáková    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.  Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP 
doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.   katedra germanistiky FF UJEP 
doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.   katedra historie FF UJEP 
 
Složení grantové komise FF 
doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.   katedra historie FF UJEP 
doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.   katedra germanistiky FF UJEP 
doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.   Ústav slovansko-germánských studií  
       FF UJEP 
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3. STUDIUM 
 

3. 1  SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ 
 HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ 
 

K
ó

d
 s

tu
d

ij
n

íh
o

 

p
ro

g
ra

m
u

 

Název studijního 
programu 

Kód 
studijního 

oboru 
Název studijního oboru 

Standardní doba 
studia 

v akademických 
rocích 

Typ a forma studia 

B M,N
 

P 
F
S 

B6101 Filozofie 6101R004 Filozofie (dvouoborové) 3   P 

B6107 Humanitní studia 

6107R020 Společenské vědy (dvouoborové) 3   P 

7507R030 
Společenské vědy se zaměřením na 
vzdělávání (dvouoborové) 

3   P 

6107R015 Základy humanitní vzdělanosti - estetika 3   P 

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 

  7105R021 Historie (jednooborové) 3   K 

  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 

  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. 
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Na FF UJEP lze studovat celkem 12 studijních programů a v nich 33 oborů. Katedry FF 
participují dále na čtyř- a pětiletých magisterských studijních programech, které jsou akreditovány jako 
dobíhající na PF UJEP (viz následující tabulka):  
 

Kód stud. 
programu 

Název stud. 
programu 

Kód stud. 
oboru 

Název 
studijního oboru 

Standardní doba studia 
v akademických rocích 

Typ a forma studia
1)

 

M FS 

M 7503 
Učitelství pro 
základní školy 

7503T023 Dějepis pro 2. st. ZŠ 4 P 

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

4 P 

  7503T017 
Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – 
německý jazyk 

4 P 

  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 BAKALÁŘSKÉ, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ STUDIJNÍ 
PROGRAMY  

 
FF UJEP získala rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Historické vědy se 

studijním oborem Historie (jednooborové) o kombinovanou formu studia do 31. prosince 2014, 
standardní doba studia je 3 roky. 
 
 

3.3 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 
 
Podle skupin kmenových oborů 

 
Skupiny oborů 

 

Počet 

P
o

d
a

n
ý

c
h

 

p
ři

h
lá

š
e
k

 
1

) 

P
ři

h
lá

š
e

- 

n
ý

c
h

 2
) 

P
ři

je
tí

 3
) 

P
ři

ja
tý

c
h

 4
) 

Z
a

p
s

a
n

í 
5

) 

společenské vědy, nauky a služby 767 690 326 315 235 

filologie 203 188 167 159 111 

pedagogika, učitelství a sociál. péče 72 61 45 45 31 

Celkem 1042 947 538 519 378 

 
 

3.4 POČTY STUDENTŮ BAKALÁŘSKÝCH, MAGISTERSKÝCH 
A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 

 
PŘEHLED POČTU STUDENTŮ V AKREDITOVANÝCH SP K 31. 10. 2011 na FF UJEP 

Studijní program  

Studenti ve studijním programu 
Celkem 

studentů 
bak. mag. mag. nav. dokt. 

P K P K P K P K 

Filologie  148 107 0 0 0 0 0 0 255 

Filozofie 79 0 0 0 0 0 0 0 79 

                                                 
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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Historické vědy 190 0 0 0 84 0 14 21 309 

Humanitní studia  188 0 0 0 22 0 0 0 210 

Politologie  150 0 0 0 50 0 0 0 200 

Učitelství pro ZŠ 0 0 0 0 21 5 0 0 26 

 Celkem 755 107 0 0 177 5 14 21 1079 

 
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 PF či PřF 
UJEP, přičemž 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, Společenské vědy a 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. 2011 v těchto oborech studovalo: 
 

 

Bakalářské studijní programy/obory na PF  Kód  Počet 
studentů 

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

B7310 
7310R106 
7310R246 

134 

   

SP Historické vědy  
SO Historie 
SO Historie se zaměřením na vzdělávání 

B7105 
7105R021 
7105R056 

207 

   

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

B6107 
6107R020 
6107R030 

389 

   

SP Filozofie 
SO Filozofie  

B6101 
6101R004 

51 

CELKEM  781 

  

Bakalářské studijní programy/obory na PřF  Kód  Počet 
studentů 

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

B7310 
7310R106 
7310R246 

12 

   

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 

   

Magisterské studijní programy na PF  Kód  Počet 
studentů 

SP Učitelství pro ZŠ  
 

M7503 
7503T023 

83 

   

SP Učitelství pro SŠ  
 

M7504 
7504T042 128 

CELKEM   211 
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SP Politologie  
SO Politologie  

B6701 
6701R008 22 

CELKEM   83 

 

Navazující magisterské studijní programy /obory na PF  Kód  Počet 
studentů 

SP Učitelství pro ZŠ 
SO Učitelství německého jazyka a literatury pro ZŠ 
SP Učitelství pro SŠ 
SO Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ 

 
7503T148 
 
7504T092 

4 

SP Učitelství pro ZŠ 
SO Učitelství společenských věd pro ZŠ 
SP Učitelství pro SŠ 
SO Učitelství společenských věd pro SŠ 

 
7503T142 
 
6107T021 

18 

SP Učitelství pro ZŠ 
SO Učitelství historie pro ZŠ 
SP Učitelství pro SŠ 
SO Učitelství historie pro SŠ 

 
7503T140 
 
7504T063 

4 

CELKEM   26 

 

Bakalářské studijní programy/obory na PřF  Kód  Počet 
studentů 

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

B7310 
7310R106 
7310R246 

18 

   

SP Historické vědy  
SO Historie 
SO Historie se zaměřením na vzdělávání 

B7105 
7105R021 
7105R056 

40 

   

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

B6107 
6107R020 
6107R030 

11 

   

SP Politologie  
SO Politologie  

B6701 
6701R008 30 

CELKEM   99 

 

Navazující magisterské studijní programy /obory na PřF  Kód  Počet 
studentů 

SP Historické vědy 
SO Učitelství historie pro SŠ 

 
7504T063 2 

   

SP Humanitní studia  
SO Učitelství společenských věd pro SŠ 

 
6107T021 4 

CELKEM   6 

 
 
3.5 POČTY ZAHRANIČNÍCH STUDENTŮ  
  
 Na Filozofické fakultě UJEP k 31. 10. 2011 studovalo celkem 26 studentů, z toho 
v bakalářském studijním programu celkem 20, v navazujícím magisterském studiu 6, v doktorském 
studiu 1. Na krátkodobých příjezdech se podílel 1 zahraniční student. 
  
Studium Název studijního 

programu 
Krátkodobé příjezdy Počet cizinců 

bakalářské     

B6101 Filozofie 0 2 

B6107 Humanitní studia 0 1 

B6701 Politologie 0 7 

B7105 Historické vědy 0 3 

B7310 Filologie 0 7 
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nav. magisterské    

N6107 Humanitní studia 0 0 

N6701 Politologie 0 2 

N7105 
N7503 

Historické vědy 
Učitelství pro ZŠ 

1 
0 

3 
1 

doktorské     

P7105 Historické vědy 0 1 

celkem  1 26 

 
 
3.6  POČTY ABSOLVENTŮ  
 
 Studium ve studijních programech realizovaných na FF ukončil promocí v akademickém roce 
2010/2011, tedy v červnu 2011, tento počet absolventů: 
 

Bakalářské studium Kód  Počet 
absolventů 

SP Humanitní studia 

SO Základy humanitní vzdělanosti – estetika 
SO Základy humanitní vzdělanosti – politologie 
SP Historické vědy 

SO Kulturně historická regionalistika 
SO Historie se zaměřením na vzdělávání (jednooborová) 
SO Historie (jednooborová) 
SO Dokumentace památek 
 
SP Filologie 

SO Interkulturní germanistika 
SO Německý jazyk a literatura (jednooborové) 
SO Německý jazyk pro školskou praxi 
 
SP Politologie + Historické vědy 

SO Politologie – Historie 
SP Politologie + Filozofie 

SO Politologie – Filozofie 
SP Politologie + Společenské vědy 

SO Politologie - Společenské vědy 
 
SP Filozofie + Společenské vědy 

SO Filozofie – Společenské vědy 
 
SP Humanitní studia + Historické vědy 

SO Společenské vědy – Historie 
 
SO Společenské vědy – Historie se zaměřením na vzdělávání 

 
6107R015 
6107R016 

 
7105R034 
7105R056 
7105R021 
7105R060 

 
 

7310R242 
7310R106 
7507R080 

 
6701R008 
7105R021 
6701R008 
6101R004 
6701R008 
6107R020 

 
6101R004 
6107R020 

 
6107R020 
7105R021 
7507R030 
7105R056 

 
14 
9 
 

4 
4 

12 
1 
 
 

6 
2 
3 
 
 

8 
 

6 
 

6 
 
 

4 
 
 

2 
 

1 

Navazující magisterské studium    

SP Historické vědy 

SO Kulturně historická regionalistika – archivnictví 
SO Kulturně historická regionalistika – stavební historie 
SO Historie (jednooborová) 
 
SP Humanitní studia + Historické vědy 

SO Učitelství historie – Učitelství společenských věd pro SŠ 
SO Historie – Společenské vědy 
 
SP Politologie 

SO Politická filozofie 

 
7105T034 
7105T034 
7105T048 

 
7504T063 
6107T021 
7105T021 
6107T020 

 
6701T023 

 
3 
3 
4 
 

 
2 
 

1 
 

11 

 
 Fakulta participovala též na absolventech studijních kombinací realizovaných na PF UJEP:  
 

Bakalářské studijní programy/obory na PF  Kód  Počet 
absolventů 

SP Filologie 

SO Německý jazyk a literatura 
B7310 
7310R106 

5 
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SO Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání 7310R246 

   

SP Historické vědy 
SO Historie 
SO Historie se zaměřením na vzdělávání 

B7105 
7105R021 
7105R056 

5 

   

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

B6107 
6107R020 
6107R030 

6 

   

SP Filozofie 
SO Filozofie  

B6101 
6101R004 1 

CELKEM   17 

 

Magisterské studijní programy Kód  Počet 
absolventů 

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 

45 
 

   

SP Učitelství pro SŠ  

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

M7504 
7504T042 
7504T092 
7504T164 

56 

CELKEM   101 

 
Fakulta participovala též na absolventech studijních kombinací realizovaných na PřF UJEP:  

 
Bakalářské studijní programy /obory na PřF  Kód  Počet 

absolventů 

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 

0 

   

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

B6107 
6107R020 
6107R030 

1 

   

SP Politologie 
SO Politologie 

B6701 
6701R008 0 

CELKEM   1 

 
 
3.7 POČTY NEÚSPĚŠNÝCH STUDENTŮ V BAKALÁŘSKÝCH, MAGISTERSKÝCH 

A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH (od 1. 1. do 31. 12. 2011)  
 
Podle skupin kmenových oborů 

Skupiny studijních 
programů 

Neúspěšní studenti ve studijním programu 
Celkem 

 
bak. mag. mag. nav. dokt. 

P K P K P K P K 

společenské vědy, nauky 
a služby 

106 8 0 0 19 0 0 0 133 

pedagogika, učitelství a 
sociál. péče 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Celkem 106 8 0 0 20 0 0 0 134 

 
Důvody ukončení studia mimo absolvování studia  
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Skupiny studijních 
programů 

Neúspěšní studenti ve studijním programu 
Celkem 

 
bak. mag. mag. nav. dokt. 

P K P K P K P K 

zanechání studia (§ 56 
odst. 1 písm. a) 

95 6 0 0 16 0 0 0 117 

ukončení pro nesplnění 
studijních podmínek 

2 0 0 0 2 0 0 0 4 

vyloučení ze studia (§ 65 
odst. 1 písm. c) 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 

úmrtí 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

přestup na jiný studijní 
program (školu, fakultu) 

7 1 0 0 2 0 0 0 10 

Celkem 106 8 0 0 20 0 0 0 134 

P  prezenční forma studia; K  kombinovaná forma studia 
 
 

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. 
 
 

3.9 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI, STIPENDIA A PODPORA STUDENTŮ 
 

 
Druh stipendia 

ZDROJ A VÝŠE STIPENDIÍ 

Dotace MŠMT 
(v Kč) 

Počet studentů Stipendijní fond 
 (v Kč) 

Počet studentů 

Mimořádná - - 150.760,- 58 

Prospěchová - - 229.000,- 27 

Sociální - - 62.500,- 5 

Doktorská  782.565,- 11   

CELKEM 782.565,- 11 442.260,- 90 

 
 

3.10 ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY UCHAZEČŮ / STUDENTŮ 
 
Podmínky/přístup do objektů pro tělesně handicapované studenty:  

V areálu v ulici České mládeže, kde sídlí 3 fakulty (FF, PF, PřF), je umožněn přístup pro 
tělesně handicapované studenty (vozíčkáře) do rekonstruované hlavní budovy bezbariérovým 
vchodem u recepce, kde je současně pro tyto studenty umístěno sociální zařízení (WC). Podobné 
sociální zařízení se nachází také ve 4. patře této budovy. Do jednotlivých podlaží budovy se studenti 
dostanou výtahem, do suterénních a půdních prostor, kde také probíhá výuka, je přístup umožněn 
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pohyblivými plošinami pro vozíčkáře. Pouze do vily, kde probíhá výuka KPF, není bohužel 
handicapovaným studentům umožněn bezbariérový přístup.  

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. 
 
 

3.11 MIMOŘÁDNĚ NADANÍ STUDENTI 
 
Podpora mimořádně nadaných studentů byla v roce 2011 realizována takto:  
 Mimořádně nadané studenty FF podporuje prostřednictvím jejich začleňování do vědecko-

výzkumných projektů, publikacemi jejich dílčích či závěrečných prací, umožněním prezentace 
jejich práce na konferencích atd. Podporuje je formou mimořádných stipendií. 

 Účast a ocenění studentů v rámci soutěže o ceny rektora. 
 Stipendium starosty městského obvodu Severní Terasa ve výši 15 000 Kč získal Bc. Antonín 

Kadlec, student 2. ročníku navazujícího magisterského studijního programu Historické vědy 
oboru historie.  

 Stipendium Statutárního města Teplice ve výši 10 000 Kč získala Bc. Ivana Kočová, studentka 
2. ročníku navazujícího magisterského studijního programu Historické vědy oboru historie. 

 V celostátním kole SVOČ na 1. místo dosáhl Bc. Antonín Kadlec z KHI FF UJEP, student 
1. ročníku NMgr. studia na KHI FF UJEP. 

 V soutěži o nejlepší absolventské práce Ústeckého kraje 2011 získal první cenu v kategorii 
nejlepší bakalářská práce student KHI Bc. David Skalický, druhé místo v kategorii nejlepší 
diplomová práce získala studentka KGER Mgr. Marcela Pažoutová. 

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

 Přidělováním grantů navrhovaných Interní grantovou agenturou UJEP (FF realizovala 3 
projekty) včetně účasti na projektech Interní grantové agentury. 

 Zapojováním studentů do řešení výzkumných projektů v rámci nové směrnice č. 20/2010 
Stimulace vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků FF UJEP 

 
 

 
Bc. David Skalický        Mgr. Marcela Pažoutová  
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4. AKADEMIČTÍ A NEAKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI  
 

4.1 SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI ZAMĚSTNANCŮ 
 

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 2011 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 KVALIFIKAČNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ (k 31. 12. 2011)  
 
Věková a kvalifikační struktura akademických pracovníků 

Věk 

Akademičtí pracovníci Vědečtí 
pracovníci profesoři docenti odb. asist. asistenti lektoři 

celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy 

do 29 let 
 
- 

- - - 1 1 - - 2 2 - - 

3039 let - - - - 18 5 1 - - - - - 

4049 let 2 - 2 2 15 3 - - - - - - 

5059 let 2 - 4 1 6 3 - - - - - - 

6069 let 3 - 4 1 5 1 1 - - - - - 

nad 70 let 1 1 1 1 - - - - - - - - 

Celkem 8 1 11 5 45 13 2 0 2 2 0 0 

 
 
Rozsah úvazků akademických pracovníků 

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

do 30 % 7 3 0 3   1 

do 50 % 20 1 4 6   9 

do 70 % 7 2 0 2   3 

do 100 % 37 2 8 7  2 18 

 
 

4.3  KVALIFIKAČNÍ RŮST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ  
 
Kvalifikační růst akademických pracovníků na FF UJEP je podporován decentralizovaným 

rozvojovým projektem „Kvalifikační růst akademických pracovníků UJEP – podpora dokončení 
habilitačních a profesorských prací“, bohužel v roce 2011 nebyl na UJEP realizován. 

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. Jarmila Jehličková, 
Mgr. Marek Schmidt, Mgr. Tereza Pavlíčková). Mgr. Jehličková absolvovala v r. 2011 šestiměsíční 
stipendium Studienbörse Germanistik na univerzitě ve Würzburku za účelem intenzivní práce na 
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disertaci, kterou plánuje odevzdat a obhájit v roce 2013–2014. Mgr. Pavlíčková v tomto roce 
odevzdala svoji disertační práci. Mgr. Monika Růžičková 24. ledna 2011 úspěšně absolvovala 
přijímací pohovor do doktorského studia na FF MU v Brně. 
Mgr. Hana Bergerová, Dr., plánuje odevzdání své habilitační práce a zahájení habilitačního řízení na 
FF MU v Brně v r. 2012. Za účelem dokončení práce absolvovala v r. 2011 šestiměsíční stipendium 
Studienbörse Germanistik na univerzitě ve Würzburku. 
 
Katedra politologie a filozofie 
Mgr. Ivana Havlínová v září 2011 úspěšně dokončila doktorské studium na KOVF PedF UK v Praze. 
V tomto roce zahájil habilitační řízení Mgr. Jiří Hoblík, Th.D., na ETF UK v Praze a úspěšně ukončil 
habilitační řízení RNDr. Josef Moural, Ph.D., na FF UK Praha. 
 
Katedra historie 
V doktorském studiu dále pokračovali tito akademičtí pracovníci: Mgr. Jakub Pátek, PhDr. Eduard 
Milušek, Mgr. Josef Märc, Mgr. Vilém Zábranský, Mgr. Stanislava Klečáková, Mgr. Tomáš Okurka. 
Habilitační řízení na Filozofické fakultě UK zahájil PhDr. Václav Drška, Ph.D. PhDr. Kamil Podroužek, 
Ph.D., zahájil habilitační řízení na Ústavu etnologie FF UK Praha. 
 
 

4.4 CENY REKTORA A DALŠÍ OCENĚNÍ 
 

Dne 7. 12. 2011 udělil rektor ocenění 27 akademickým i neakademickým 
pracovníkům UJEP v rámci Ceny rektora za rok 2011 u příležitosti oslav 
20. výročí založení UJEP. Cenu rektora za nejhodnotnější knihu „Zvonění 
na sv. Alžbětu. Odraz norem a sociální praxe v životních strategiích 
měšťanek na prahu raného novověku“ obdržela doc. PhDr. Michaela 
Hrubá, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a informatizaci FF UJEP.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pamětní medailí u příležitosti 20. výročí založení UJEP získala dlouholetá 
pracovnice PF resp. FF UJEP paní Ludmila Kesslerová, která v období 
01/2007 – 02/2010 vykonávala funkci referentky studijního oddělení FF 
UJEP. Toto ocenění získala také doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., 
proděkanka pro rozvoj a informatizaci, za vznik a rozvoj FF UJEP. 
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5. INTERNACIONALIZACE 
 
5.1 MOBILITA STUDENTŮ A AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 

FF UJEP se dlouhodobě zaměřuje na kvalitativní i kvantitativní rozvoj mobility studentů 
i akademických pracovníků, zejména v rámci programu ERASMUS a Rozvojového programu MŠMT 
na podporu mobility studentů. Svědčí o tom i stále stoupající počet bilaterálních smluv v programu 
ERASMUS. V roce 2011 měly katedry FF celkem 57 platných bilaterálních smluv s příslušnými 
partnerskými katedrami na zahraničních univerzitách:  
 
Estonsko: Tallinna Ülikool (germanistika) 
Francie: Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Versailles (politologie) 
Itálie: Universitá degli Studi di Genova (historie), Universitá degli Studi di Torino (germanistika) 
Lotyšsko: Latvijas Universitate, Riga (germanistika) 
Maďarsko: Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron (germanistika) 
Nizozemí: Universiteit Leiden (historie) 
Německo: Otto-Friedrich-Universität Bamberg (všechny obory FF), Universität Bayreuth 
(germanistika), Universität Bielefeld (historie), Technische Universität Chemnitz (historie, 
germanistika, politologie), 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 
(společenské vědy), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznaň (germanistika, historie), Akademia 
Podlaska, Siedlce (historie), Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń (germanistika, historie), 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Wałbrzych (germanistika), Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw 
(historie, germanistika, dějiny umění) 
Portugalsko: Universidade do Minho, Braga (germanistika) 
Rakousko: Pädagogische Hochschule Kärnten - Viktor Frankl Hochschule, Klagenfurt (germanistika), 
Pädagogische Hochschule der Diözese Linz (germanistika), Universität Wien (germanistika) 
Rumunsko: Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza", Bukurešť (historie – archivnictví) 
Slovensko: Univerzita Komenského, Bratislava (historie, filozofie), Univerzita Mateja Bela v Banské 
Bystrici (historie, germanistika, filozofie), 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 2011 vycestovalo celkem 49 studentů na studijní pobyt a 13 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 studovali 
3 zahraniční studenti a 2 studenti zde absolvovali pracovní stáž. Do zahraničí vycestovalo v rámci 
výukové mobility Erasmus 12 akademických pracovníků. Na FF působilo v rámci výukové mobility 
7 vyučujících. Dlouhodobě je patrná stabilita až mírný nárůst počtu vyjíždějících studentů, mírně 
stoupá počet vyjíždějících na pracovní stáž. Naproti tomu klesá počet přijíždějících studentů, což je 
zřejmě zapříčiněno nedostatečnou nabídkou výuky v angličtině. Snížil se též počet akademických 
pracovníků vyjíždějících na výukovou mobilitu, což je dáno snížením finančních prostředků na tuto 
mobilitu přidělených NAEP. Vyučující však využívají k mobilitám prostředky z jiných grantových zdrojů.  
 
VÝJEZDY V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS 
 

Počet studentů vyslaných na studijní pobyt 49 

Počet studentů vyslaných na pracovní stáž 13 

Počet přijatých studentů 3 
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Počet studentů přijatých na pracovní stáž 2 

Počet vyslaných akademických pracovníků 
výuková mobilita 

12 

Počet vyslaných akademických pracovníků 
nevýuková mobilita (školení) 

1 

Počet monitorovacích návštěv na partnerských 
univerzitách 

0 

Počet přijatých akademických pracovníků výuková 
mobilita 

7 

Počet přijatých pracovníků z neuniverzitních 
institucí – výukový pobyt 

0 

 
 
VÝJEZDY STUDENTŮ A AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ FF V RÁMCI OSTATNÍCH PROGRAMŮ  
 

V rámci projektu Aktion (60p11) se zúčastnilo 32 studentů a 2 vyučující z katedry germanistiky 
a 27 studentů a 2 vyučující z Pedagogické akademie v Linzi (Private Pädagogische Akademie der 
Diözese Linz) 2 workshopů s tématem Reflexion der Kunst in Kultur- und Bildungskonzepten – 
interaktive Workshops zu tschechisch-österreichischen interkulturellen Beziehungen. 

Rozvojový program MŠMT na podporu mobility studentů podpořil výjezd 3 studentů kateder 
FF na základě přímé meziuniverzitní spolupráce (Izrael – Beit Berl Academic College, SRN – TU 
Dresden) a 7 studentů jako „freemover“ (Erfurt, Chemnitz, Köln am Rhein, Würzburgu, vše SRN). 

S podporou stipendia Hermann-Niermann realizovali 3 pracovníci katedry germanistiky 
dlouhodobé studijní pobyty na univerzitě ve Würzburgu (SRN). 

Studenti a akademičtí pracovníci FF realizovali další krátkodobé zahraniční mobility (v rozsahu 
několika dnů) i za podpory jiných programů, stipendií a nadací (Studentská grantová soutěž UJEP, 
Interní granty FF v rámci stimulace vědecko-výzkumné činnosti pracovníků FF, GAČR, projekty 
programu Cíl 3, projekty ESF). 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 2011 takto vycestovalo celkem 164 studentů a 84 akademických 
pracovníků, na FF se z těchto prostředků uskutečnily krátkodobé pobyty 29 zahraničních pracovníků 
(zejména účastníků konferencí). 

Ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde organizoval Ústav slovansko-germánských studií 
každoroční letní školu češtiny Colloquia Ustensia. 
 
 

5.2 ZAPOJENÍ SOUČÁSTI DO MEZINÁRODNÍCH AKTIVIT 
 

5.2.1 PŘEHLED ŘEŠENÝCH PROJEKTŮ V ROCE 2011: 
 
AKTION Česká republika – Rakousko  
Katedra: KGER 

Program/Číslo projektu: 60p11 

Název: Reflexion der Kunst in Kultur- und Bildungskonzepten – interaktive 
Workshops zu tschechisch-österreichischen interkulturellen 
Beziehungen. 

Dotace: 86.000,- Kč 

Katedra: KHI 

Program/Číslo projektu: 61p13 

Název: Die Ausgabe des Sammelbandes aus der Doktorandenkonferenz 
der Mikro und Makrohistorie 

Dotace: 30.000,- Kč 

 
ČESKO-NĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI 
Katedra: KHI 

Program/Číslo projektu: 5 11 2179 

Název: Vydání sborníku z doktorandské konference Mikro a makrohistorie 

Dotace: 30.000,- Kč 
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CÍL 3 
Katedra: KHI 

Program/Číslo projektu: Cíl 3 / 100011485 

Název: Průzkum a dokumentace malých památek v česko-saském 
příhraničí 

Dotace: 166.262,38 Eur 

 
ÚSGS 

Program/Číslo projektu: Cíl 3 / 100066821 

Název: Sasko-české vztahy v proměnách času – pomocná výuková 
publikace 

Dotace: 68.922 Eur 

 
Projekty v rámci oblasti CÍL 3 /Ziel 3/ 

1) V rámci projektu „Průzkum a dokumentace malých památek v česko-saském příhraničí“ , který 
je realizován od roku 2009, byl v roce 2011 naplněn další z cílů projektu: byla vybrána drobná 
památka vhodná k restaurování, ve výběrovém řízení byl vybrán restaurátor, kterému byla tato 
památka předána. V tomto roce byla ze strany SAB proplacena částka Kč 1.478 tis. za 3D 
scanner. 

2) V roce 2011 začala realizace projektu „Sasko-české vztahy v proměnách času – pomocná 
výuková publikace“. Realizace projektu je od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2014. Cílem je projektu je 
vytvoření tří publikací, které budou určeny pro výuku dějepisu na gymnáziích v Ústeckém kraji 
a Svobodném státě Sasko. Tento rok byl rokem sběru dat pro vznik samotných publikací. 

 
5.2.2 PROJEKTY PŘIPRAVOVANÉ V ROCE 2011 
 
ÚSGS 

Program Visegradský fond 

Název: Visegrád memory or Visegrad memories. Memory of majorityand 
memories of minorities in Central Europe  

Dotace: 12,5 tis. Eur (schválen) 

 
Katedry: KGER  

Program Česko-německý fond budoucnosti 

Název: Nacionální – postnacionální – transnacionální? Nové perspektivy na 
současnou německy psanou literaturu ze střední a východní Evropy  

Dotace: 51 tis. Kč  

 

Program Aktion 

Název: Nacionální – postnacionální – transnacionální? Nové perspektivy na 
současnou německy psanou literaturu ze střední a východní Evropy  

Dotace: 490 Eur, 57 tis. Kč. 

 
 

Program Aktion 

Název: Odraz umělecké tvorby v kulturních a vzdělávacích konceptech – 
interaktivní worschopy k česko – rakouským interkuluturním 
vztahům 

Dotace: 4.646 Eur, 86 tis. Kč 

 
Katedry: KGER 

Program Cíl 3  

Název: INGO - Gemeinsame Entwicklung und Umsetzung des Blended 
Learning-Konzepts für das Fernstudium "Interkulturelle 
Germanistik" mit Hilfe einer Online-Plattform. 
doc. PhDr. Renata Cornejo, Ph.D. 

Dotace: 50.892 Eur  
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5.3 NABÍDKA CIZOJAZYČNÉ VÝUKY (K 31. 12. 2011) 
 
Přehled studijních programů akreditovaných v cizím jazyce podle skupin kmenových oborů 

Skupiny studijních 
programů 

Studijní programy/Studijní obory 
Celkem  
SP/SO* 

bak. mag. mag. nav. dokt. 

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

společenské vědy, 
nauky a služby 

      1/1 Nj 1/1 

pedagogika, učitelství a 
sociál. péče 

         

Celkem       1/1  1/1 

 
 

5.4 ČLENSTVÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ 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) 

Collegium Politicum 

Český národní komitét historiků 

Česko-slovensko-německá komise historiků 

Deutsche Gesellschaft für Religionsphilosophie 

Evropská společnost pro frazeologii (European Society of Phraseology) 

International Plato Society (IPS) – mezinárodní sdružení platónských badatelů 

Internationale Vereinigung für Germanisten (IVG) 

Historiche Kommission für die böhmischen Länder 

Mezinárodní sdružení historiků umění Görres Gesellschaft, Německo 

Modern Austrian Literature & Culture Assotiation, USA 
Polskie Towarzystwo Ludoznacze (Polsko) 

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 
 
 

6.1 DLOUHODOBÉ ZAMĚŘENÍ VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ A UMĚLECKÉ 
ČINNOSTI 

 
 Česká filozofie a politické myšlení  
 Dějiny a výzkum specifického vývoje severozápadních a severních Čech  
 Dějiny česko-německé problematiky v zejm. příhraničních oblastech a tzv. Sudetské župě, dějiny 

Němců v českých zemích 
 Dějiny filozofie 

a) od antiky po současnost 
b) vztah analytické a kontinentální filozofie 

 Dějiny politického myšlení: od antiky po současnost 
 Demokracie  

a) vznik a vývoj liberální demokracie  
b) zkoumání normativních struktur demokracie 
c) nejdůležitější trendy ve vývoji politických stran v Evropské unii 

 Dokumentace a digitalizace kulturního dědictví 
 Extremismus a nacionalismus 

a) politický extremismus v dnešní EU 
b) nacionalismus a rasové teorie, význam holocaustu 

 Holocaust, útěk a vyhnání v německojazyčné literatuře 
 Hospodářské, sociální a kulturní aspekty vývoje českých zemí 
 Interkulturní problematika ve středoevropském, zvláště pak česko-německém kontextu  
 Komparatistika v jazyce a literatuře 
 Metodika školního dějepisu 
 Metodika vysokoškolského vzdělávání oboru germanistika 
 Německy psaná literatura z Čech, Moravy a Slezska (zejména v době baroka a po r. 1968) 
 Problémy interkulturní komunikace v období globalizace 
 Sociální, hospodářské a církevní dějiny ve střední Evropě 
 Středověká a raně novověká města s důrazem na výzkum a zpřístupňování pramenů 
 Teorie demokracie: historické a systematické pojetí svobody  
 Výzkum německých periodik vycházejících na území dnešní ČR do r. 1945 
 
 

6.2 VĚDECKÉ ZAMĚŘENÍ A VÝSTUPY V ROCE 2011 
 
KATEDRA GERMANISTIKY 
 
 Komparatistika v jazyce a literatuře 

 
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, spoluřešitelka 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 jazykových 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).  
V oblasti literární vědy se výzkum zaměřuje na komparatistickou analýzu německé a české 
literatury, především pak v oblasti recepce autorů německého jazyka v českých zemích. Zvláštní 
důraz je kladen na interkulturní aspekty literatury. Další specifické oblasti výzkumu jsou moderní 
rakouská a německá literatura, tematika holocaustu v německy psané literatuře, vztah literatury 
a médií. 
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Z připravovaných či již realizovaných výstupů za rok 2011 jsou nejpodstatnější tyto:  
V rámci výzkumu bylo vydáno 5. číslo recenzovaného časopisu Aussiger Beiträge, členové vědeckého 
týmu se dále zúčastnili mezinárodní konference GESuS v květnu 2011 v Praze (dr. Bergerová, dr. 
Hrdličková, Mgr. Jehličková). 
 
Aussiger Beiträge 5 (2011): Schlüsselkompetenz Germanistik. Profile und Perspektiven einer 
Disziplin im Wandel, ed. H. Bergerová, M. Schmidt, E.W. Haring, ISSN 1802-6419, 229 stran. 
Bergerová, Hana, Lernerlexikographie und Fremdsprachenerwerb. Desiderata und Perspektiven am 
Beispiel phraseologischer Lernerwörterbücher. In: Aussiger Beiträge 5 (2011), 145-159. (recenzovaný 
časopis) 
Bergerová, Hana, Emotionen und sprachliche Feldstrukturen. Überlegungen zum Status, zu 
Außengrenzen und zur internen Struktur eines Feldes. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis 
Ostraviensis. Studia Germanistica 9/2011. (recenzovaný časopis).  
Bergerová, Hana, Emotionen im Spiegel bildlicher Sprache. Fallbeispiel: Ärger. In: Acta Facultatis 
Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica 8/2011, 5-19. (recenzovaný časopis) 
Bergerová, Hana, Zum Lehren und Lernen von Phraseologismen im DaF-Studium. Überlegungen zu 
Inhalten und Methoden ihrer Vermittlung anhand eines Unterrichtsmodells. In: Linguistik online 47, 
3/11, 107-117. (recenzovaný časopis) 
 
Vědecký tým:  
Lingvistika:  Mgr. Hana Bergerová, Dr., Mgr. Tereza Pavlíčková, Ph.D., Mgr. Marek Schmidt 
Literatura: Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D., Dr. phil. Filip Charvát, Mgr. Jarmila Jehličková 
 
 
 Interkulturní problematika v česko-německém kontextu 
 
Výzkum probíhá v oblasti literární a kulturně historické, která je zaměřena především na česko-
německé vztahy v době baroka, na německy psanou literaturu z Čech po r. 1945 (problematika 
odsunu a útěku ze Sudet a na literaturu německy píšících autorů českého původu po r. 1968) a na 
česko-německé vztahy v literatuře pro děti a mládež. Dalším badatelským zaměřením jsou vybrané 
aspekty soužití a vzájemných vztahů Němců a Čechů v českých zemích a na území dnešní České 
republiky. 
 
Z připravovaných či již realizovaných výstupů za rok 2011 jsou nejpodstatnější tyto: 
Členové vědeckého týmu se zúčastnili domácích i zahraničních konferencí, v březnu 2011 byl 
uspořádán workshop k migrační problematice z kulturně historického a sociologického hlediska, v říjnu 
2011 pak bylo realizováno mezinárodní sympózium k problematice migrace, identity a česko-
německým vztahům v příhraničí ve spolupráci s Univerzitou Bayreuth. S příspěvkem se aktivně 
zúčastnili dr. Hrdličková, Mgr. Jehličková, dr. Kvapil, Dr. Bergerová a Mgr. Marek Schmidt. 
 
Hrdličková, Jana, „Unsere Frau Božena Němcová" als Heldin eines deutschen Films. Möglichkeiten 
einer interkulturellen und interdisziplinären Begegnung. In: Aussiger Beiträge 5 (2011), str. 87-97. 
(recenzovaný časopis) 
Jehličková, Jarmila, Fremd- und Vertrautsein im Werk von Annelies Schwarz. In: Lingvodiverzita a 
multikulturalismus. Pardubice: Univerzita Pardubice, str. 112-116. (kapitola v knize) 
Němec, Mirek, Von Austria Polyglotta zu Europa Polyglotta? In: Aussiger Beiträge 5 (2011), str. 119-
133. (recenzovaný časopis) 
Němec, Mirek, Mapa jako místo paměti. In: Místa paměti česko-německého soužití. Ústí nad Labem: 
Collegium Bohemicum, str. 37-46. 
Němec, Mirek, Die Landkarte als Erinnerungsort. In: Erinnerungsorte des deutsch-tschechischen 
Zusammenlebens. Ústí nad Labem: Collegium Bohemicum, str. 41-52. 
Němec, Mirek, Die Grenzen der kulturellen Vermittlung. Eisners journalistische Auseinandersetzung 
mit dem Schulwesen in der Ersten Republik. In: Übersetzer zwischen den Kuturen. Der Prager 
Publizist Paul/ Pavel Eisner. Wien - Köln am Rhein – Weimar: Böhlau, str. 233-248. 
Schuppener, Georg, Sprachliche Identität in der zerfallenden Tschechoslowakei nach 1989. In: 
Politische Wechsel – sprachliche Umbrüche. Berlin: Frank & Timme, str. 273-299 
(Sprachwissenschaft 8) 
Mezinárodní konference „Migration, kulturelle Identität und deutsch-tschechische Beziehungen im 
grenznahen Raum“, 4.-5.10.2011, Ústí nad Labem, ve spolupráci s Univerzitou Bayreuth 
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Vědecký tým:  
doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., Mgr. Jana Hrdličková, Ph.D., Mgr. Jarmila Jehličková, Mgr. Jan 
Kvapil, Ph.D., Dr. phil. Mirek Němec 
 
 
 

Autorské čtení Zdenky Becker v rámci mezinárodního 
kolokvia „Migration, kulturelle Identität und deutsch-
tschechische Beziehungen im grenznahen Raum“,  
4.–5.10.2011 v Ústí nad Labem. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mezinárodní kolokvium „Migration, kulturelle Identität und 
deutsch-tschechische Beziehungen im grenznahen 
Raum“, 4.–5.10.2011 v Ústí nad Labem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Metodika vysokoškolského vzdělávání oboru germanistika 
 
Metodicko-didaktické aktivity KGER jsou orientovány na další výzkum a vývoj v oblasti vysokoškolské 
didaktiky (komunikativní strategie, neurolingvistické aspekty) a metodiky pro obory v distanční 
a kombinované formě. 
 
Z připravovaných či již realizovaných výstupů za rok 2011 jsou nejpodstatnější tyto:  
Členové vědeckého týmu se dále zúčastnili mezinárodní konference GESuS v květnu 2011 v Praze 
(Prof. Maroušková, dr. Lachout). 
Lachout, Martin, Neurolingvistika ve vztahu k vyučování cizím jazykům. In: Janíková, V. a kolektiv. 
Výuka cizích jazyků. Praha: Grada Publishing, s. 15-30. ISBN 978-80-247-3512-2 (kapitola v odborné 
monografii). 
Lachout, Martin, Řečová produkce při osvojování cizích jazyků. In: Janíková, V. a kolektiv. Výuka 
cizích jazyků. Praha: Grada Publishing, s. 31-50. ISBN978-80-247-3512-2 (kapitola v odborné 
monografii). 
Lachout, Martin, Zur Frage der Sprachaufnahme bei Deutsch als Fremdsprache. In: Kümmel, M., J.: 
Sprachvergleich und Sprachdidaktik. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2011, s. 241-255. ISBN 978-3-
8300-5205-0 (kapitola v odborné monografii) 
Lachout, Martin, Kommunikationsstrategien bei der fremdsprachlichen Produktion tschechischer 
Lernenden. Intercultural Communication and Lingua-culturology: Innovative Projects in Professionally 
Oriented Foreign Language Teaching in the Context of Globalization. Moscow: State University of 
Management, 2011 s. 206-207. ISBN 978-5-215-02289-4 
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Lachout, Martin, Komunikativní strategie při cizojazyčné produkci. In: Kaščáková, E.; Zvirinský, M.: 
FORLANG – Foreign Languages in an Academic Environment, Košice: TUKE, 2011, s. 196-216. ISBN 
978-80-553-0743-5 
 
Vědecký tým:  
prof. PhDr. Marie Maroušková, CSc., PhDr. Martin Lachout, Ph.D., Mgr. Marek Schmidt 
 
 
KATEDRA HISTORIE 
 
 Dějiny a výzkum specifického vývoje severozápadních a severních Čech a dějiny česko-

německé problematiky zejm. v příhraničních oblastech a tzv. Sudetské župě, dějiny Němců 
v českých zemích 

 
Výzkum dlouhodobě orientovaný na regionální problematiku příhraničního regionu severozápadních 
a severních Čech, zaměřený v tomto kontextu také na problematiku česko-německých vztahů a dějin 
českých Němců – zde prostupuje s výzkumem USGS a KGER, v rámci výzkumu holocaustu s KPF.  
Výzkum zaměřený na danou problematiku prostupoval i v roce 2011 všechna další témata zkoumaná 
na KHI. Některé aktivity byly realizovány ve spolupráci s ÚSGS, na jehož takto zaměřených projektech 
pracovníci KHI i doktorandi participují (např. česko-saský projekt v rámci dotačního programu 
Cíl 3/Ziel 3 „Sasko-české vztahy v proměnách času – pomocná výuková publikace“). S probíhajícími 
výzkumy souvisely dílčí výstupy pokrývající široké chronologické spektrum od středověku po 
20. století (viz přiložený výběr). Mezi nejpodstatnější aktivity roku 2011 patřilo koncipování a získání 
projektu GAČR (P 409/12/0546) „Ars Montana. Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru 
česko-saského Krušnohoří na prahu raného novověku (1459–1620)“, který KHI řeší ve spolupráci 
s Ústavem dějin umění FF UK, projekt je schválen na roky 2012–2014. Prvním rokem byl realizován 
široce zaměřený výzkumný projekt „Společenské, kulturní a ideové transfery v historii příhraničního 
regionu severozápadních a severních Čech a jejich role pro jeho udržitelnost“ podpořený na léta 
2011–2015 z programu Národní a kulturní identita MK ČR. Členové KHI byli zapojeni též do projektu 
podpořeného stejným programem, jehož řešitelem je Ústav pro soudobé dějiny, v.v.i., a spoluřešitelem 
USGS: „Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa“ (2011–2015).  
 
Z připravených či již realizovaných výstupů roku 2011 jsou nejpodstatnější tyto:  
Velímský, T., Exegi monumentum. Svědectví pozdně románského tribunového kostela sv. Mikuláše 
v Potvorově. In: Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti. Praha 2011.  
Okurka, T., Houfek, V., Německé muzejnictví a výstavnictví v Čechách. In: Hledání centra. Vědecké 
a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století. Ústí nad Labem 2011.  
Okurka, T., Průmyslové a živnostenské výstavy v severních a severozápadních Čechách před 
1. světovou válkou. In: Fenomén muzeum v 19. a první polovině 20. století. Ústí nad Labem 2011.  
Okurka, T., Českoněmecká výstava v Liberci 1906. In Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce 
Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století. Ústí nad Labem 2011.  
Rak, P. (red.), COMOTOVIA 2009 (Sborník příspěvků z konference věnované 200. výročí regionálních 
vojenských akcí napoleonských válek 1809–2009. Chomutov 2010.  
Veselý, M., Sudetská župa jako protiletecký kryt Říše? 1939-1945. Studia historica 12.  
Ústí nad Labem 2011.  
 
Vědecký tým:  
KHI: doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc.; doc. PhDr. Jana Englová, CSc.; doc. PhDr. Michaela Hrubá, 
Ph.D.; Mgr. Martin Veselý, Ph.D.; PaedDr. Petr Rak, PhDr. Eduard Mikušek, Mgr. Jakub Pátek, Mgr. 
Tomáš Okurka; další spolupracovníci na dílčích tématech – vybraní doktorandi KHI; pracovníci a 
projektoví pracovníci USGS (doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.; Mgr. Václav Houfek; Mgr. Martin 
Krsek); vybraní pracovníci KGER (PhDr. Jan Kvapil, Ph.D.; Dr. Mirek Němec, Dr. Gabriela Bruzynska-
Němec; Mgr. Tereza Pavlíčková, Ph.D.); vybraní pracovníci KPF (prof. Miroslav Kryl, prof. Jiří Kocián).  
Vzhledem k česko-německému akcentu a výzkumu příhraničí s vazbami na Sasko (včetně kontaktů se 
saskými kolegy, zejm. TU Dresden, Bergakademie Freiberg, UNI Chemnitz) lze považovat výzkum za 
badatelkou činnost na mezinárodní úrovni. 
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 Středověká a raně novověká města s důrazem na výzkum a zpřístupňování pramenů  
 
Studium středověkých a raně novověkých měst, zejm. městských písemností a městské problematiky 
obecněji, včetně zaměření na zpřístupňování pramenů. 
V roce 2011 probíhal výzkum intenzivně díky podpoře projektu GAČR („Libri civitatis – dokumentace a 
zpřístupňování městských knih v ČR I., 2009-2011“) a také díky podpoře interního projektu 
institucionálního výzkumu FF UJEP a projektu podpořeného v rámci projektů specifického výzkumu 
UJEP („Normy, disciplinace a sociální praxe ve vývoji společnosti od počátku novověku do 
19. století“). V souvislosti s přípravou celorepublikové databáze městských knih do poloviny 17. století 
se konaly dva metodické semináře (únor 2011, Národní archiv v Praze), jichž se účastnili archiváři 
z celé ČR. Tyto semináře byly jako v předcházejících letech podpořeny i realizací projektu 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 aktivity a výstupy roku 2011 lze zařadit účast 
výzkumného týmu na X. sjezdu českých historiků v Ostravě (září 2011), kde byl prezentován výzkum 
městských písemností a městského výzkumu na KHI FF UJEP obecně (3 referáty, včetně 
doktorandů). Velmi podstatnou akcí bylo spolupořádání mezinárodní konference (spolu s Archivem 
města Prahy, Historickým ústavem, v.v.i., a FSV UK) Města ve středověku a raném novověku jako 
badatelské téma posledních dvou desetiletí (říjen 2011). Na této konferenci byly výzkumné aktivity KHI 
prezentovány třemi hlavními referáty. Připravována s podporou projektů Aktion a ČNFB byla též 
německá mutace supplementa Ústeckého sborníku historického, které je výstupem stejnojmenné 
mezinárodní konference Stav a perspektivy zpřístupňování městských knih v českých zemích ve 
středověku a raném novověku, a to ve spolupráci s UNI Münster a vydavatelstvím Böhlau.  
 
Z vystoupení na konferencích a připravených či již realizovaných výstupů roku 2011 jsou 
nejpodstatnější tyto:  
Fejtová, O., Německá diskuse ke konfesionalizaci v evropském kontextu, Český časopis historický, 

2011, roč. 109.  
Fejtová, O., Měšťanské elity jako badatelské téma domácí historiografie v kontextu evropských 
výzkumů posledních dvou desetiletí, In: Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma 
posledních dvou desetiletí, v tisku.  
Hrubá, M., Zvonění na sv. Alžbětu. Odraz norem a sociální praxe v životních strategiích měšťanek na 
prahu raného novověku. Praha 2011.  
Hrubá, M., K proměně významu jednoho z právních termínů magdeburského městského práva. 
In: Psáno do oblak. Praha 2011.  
Hrubá, M., Ebelová, I., Dokumentace a zpřístupňování městských knih v České republice, In: Využití 
moderních technologií v historickém výzkumu a dokumentaci, X. sjezd historiků ČR – Ostrava 14. – 
16. 9. 2011, v tisku 
Hrubá, M., Genderové výzkumy v kontextu domácího raně novověkého urbánního bádání posledních 
dvou desetiletí, In: Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou 
desetiletí, v tisku.  
Matasová, K., Vdovské právo v cechovních statutech některých řemesel v saském Freibergu 
v 16. a na počátku 17. století, vyjde v časopise Ústecký sborník historický 2010/2.  
Myšička, M., Katalog pečetí lounských cechů. In POOHŘÍ 1. Sídla – Správa – Společnost. Louny 
2011. 
Sulitková, L., Jordánková, H., Italové ve městech jižní Moravy v raném novověku (Přehled stavu 
výzkumu). In XXXI. Mikulovské sympozium 2010. Brno 2011. 
Sulitková, L., Jordánová, H. , Spory o čest v českých a moravských městech raného novověku 
(sonda do pramenů královského města Brna a města Krupka v Čechách). In: Spory o čest ve 
středověku a raném novověku, Brno 2011.  
Sulitková, L., Jordánová, H.., Historiografie ve vztahu k moravským královským městům ve 
středověku a raném novověku a edice městských písemností, In: Města ve středověku a raném 
novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí, v tisku.  
Zábranský, V., Možnosti a meze studia migrace měšťanů do měst pražských v raném novověku, 

In: X. sjezdu historiků konaného v Ostravě ve dnech 14.-16. září 2011 (v tisku). 
Zábranský, V., Migration and social control on example Prague in the 17th century, In: Michaela 
Hohkamp – Michaela Hrubá – Dana Štefanová – Vilém Zábranský (et al.), Mikro- und 
Makrogeschichte, Ústí nad Labem 2011 (v tisku). 
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Vědecký tým:  
KHI: doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.; doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.; PaedDr. Petr Rak, Mgr. 
Martin Myšička, Mgr. Vilém Zábranský, Mgr. Eva Němečková, Mgr. Kateřina Matasová) + návazný 
externí tým spolupracovníků zejm. z FF UK a významných archivů (AMP, AMB).  
S ohledem na celorepublikové aktivity (vytváření celorepublikové databáze městských knih) lze 
považovat výzkum za min. národního významu, s ohledem na snahu zapojit ho do středoevropského 
kontextu a spolupráci s četnými zahraničními specialisty (prof. Johannek, prof. Pirainen) ho lze vidět 
jako mezinárodní.  
 
 
 Dokumentace a digitalizace kulturního dědictví 
 
Velmi významná výzkumná aktivita KHI je vázána na existenci jejího pracoviště Centra dokumentace 
a digitalizace kulturního dědictví, které vzniklo v roce 2008 v těsné spolupráci s Laboratoří 
geoinformatiky FŽP. Toto pracoviště disponuje špičkovou dokumentační technikou (fotogrammetrie, 
3D skenování, geodetické sestavy, profesionální střižna atd.), od čehož se odvíjejí jeho badatelské 
možnosti.  
V roce 2011 se podařilo připravit a úspěšně získat projekt „Dokumentace, digitalizace a prezentace 
ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech“, který ve spolupráci 
s Národním památkovým ústavem u.o.p. Ústí nad Labem (NPU) bude realizován v letech 2012–2015 
z podpory grantové soutěže MK ČR Národní a kulturní identita. Významný je také spoluřešitelský podíl 
na dalším projektu z této grantové podpory, jehož řešitelem je FF UK ve spolupráci s Národní galerií 
v Praze „Umělecká výměna v regionu Krušnohoří mezi gotikou a renesancí“. Pro Centrum 
dokumentace a digitalizace kulturního dědictví při katedře historie je to zásadní příležitost a zároveň 
možnost posílit pracoviště personálně, čímž budou vytvořeny výrazněji lepší podmínky pro výzkum. 
V roce 2011 pokračovala nejen intenzivní spolupráce s NPÚ v Ústí nad Labem, ale také s Laboratoří 
geoinformatiky Fakulty životního prostředí UJEP. Z projektů, které toto pracoviště v roce 2011 řešilo, 
je možné zmínit 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 památek na katastru 
obce Milešov a pokračovala dokumentace a byla realizována prezentace významné památky saské 
renesance kostela sv. Floriána ve Velkém Březně. Jednalo se o výstavu prezentovanou v prostorách 
FF UJEP a NPU v Ústí nad Labem. Velmi podstatnou pomocí pro rozvoj výzkumných aktivit Centra je 
finanční podpora ESF (OP VK 2.3: „A potentia ad actum“), který zabezpečoval již třetím rokem 
realizaci seminářů k moderním dokumentačním metodám. Tento projekt také podpořil realizaci 
odborného semináře Drobné nemovité památky v krajině a význam jejich dokumentace (Úštěk, září 
2011). Pracovníci Centra a doktorandi prezentovali své aktivity na významných konferencích, např. 
i X. sjezdu českých historiků v Ostravě (září 2011), kde výrazně naplnili sekci Využití moderních 
technologií v historické výzkumu a dokumentaci. Pracovníci centra se podíleli na organizaci dalších 
konferencí a akcí, např. 10. konference Stavebně historického průzkumu – Sakrální architektura 
(červen 2011).  
 
Z konferenčních vystoupení a připravených či již realizovaných výstupů roku 2011 jsou 
nejpodstatnější tyto:  
Gabriel, F., Kursová, L. Středověký městský dům v České Lípě. Archaeologia historica, 2011, roč. 
36, č. 2.        
Gabriel, F., Panáček, J., Podroužek, K., Helfenburg hrad pražských arcibiskupů. Dřísy 2011.  
Gabriel, F., Peřina, I., Stopy dřevěné výztuhy v síle zdiva. In Archaeologia mediaevalis Moravica et 
Silesiana. Brno 2011.  
Gabriel, F., Kurzová, L., Problémy pozdně středověkého osídlení na pískovci, referát na XLIII. 
mezinárodní konferenci Archeológie středoveku v Modre,  SR, září  2011. 
Gabriel, F., Kurzová, L., Die Pflichten der Untertanen und ihre Möglichkeiten in der Burg Helfenburk 
im 14. Jahrhundert, referát na 12. International  Castellological Conference Castrum  Bene v Lublani, 
SLO, říjen 2010. 
Gabriel, F., Trendy osidlovacího procesu na Českolipsku, referát na kolokviu Středověké umění na 
Českolipsku, listopad 2011. 
Honys, V., Oltáře, kazatelny, varhany...,památka movitá či nemovitá. Monumentorum Custos, 2011, 
roč. 2010, č. 1.  
Honys, V., Restaurování interiéru kostela 14 Svatých Pomocníků dokončeno. Monumentorum Custos, 
2011, roč. 2010, č. 3, s. 2. 
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Honys, V., Bureš, J., Vitraje chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Ústí nad Labem 2011.  
Hrubá, M. (ed.), Ulrich Creutz. Ústí nad Labem, v tisku, vyjde 2012.  
Hrubá, M., Podroužek, K., Nejezchlebová, T., tu anděl řka: "vstaň a změř chrám Boží". Výstava – 
Ústí nad Labem, České mládeže 8 : Filozofická fakulta UJEP, 21.03.2011 – 21.04.2011. 
Podroužek, K., Rasovna u Cikánského plácku, referát na konferenci Minulosti Českého Švýcarska 
VII., Děčín, 6. – 7. 10. 2011. 
Podroužek, K., Fišerová, V., Skenování kaple Božího hrobu ve Velenicích – skener Handyscan, 
referát na konferenci Drobné památky a krajina, Úštěk, 22. – 23. 9. 2011. 
Podroužek, K., Marek, Z., Použití laserového 3D skeneru FARO  při dokumentaci kostela sv. Floriána 
v Krásném Březně, referát na konferenci Sakrální architektura, 10. specializovaná konference 
stavebně historického průzkumu, Jindřichův Hradec, 7. – 10. 6. 2011. 
Podroužek, K., Nejezchlebová, T., Leibl, J., Kostel sv. Floriána v Krásném Březně. Průzkumy 
památek, 2011, roč. 18, č. 2.  
Nejezchlebová, T., Stavební a geodetická dokumentace ravellinu č. 18 Terezín. Monumentorum 
Custos, 2011, roč. 3, č. 2.  
Nejezchlebová, T., Historické omítky vnějšího pláště lodi a presbytáře kostela sv. Prokopa 
v Černěvsi. Monumentorum Custos, 2011, roč. 2010, č. 1.  
Pátek, J., Kult Piatich svätých bratov a jeho vybrané prejavy v barokovej mal'be 18. storočia. In Svätý 
Vojtěch – svätec, doba a kult. Bratislava 2011.  
Pátek, J., Karel Škréta, Guidobald Thun a objednávka obrazů pro salcburský dóm. In : Karel Škréta 
a malířství 17. století v Čechách a v Evropě. Praha 2011. 
Pátek, J., Několik poznámek ke Škrétovu obrazu ve sbírce, referát na kolokviu, K NEDOŽITÝM 
90. NAROZENINÁM PhDr. OTAKARA VOTOČKA, Litoměřice 11. říjen 2011. 
Peer, J., Terezín, dokumentace interiérové funkční výzdoby. Monumentorum Custos, 2011, roč. 3.  
Podroužek, K., Fišerová, V., Kaple Božího hrobu ve Velenicích - skener Handyscan. In Počítačová 
podpora v archeologii, In: Drobné nemovité památky v krajině a význam jejich dokumentace, v tisku, 
vyjde 2012. 
Podroužek, K., Kostel sv. Floriána v Krásném Březně, uplatnění 3D dokumentace v předprojektové 
přípravě, v tisku, vyjde In: Svorník 10/2012.  
Podroužek, K., Klamorna, studie připravena k přednesení na 11. konferenci Sdružení pro 
stavebněhistorický průzkum v Žacléři 12.-15. 6. 2012  
 
Vědecký tým:  
KHI/CDDKD: PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D., doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D., PhDr. Petr Hrubý, 
PhDr. Vít Honys, Mgr. Peer, Mgr. Táňa Nejezchlebová, Bc. Barbora Větrovská, Bc. David Skalický; 
FŽP: Ing. Brůna + návazný externí tým spolupracovníků z NPU a ČVUT.  
CDDKD je v rámci ČR jedno z nejlépe vybavených pracovišť moderními dokumentačními 
technologiemi i přístroji napojené na všechny relevantní místa podobného výzkumu.  

 
 
Vernisáž výstavy Zničené kostely, 8. 12. 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Metodika školního dějepisu 
 
Metodika 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.).  
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V rámci pravidelných konferencí zaměřených na didaktiku dějepisu byla v prosinci roku 2011 
pořádána konference Brána školního dějepisu otevřená. Možnosti výuky mimo školu (8. - 9. 12. 2011), 
které se aktivně zúčastnili i pracovníci KHI. Pořádána byl cyklus přednášek ve spolupráci s Člověkem 
v tísni, cílený na budoucí učitele dějepisu. Tento cyklus je spojen s prezentací možností, kterak 
v rámci školního dějepisu prezentovat problematická témata z nejnovějších dějin za účasti 
významných osobností (březen – listopad 2011). Katedra historie spolu s Historickou skupinou 
Osvětim při sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých pořádala akci Místa utrpení, smrti 
a hrdinství – život vězňů v nacistických koncentračních táborech.  
 
Z připravených či již realizovaných výstupů roku 2011 jsou nejpodstatnější tyto:  
Märc, J. (ed.), Možnosti a meze mezipředmětových vztahů v dějepise. Stupínek - jeviště - plátno. Ústí 
nad Labem 2011.  
Märc, J. (ed.), Mystifikace dějinami, mystifikace v dějinách. Ústí nad Labem 2011.  
Märc, J. (ed.), Žena jako objekt a subjekt dějepisného vyučování. Ústí nad Labem 2011.  
 
Vědecký tým:  
KHI: PhDr. Anna Šerberová, CSc.; Mgr. Josef Märc + spolupráce s oborovými didaktiky na jiných VŠ 
(prof. Beneš, doc. Gracová), včetně zahraničí – především Slovensko (doc. Kratochvíl, který 
pravidelně hostuje na KHI). Tým KHI je zapojen do republikového výzkumu a aktivit realizovaných 
v rámci úkolů MŠMT, velký význam má spolupráce se slovenskými kolegy.  
 

 
 Hospodářské, sociální a kulturní aspekty vývoje českých zemí 
 
Výzkum je prostřednictvím vybraných členů katedry historie zaměřen na další vědecko-výzkumná 
témata, jejichž spektrum je orientováno na obecnější problémy vývoje společnosti v hospodářských, 
sociálních a kulturních dějinách. I tento šířeji koncipovaný výzkum je však organizován tak, aby 
směřoval k uceleným výstupům a podporoval cílenou spolupráci s některými výzkumnými 
organizacemi, s nimiž probíhá kooperace i v rámci doktorského studia. Jedná se především o Ústav 
pro studium totalitních režimů, Památník Terezín nebo Ústav dějin lékařství a cizích jazyků při 1. LF 
UK v Praze. Na katedře historie probíhají aktuálně dva rozsáhlejší projekty podpořené z prostředků na 
specifický výzkum prostřednictvím SGS UJEP, jejichž cílem je podpora právě takto koncipovaného 
výzkumu a příprava výstupů ve formě knižních monografií. Jedná se o projekty „Normy, disciplinace a 
sociální praxe ve vývoji společnosti od počátku raného novověku do 19. století“ (řešitel Mgr. David 
Tomíček, Ph.D.) a „Místo a paměť; proměny společnosti v letech 1938-1958“ (řešitel Mgr. Martin 
Veselý, Ph.D.).  
 
Z vystoupení na konferencích a připravených či již realizovaných výstupů roku 2011 jsou 
nejpodstatnější tyto:  
Hibler, J., Protistátní organizace „T. G. Masaryk“. Mýtus nebo skutečnost? In: Vysokoškoláci o totalitě 
II. (Praha, probíhá korektura). 
Hrubá, M., Děti ve světle předbělohorských pozůstalostních pramenů českých měst, Documenta 
Pragensia (v tisku).  
Karlíček, P. – Mohn, V., „Voller propagandistischer Erfolg?“ Das Karikaturblatt „Ejhle“ (1944–1945), 
Bohemia Sv. 51 Z. 1 (2011),  s. 164-202. 
Karlíček, P., Život malíře a karikaturisty Fedora Petrikovského (1905-1968), In: Paginae historiae: 
Sborník Národního archivu 19/2011. 
Kryl, M. a kolektiv, Rasismus, antisemitismus, holocaust, Brno 2011 (za KHI participoval na kolektivní 
monografii T. VELÍMSKÝ).  
Klečáková, S., Ženská kriminalita v ulicích menšího města. In: Zločin a trest v české kultuře 
19. století. Sborník příspěvků z 30. ročníku Sympozia k problematice 19. století. Praha 2011.  
Klečáková, S., "The Criminality of Women in a small town at the turn of the 19th century. 
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KATEDRA POLITOLOGIE A FILOZOFIE 
 
 Dějiny politického myšlení: od antiky po současnost 
 
Tento dlouhodobý výzkum je zaměřen na výklad dějin politického myšlení od antiky po 1. světovou 
válku. Jeho součástí je také výklad dílčích úseků dějin politického myšlení, v tomto roce se jedná 
o antiku.  
V případě hlavního bodu byla v roce 2011 dokončena práce na kolektivní monografii „Dějiny 
politického myšlení II/1 a II/2“, na jejímž vydání se podíleli doc. Aleš Havlíček a dr. Ivan Müller a jejíž 
vydání bylo finančně podpořeno z prostředků na institucionální výzkum FF UJEP. 
Pokud jde o dějiny politického myšlení antiky, tento bod je součástí mezinárodního projektu Collegium 
Politicum a jeho obsahem byla recepce politického myšlení antiky. Projekt byl realizován formou 
konference s názvem Le Leggi nel loro contesto storico, kterou pořádala universita Università degli 
Studî Suor Orsola Benincasa v Neapoli. Doc. A. Havlíček zde vystoupil s příspěvkem „Gott und Nous 
im 10. Buch der Nomoi“. Na zasedání Collegium Politicum bylo dohodnuto, že FF UJEP bude v roce 

2015 organizátorem dvoudenního setkání Collegium Politicum v Ústí nad Labem. 
 
Z připravovaných či již realizovaných výstupů za rok 2011 jsou nejpodstatnější tyto: 
Herold V., Müller I., Havlíček A. (vyd.), Dějiny politického myšlení, II/1: Politické myšlení raného 
křesťanství a středověku, , Praha 2011(kolektivní monografie). 
Herold V., Müller I., Havlíček A. Dějiny politického myšlení, II/2: Politické myšlení pozdního 
středověku a reformace, Praha 2011(kolektivní monografie). 
Havlíček A., Gott und Nous im 10. Buch der Nomoi (přednáška) 
Havlíček A., Člověk jako bytost přírodní a umělá, in: T. Nejeschleba, V. Němec, M. Recinová (vyd.), 
Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie, CDK: Brno 2011 (kolektivní monografie). 
 
Vědecký tým: 
doc. Aleš Havlíček, Ph.D.; PhDr. Ivan Müller, Ph.D.; Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D., doc. Moural, 
Ph. D. Do projektů jsou zapojeni také magistři KPF, a to formou dílčích studií a výstupů. 
 
 
 Teorie demokracie: historické a systematické pojetí svobody 

 
V tomto roce byl druhým rokem řešen grant Svoboda a otroctví od antiky po současnost (IGA). Jedním 
z jeho výstupů bylo čtení textů (workshop) k Berlinovu pojetí svobody (Green, MacCallum, Taylor, 
Skinner a Hayek), které se uskutečnilo v květnu 2011. Dalším z výstupů byla konference Svoboda od 
antiky po současnost, která se konala na FF UJEP a které se účastnili i odborníci z jiných universit 
v ČR (http://svoboda-otroctvi.webnode.cz/dilci/studijni-texty/). Výstupem projektu je kolektivní 
monografie Svoboda od antiky po současnost, která vyjde v univerzitní řadě „Studia Politologica“.  
Problematika svobody byla také řešena doc. A. Havlíčkem na konferenci v Olomouci (Svoboda 
rozhodování v dějinách a současnosti filosofie), který zde přednesl příspěvek s názvem Svoboda jako 
zkušenost celku. 
 
Z připravovaných či již realizovaných výstupů za rok 2011 jsou nejpodstatnější tyto: 
Havlíček A., Svoboda jako zkušenost celku, in: T. Nejeschleba (vyd.), Svoboda rozhodování 
v dějinách a současnosti filosofie, CDK: BRNO 2012 (kolektivní monografie, v tisku). 
Havlíček A. (vyd.), Svoboda od antiky po současnost, Ústí n. Labem 2011 (kolektivní monografie, 
v tisku): součástí této kolektivní monografie jsou následující texty: D. Peroutka – Svoboda ve 
středověku, H. Tippelt – Spinozovo pojetí svobody, J. Chotaš – Hobbes o negativní svobodě, 
R. Kučera – John Locke a náboženská svoboda, J. Moural – Humovo deterministické pojetí svobody, 
P. Bláha – Jean Jacques Rousseau: Otázka svobody, D. Kroupa - Křesťanství jako náboženství 
svobody, J. Chotaš – Kant o svobodě jakožto autonomii, J. Chotaš - Kant o svobodě jakožto 
autonomii, M. Šimsa – Proměny pojetí svobody v kritické teorii, M. Nitsche – Heidegger o svobodě, 
A. Havlíček – Svoboda a odpovědnost v českém politickém myšlení. 
Šimsa M., Kritika demokratické svobody, in: Křesťanská revue, 2/2011 (ročník LXXVIII). s. 38-42. 
ISSN 0023-4613. 
 
Vědecký tým: 
Mgr. Petr Bláha, Ph.D.; doc. Aleš Havlíček, Ph.D.; Ing. Jiří Chotaš, Ph.D.; Mgr. Veronika Konrádová, 
Ph.D.; Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.; doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.; Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.; Mgr. 

http://svoboda-otroctvi.webnode.cz/dilci/studijni-texty/
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David Peroutka, Ph.D.; PhDr. Martin Šimsa, Ph.D.; Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D., doc. Josef Moural, 
Ph.D. 
 

 
 Demokracie: vznik a vývoj liberální demokracie a demokratického právního státu 

v historické perspektivě. Vztah mezi demokracií jako vládou většiny a liberální demokracií 
 

Otázkou vzniku a vývoje liberální demokracie jako specifické formy vlády v západní civilizaci, 
vyznačující se určitým pojetím občanství, vládou zákona a dělbou moci, ochranou práv menšin 
a oddělením náboženství a politiky se zabýval doc. R. Kučera. Téma zpracovával také dr. A. Sulitka, 
který se zúčastnil semináře „Migrace a kulturní konflikty“ pořádaný Rakouským kulturním fórem 
v Praze, kde přednesl příspěvek „Vietnamská menšina z pohledu českého menšinového zákona“. 
Zároveň také prezentoval publikaci Aktuální problémy právního postavení menšin v České republice 
na Úřadu vlády ČR. 
 
 
Z připravovaných či již realizovaných výstupů za rok 2011 jsou nejpodstatnější tyto: 
Doc. Rudolf Kučera během roku 2011 pracoval v rámci programu Stimulace na knize „Politologická 
historie demokracie“, s podtitulem „O původu a vývoji systémů demokracie, republiky, oligarchie, 
tyranie, principátu, signorie a vzniku principu demokratické reprezentace a listiny práv a svobod 
občan“, která bude v lednu 2012 odevzdána a publikována v rámci ediční řady UJEP. Dále vystoupil 
na mezinárodní konferenci s názvem „Americký sen – útěk ze staré Evropy? Střední Evropa mezi 
touhami, strachy a iluzemi“ v Goethe-Institutu (Praha). Zúčastnil se též mezinárodního semináře pro 
učitele dějepisu Visegrádských zemí v Maďarsku, v Gyöngyösi, jehož tématem byl František 
Rákóczi II. a idea svobody ve střední Evropě – doc. Kučera zde vystoupil jako zvaný lektor 
s přednáškou nazvanou „Zápas s absolutismem ve střední Evropě v 17. století a na počátku 18. století 
v evropském kontextu”; přednáška byla publikována na internetové adrese www.közep-europa.hu pod 
názvem Az abszolutizmus elleni harc Közép-Európában a 17.századba és a 18. század elején 
európai kontextusba helyezve. 
Kučera, R., Aktuální ohrožení Evropy, in: Střední Evropa, č.136, s.5-11  
 
Vědecký tým: 
doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc., PhDr. Andrej Sulitka, CSc.; Ing. Ivan Štern, PhDr. Martin Šimsa, 
Ph.D., Mgr. Lukáš Novotný, M.A., Ph.D. 
 

 
 Demokracie: zkoumání normativních struktur demokracie 
 
Problematikou se dlouhodobě zabývá dr. M. Šimsa, který se v tomto roce účastnil mezinárodní 
konference "Philosophy and Social Sciences" v Praze s příspěvkem: „Critique of Authoritative and 
Despotic Elements and Regimes in the Czech Democratic Discourse“ a mezinárodní konference 
„Politics and Aesthetics of Non-Violence“ ve Veroně v Itálii s příspěvkem „Non-violent Thoughts in 
Czech Democratic Discourse“. 
 
Z připravovaných či již realizovaných výstupů za rok 2011 jsou nejpodstatnější tyto: 
Šimsa M., Critique of Authoritative and Despotic Elements and Regimes in the Czech Democratic 
Discourse (přednáška) 
Šimsa M., Non-violent Thoughts in Czech Democratic Discourse (přednáška) 
 
Vědecký tým: 
PhDr. Martin Šimsa, Ph.D., Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D., doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc., Mgr. Lukáš 
Novotný, M.A., Ph.D. 

 
 

 Demokracie: nejdůležitější trendy ve vývoji politických stran v Evropské unii  
 

Studium této problematiky se zaměřuje na politické strany ve střední Evropě, které prošly v posledních 
dvou letech výraznou změnou ve svých strukturách a v podílu na vládnutí. V Čechách je jeho 
pozornost upřena na rozložení politických sil a na problémy, které vznikají po volbách. 
 

http://www.közep-europa.hu/
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Z připravovaných či již realizovaných výstupů za rok 2011 jsou nejpodstatnější tyto: 
Štern I., Potíže s demokracií byly vždycky, in: Střední Evropa, č.136. 
Novotný L., O nových trendech krajní pravice v Evropě, in: Střední Evropa, č.136. 
Kučera R., Pro silnou vyhraněnou politiku není místo, in: Ekonom, číslo 20, 2011, s. 45 nn. 
Kučera R., Za střední Evropu, in: Reflex, číslo 22/2011, s. 22 nn. 
 
Vědecký tým: 
doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc., Ing. Ivan Štern, Mgr. Lukáš Novotný, M.A., Ph.D. 
 
 
 Extremismus a nacionalismus: politický extremismus v dnešní Evropské unii 

 
Rok 2011 byl prvním rokem realizace grantu „Poslové nenávisti“ v rámci Studentské grantové soutěže 
UJEP, během kterého byla zorganizována panelová diskuse (Téma: Současné události na 
Šluknovsku) a 3 workshopy pro studenty UJEP, zaměřené na analýzu textů krajně pravicových 
hudebních skupin.  
 
Z připravených či již realizovaných výstupů roku 2011 jsou nejpodstatnější tyto:  
Charvát J., Média versus krajní pravice, in: Násilí z nenávisti, rasismus a média, Klára Kalibová (ed.), 
in: Iustitia, Praha 2011,  
Charvát J. Problém s neonacizmem nevyřeší série zákazů, ale argumentační převaha, in: Romano 
Vodi 1-2/2011. 
Charvát J., Svoboda a diskurs extremismu, konference PirateCon 2011, Ústí nad Labem (přednáška) 
Charvát J., Demokracie a extremismus pohledem politologie, Kurz lektorských dovedností pro 
výchovu k aktivnímu občanství a předcházení extremismu Asi-Milovaní, Praha (příspěvek) 
Charvát J., Reflexe mediálních výstupů Ministerstva vnitra a Policie ČR za rok 2011 týkající se 
extremismu, MVČR, Odborný seminář k extremismu – zpravodajství a PR orgánů státní správ Praha 
(přípěvek) 
Charvát J., Krajní pravice, její vývoj a trendy, Akademická YMCA, Běleč (příspěvek) 
Charvát J., Radikalizace české politické scény, DOX, Praha (panelová diskuse)  
Charvát J., Pravicový extremismus na školách, ZŠ Zámecká 496, Litomyšl (přednáška) 
Charvát J., kolokvium „Současná situace na Šluknovsku“, KPF UJEP (organizátor) 
Novotný, L. 2011. Je třeba zakázat NPD?, in: Mezinárodní politika 12 (35): 2. 
Novotný, L. 2011. Piráti v Berlíně. Recesisté slaví úspěch, ale nikdo neví, co od nich čekat, in: 
Mezinárodní politika 11 (35): 24-27. 
Novotný, L. 2011. Extremismus in Tschechien, in: Eckhard Jesse/Tom Thiema (eds.): Extremismus in 
den EU-Staaten. Wiesbaden: VS Verlag, 397-412. 
Novotný, L., Thieme, T. 2010. Die langen Schatten der Vergangenheit. Politischer Extremismus in 
Tschechien und der Slowakei, in: Totalitarismus und Demokratie 1: 105-121. 
 
Vědecký tým: 
Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D., Mgr. Lukáš Novotný, M.A., PhDr. Andrej Sulitka, CSc., prof. Miroslav 
Kryl, CSc. Do projektů jsou zapojeni také magistři KPF, a to formou dílčích studií a výstupů. 
 
 
 Extremismus a nacionalismus: nacionalismus a rasové teorie, výzkum holocaustu 

 
Problematice se dlouhodobě věnuje prof. M. Kryl, který se absolvoval historický seminář 
s mezinárodní účastí „Malá pevnost Terezín a nacistická perzekuce v českých zemích 1939–1945“, 
pořádaný Památníkem Terezín, a to 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. Prof. Kryl M. se dlouhodobě zabývá osudy českého spisovatele Jiřího 
Weila, evropsky uznávaného autora s tematikou nacistické genocidy židovského obyvatelstva Čech a 
Moravy. V roce 2011 řídil výzkumnou práci týmu tvořeného jím a dvěma interními doktorandkami 
v oboru bohemistiky – Mgr. Hanou Hříbkovou (obor dějin české literatury, FF UK Praha) a Mgr. Marií 
Brunovou (obor bohemistika-germanistika na Univerzitě Salzburg). Projekt s názvem „Jeden český 
židovský osud“ v rámci Stimulace vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků FF UJEP má 
za cíl připravit monografii o Weilově životě a díle. 
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Z připravených či již realizovaných výstupů roku 2011 jsou nejpodstatnější tyto:  
Kryl, M. a kolektiv (Martina Cichá, Tomáš Velímský, Vojtěch Blodig, Dalibor Krčmář): Rasismus, 
antisemitismus, holocaust, Brno, Doplněk, UJEP, Vakát, Brno 2011, 260 s. M. Kryl se podílel na ediční 
přípravě monografie, kterou považoval za svůj stěžejní úkol v r. 2011.  
Kryl, M., Kulturní činnost rakouských vězňů v ghettu Terezín (1942 – 1944), in: Terezínské listy, 
ročník 2011, číslo 39, s. 94 – 102. 
Kryl, M.: Sladký Theresienstadt? (Ad: Nela Růžičková: Ďáblova osvěta, in: Terezínská iniciativa č. 48, 
září 2009, s. 14–15 ) – recenze, in: Terezínské listy, ročník 2011, číslo 39, s. 158–159. 
 
Vědecký tým: 
prof. Miroslav Kryl, CSc., Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D., Mgr. Lukáš Novotný, M.A., PhDr. Andrej 
Sulitka, CSc.   

 
 

 Dějiny filosofie: od antiky po současnost 
 

Hlavní část výzkumu probíhá již více než deset let a je zaměřena na výklad děl význačných filosofů 
jako  Platóna, Spinozu, Kanta, Huma, Husserla atd. V roce 2010 a 2011 byl tématem dialog Hippias 
Větší. Touto problematikou se zabýval na mezinárodní konferenci v Kroměříži doc. A. Havlíček, a to 
s příspěvkem „Krása v dialogu Hippias Větší“. Doc. Havlíček byl také pozván na přednášku na 
universitě Mateje Bela v Banské Bystrici s názvem „Fronésis v dialogu Menón“. Na podzim se 
uskutečnila ve vile Lanna mezinárodní platónská konference na téma Platónův dialog Politikos, jejímž 
spoluorganizátorem byla i FF UJEP. Dále doc. Havlíček spolu s kolegou dr. Jinkem dokončili redakci 
kolektivní monografie „Platónův dialog Hippias Větší“, v níž je spolu s doc. Mouralem autorem jedné z 
kapitol. Na konci roku byla odevzdána k redakčnímu zpracování publikace Ideje a zbožnost 
v Platónově dialogu „Euthyfrón“. Její vytištění se plánuje v první polovině roku 2012 
K problematice filosofie 20. století dopsal v prosinci 2011 H. Tippelt knihu: Jindy, jinde a jinak. 
Filosofie a změna paradigmatu očima psychoanalýzy, která vyjde v roce 2012. 
 
Z připravených či již realizovaných výstupů roku 2011 jsou nejpodstatnější tyto:  
Tippelt, H., Jindy, jinde a jinak. Filosofie a změna paradigmatu očima psychoanalýzy (v tisku). 
Havlíček, A., Krásné věci jsou nesnadné neboli co je smyslem dialogu Hippias Větší?, in: A. Havlíček 
a J. Jinek (vyd.), Platónův dialog Hippias Větší, Praha 2011 (v tisku). 
Moural, J., Sókratova činnost v dialogu Hippias Větší, in: A. Havlíček a J. Jinek (vyd.), Platónův dialog 
Hippias Větší, Praha 2011 (v tisku). 
 
Vědecký tým: 
doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph.D., doc. RNDr. Josef Moural, Ph.D., Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D., Mgr. 
Veronika Konrádová, Ph.D., Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D., Mgr. Martin Nitsche, Ph.D., Mgr. David 
Peroutka, Ph.D. 
 
 
 Dějiny filozofie: vztah analytické a kontinentální filozofie 

 
Tomuto tématu se dlouhodobě věnuje dr. Martin Šimsa, dr. Hynek Tippelt a  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 hermeneutické 
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. 
V roce 2011 se M. Nitsche zúčastnil dvou mezinárodních konferencí: 1. Mezinárodního symposia 
v Itálii na téma „The Politics and Aesthetics of Non-Violence“ pořádaného ve dnech Univerzitou ve 
Veroně ve spolupráci s finským filosofickým centrem excelence v Helsinkách. Na konferenci vystoupil 
s příspěvkem „Out-grounding of Non-violence“. (Příspěvek bude v rozšířené verzi publikován v roce 
2012 v Budapešti.) 
30. International Human Science Research Conference s tématem Intertwining body-self-world 
v Oxfordu. Na konferenci vystoupil s příspěvkem „Self-inscriptive Intertwinning“ v sekci věnované 
myšlení Maurice Merleau-Pontyho. 
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Z připravených či již realizovaných výstupů roku 2011 jsou nejpodstatnější tyto:  
Nitsche, M.: Prostranství bytí. Studie k Heideggerově topologii, Togga, Praha 2011, ISBN 978-80-
87258-90-3. 
Nitsche, M.: Diference, transcendence a tranzitivita. Heideggerův výklad ontologické diference., in: 
příloha č. 3 časopisu Filosofia, Kárul, R. et al., Subjektivita/intersubjektivita, Filosofický ústav SAV, 
Bratislava 2011, ISBN 978-80-970494-2-3, s. 11 – 25. 
Nitsche, M.: The Topology of Metaphysical Viewpoints in the Light of Heidegger‘s Return to Aristotle, 
in: Phainomena. Journal of Phenomenology and Hermeneutics., roč. XIX, č. 74-75, Lublaň 2010, ISSN 
1318-3362, s. 87-102. 
Nitsche, M.: Existenciální tělesnost, in: P. Urban (ed.): Fenomenologie tělesnosti, Filosofický časopis 
mimořádné číslo 2011/7, ISBN 978-80-7007-350-6, Filosofický ústav AV ČR, Praha, s. 9-22. 
Nitsche, M.: Příspěvky k filosofii a hledání místa pro znovupoložení počáteční otázky, in: 
Tomašovičová, J. (ed.), Cestami Heideggerovho myslenia, Schola Philosophica, Pusté Úľany 2011, 
ISBN 978-80-89488-02-5, s. 266-288. 
 
Vědecký tým: 
Mgr. Martin Nitsche, Ph.D., Mgr. Petr Bláha, Ph.D.; Ing. Jiří Chotaš, Ph.D.; Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.; 
PhDr. Martin Šimsa, Ph.D.; Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D., doc. Moural, Ph. D. 

 
 

 Česká filozofie a politické myšlení: historická a systematická analýza  
 
Tato výzkumná činnost byla v roce 2011 zaměřena na systematický výklad svobody u českých autorů 
20. století. Otázce politického myšlení, konkrétně svobody, u Patočky a Hejdánka se v r. 2011 věnoval 
doc. Havlíček. Na konferenci v Olomouci (Svoboda rozhodování v dějinách a současnosti filosofie) 
přednesl příspěvek „Svoboda jako zkušenost celku“ a na konferenci v Ústí n. Labem příspěvek 
„Svoboda a odpovědnost v českém politickém myšlení“. Dr. Šimsa publikoval studii k otázce svobody 
u Karla Kosíka, a to v knize Myslitel Karel Kosík.  
 
Z připravených či již realizovaných výstupů roku 2011 jsou nejpodstatnější tyto:  
Havlíček, A., Svoboda jako zkušenost celku, in: T. Nejeschleba (vyd.), Svoboda rozhodování 
v dějinách a současnosti filosofie, CDK: BRNO 2012 (kolektivní monografie, v tisku). 
Havlíček, A., Svoboda a odpovědnost v českém politickém myšlení, in: A. Havlíček (vyd.), Svoboda 
od antiky po současnost, Ústí n. Labem 2011 (kolektivní monografie, v tisku). 
Bláha, P., Bolzanovo pojetí svobody, in: A. Havlíček (vyd.), Svoboda od antiky po současnost, Ústí 
n. Labem 2011 (kolektivní monografie, v tisku). 
Šimsa, M., Marx, Heidegger, Kosík - teoretická a praktická svoboda, in: Myslitel Karel Kosík, Praha : 
Filosofia 2011, s. 157-176. 
 
Vědecký tým: 
doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph.D., PhDr. Martin Šimsa, Ph.D., Mgr. Petr Bláha, Ph.D., Mgr. Veronika 
Konrádová, Ph.D., doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc., Mgr. Martin Nitsche, Ph.D., Mgr. Daniel Kroupa, 
Ph.D.; Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D., doc. Moural, Ph. D. 

 
 

 Interkulturní problematika ve středoevropském, zvláště pak česko-německém kontextu 
 

Tomuto tématu se věnoval dr. A. Sulitka, který se zúčastnil konference InteRRa 10 – Hnutí 
spolupracujících škol R „Sociální, edukační a zdravotní práce a výzkumná činnost orientovaná na 
etnické a marginalizované skupiny ve spektru posledního dvacetiletí“ – příspěvek (2011) 
„Marginalizace a marginalizované skupiny“.  
Také Mgr. L. Novotný, M.A. se v tomto roce zabýval výzkumem česko-německých vztahů se 
zaměřením na pohraniční oblasti. Na jaře 2011 spolupořádal společně s kolegy s TU Chemnitz a ZČU 
v Plzni v rámci Česko-německého vysokoškolského centra mezinárodní vědeckou konferenci 
s názvem „Kooperationsbeziehungen in der neuen Union – unter besonderer Berücksichtigung des 
sächsisch-tschechischen Grenzraums“ konanou v Oberwiesenthalu (http://www.sthi.eu/fachtagung-
detail/items/id-25---2732011-- kooperationsbeziehungen-in-der-neuen-union. Sám zde organizoval a 
moderoval jeden diskuzní panel a vystoupil s příspěvkem „Přeshraniční spolupráce v trojúhelníku 
Bavorsko – Čechy – Sasko“. 

http://www.sthi.eu/fachtagung-detail/items/id-25---2732011--%20kooperationsbeziehungen-in-der-neuen-union
http://www.sthi.eu/fachtagung-detail/items/id-25---2732011--%20kooperationsbeziehungen-in-der-neuen-union
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Dále L. Novotný reprezentoval KPF na mezinárodní konferenci Saské zasedání aktérů regionálního 
plánování 2011, která se konala na podzim v Höckendorfu u Drážďan, a to s příspěvkem „Česko-
německé vztahy a české pohraničí“. 
 
Z připravených či již realizovaných výstupů roku 2011 jsou nejpodstatnější tyto:  
Sulitka, A.: K otázce uznání vietnamské komunity za národnostní menšinu v České republice, in: 
Migrace a kulturní konflikty, vyd. Harald Christian Scheu. Praha : Auditorium s.r.o., 2011, s. 219-225, 
ISBN 978-80-87284-07-0 
Kučera, R., redaktor, spolu s O. Matějkou a I. Šternem, Čtyři roky dialogu o Evropě. Vier  Jahre Dialog 
über Europa 2007-2010, Praha, Mnichov 2011, 278 stran, ISBN 978-3-924019-10-5 
Novotný, L. 2011. Evropská unie. In: Romancov M., Novotný, L. a kol. (eds.): Mezinárodní 
organizace. Plzeň, Nakladatelství Aleš Čeněk, s. 40-59. 
Novotný, L. 2011. Trendy vývoje veřejné diplomacie v dnešní zahraniční politice. In: Politologický 
časopis 1/2011, S. 65-79. 
 
Vědecký tým: 
PhDr. Andrej Sulitka, CSc., doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc., prof. Miroslav Kryl, CSc., Mgr. Lukáš 
Novotný, M.A., Ph. D., Ing. Ivan Štern 
 
 
ÚSTAV SLOVANSKO-GERMÁNSKÝCH STUDIÍ 
 
 Dějiny Němců v českých zemích  
 
Dějiny Němců v českých zemích je dlouholeté výzkumné téma ÚSGS. V loňském roce byl věnován 
především dvěma stěžejním tématům: 
 

- vědecká a výzkumná centra Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století 
Jedná se o složitou problematiku organizačních center německé vědecké pospolitosti v Čechách, 
přičemž je pozornost zaměřena k otázce, kde je vlastně středisko její činnosti? Má zůstat ve stále více 
se počešťující (a tím i potenciálně stále nepřátelštější) Praze, anebo se přesunout do měst s jasnou 
převahou německého obyvatelstva (v úvahu připadal hlavně Liberec a také ještě Ústí nad Labem). 
Tento hlavní záběr textů pak doplňují jednotlivé doplňující studie věnované institucím v různých 
lokalitách nebo různým oborům. 
Dokončení projektu včetně hlavního výstupu GAČR „Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce 
Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století“ (Spolu s Masarykovým ústavem a Archivem AV) 
V roce 2011 byly realizovány tyto výstupy: 
Kaiserová, K., Kunštát, M (eds.): Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách 
v 19. a první polovině 20. století, ÚSGS FF UJEP 2011, ISBN 978-80-86971-37-7, ISBN 978-80-7414-
432-5, 448 s. 
Fenomén Muzea v 19. a první polovině 20. století, (Oubrechtová M., Zeman V. eds.), Kristina 
Kaiserová, Albis international, Ústí nad Labem 2011, ISBN 978-80-86971-31-5 
 

- církevní dějiny 19. a první poloviny 20. století 
Církevní dějiny Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století se snaží postupně zmapovat ve 
spolupráci s dalšími institucemi (FHS UK, AA ČAV, UP) celé spektrum této problematiky. V posledním 
roce byla pozornost věnována zejména německé provincii redemptoristů, náboženské kultuře 
19. století, některé otázky byly řešeny také v rámci vzdělávacích a vědeckých center ve výše 
uvedeném projektu GAČR. 
V rámci bilaterálního doktorandského grantu „Náboženské kultury v Evropě v 19. a 20. století“ (ve 
spolupráci s FHS UK a LMU München/SRN) aktivní účast spolu s doktorandkou Mgr. Marcelou 
Oubrechtovou na odborném semináři v Římě (22.-27.3.2011). 
Tématu se také dotýkají následné projekty: 
- OPVK 1.1. Patriotismus – nacionalismus – národovectví v českých zemích /vzdělávací film/.  
- Cíl 3 „Sasko-české vztahy v proměnách času – pomocná výuková publikace“ 
V roce 2011 byly realizovány tyto výstupy: 
Kaiserová, K., Macková, M: Lidové misie redemptoristů v českých zemích v 19. století. In Hanuš, Jiří 
a kol.: Christianizace českých zemí ve středoevropském kontextu. Brno, Matice moravská pro 
Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura 2011, s. 248-267, ISBN 978-
80-86488-77-6 
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Výzkumný tým:  
pracovníci ÚSGS: doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc., Mgr. Václav Houfek; pracovníci a doktorandi 
KHI: Mgr. Tomáš Okurka, Mgr. Marcela Oubrechtová; spolupracovníci externích pracovišť 

 
ÚSGS také je spoluřešitelem projektu: NAKI Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa. 
(projekt ve spolupráci s ÚSD AV ČR)  

 
 

6.3 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ A UMĚLECKÉ 
ČINNOSTI 

 
Přehled nejvýznamnějších zahraničních institucí: 
 Adalbert-Stifter-Verein, München /SRN 
 Collegium Carolinum München /SRN 
 DAAD, Bonn, SRN 
 Deutsches Kulturforum Östliches Europa, Potsdam /SRN 
 Internationale Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein (IAP) 
 Institut für Germanistik/Interkulturelle Germanistik, Univerzita Bayreuth, SRN 
 Instituts für Sächsische Geschichte und Volkskunde e.V. TU Dresden /SRN 
 Johannes-Künzig-Institut, Freiburg /SRN 
 Matej Bel University Faculty of Humanities Department of Philosophy 
 Mitteleuropa ZentrumTU Dresden /SRN 
 Österreichische Akademie der Wissenschaft 
 Österreichisches Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, Wien, Rakousko 
 Österreich-Kooperation (ÖK), Rakousko 
 Philosophische Fakultät Technische Universität Dresden, SRN 
 Private pädagogische Hochschule der Diözese Linz, Rakousko 
 Universidad Carlos III de Madrid 
 Università degli Studî Suor Orsola Benincasa Nepoli 
 Universita Komenského, Bratislava 
 Universität Wien, Rakousko 
 Universität Würzburg, SRN 
 Zentrale für politische Bildung /SRN 
 
 

6.4  CENTRÁLNĚ EVIDOVANÉ PROJEKTY (CEP) 
 

Název grantu 
Řešitel 

Zdroj 

Finanční 
podpora 
(v tis. Kč) 
celkem 

Finanční 
podpora 
na rok 
2011 

Skepse, její předchůdci a dědicové 
doc. RNDr. Josef Moural, Ph.D. 

GAČR 
(2009–2011) 

525 120 

LIBRI CIVITATIS dokumentace a zpřístupňování 
městských knih v České republice I. 
doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 

GAČR 
(2009–2011) 

2 953 657 

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

GAČR 
(2009–2011) 

1 235 302 

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

GAČR 
(2009–2013) 

3 281 79 

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

postdoktorský 
GAČR 

(2009–2011) 
415 199 

Sudetská župa jako protiletecký kryt říše? (1939-
1945) 

postdoktorský 
GAČR 

466 218 
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Mgr. Martin Veselý, Ph.D. (2009–2011) 

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

NAKI (MK ČR) 
(2011–2015) 

13 632 2 526 

Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa. 
doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. (participace na 
projektu ÚSD AV ČR) 

NAKI (MK ČR) 
(2011–2015) 

20 163, 
z toho pro FF 

UJEP 
7 164 

467 

Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná 
infrastruktura Filozofické fakulty Univerzity J. E. 
Purkyně 
doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 

OP VaVpI 
(2010–2015) 

261 932 511 

 
PROJEKTY PŘIPRAVOVANÉ V ROCE 2011 

Název projektu 
Řešitel 

Poskytovatel 
Poskytnuté 
prostředky 

(tis. Kč) 

ARS MONTANA – Umělecký a kulturní transfer v otevřeném 
prostoru česko-saského Krušnohoří na prahu raného novověku 
(1459-1620) 
spoluřešitelka doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. (participace 
na projektu Filozofické fakulty UK) 

GAČR 
263 

(schváleno) 

Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního 
dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech 
PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D. (participace na projektu NPÚ) 

NAKI (MK ČR) 
 

19 161, z toho 
pro FF UJEP 

10 721 
(schváleno) 

Umělecká výměna v regionu Krušnohoří mezi gotikou a 
renesancí 
PhDr. Lubomír Turčan (participace na projektu FF UK a NG 
Praha) 

NAKI (MK ČR) 

19 246, z toho 
pro FF UJEP 

2 811 
(schváleno) 

 
 

6.5 OSTATNÍ PROJEKTY V ROCE 2011 
 
6.5.1 PŘEHLED ŘEŠENÝCH PROJEKTŮ V ROCE 2011 
 

Název grantu 
Řešitel 

Zdroj 

Finanční 
podpora 
(v tis. Kč) 
celkem 

Finanční 
podpora 
na rok 
2011 

Vydání sborníku z doktorandské konference Mikro a 
makrohistorie.  
doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 

ČNFB 30 30 

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

SGS UJEP 
(specifický 
výzkum) 

594 296 

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

SGS UJEP 
(specifický 
výzkum) 

900 300 

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

SGS UJEP 
(specifický 
výzkum) 

900 300 

Poslové nenávisti: Krajně pravicové kapely Jako 
klíčový faktor ideologického a mobilizačního 
potenciálu česko-slovenské extrémní pravice.  
Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph. D. 

SGS UJEP 
(specifický 
výzkum) 

798 286 
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Sakrální architektura saské renesance 
v severozápadních a severních Čechách 
doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 

SGS UJEP 
(specifický 
výzkum) 

1 250 300 

 
Věda a výzkum na FF UJEP byly dále podpořeny finančními prostředky na institucionální 

výzkum, jenž odrážejí výsledky hodnocení vědecko-výzkumné činnosti dle aktuální metodiky Rady 
vlády pro výzkum, vývoj a inovaci. V roce 2011 bylo z těchto finančních prostředků celkem řešeno 36 
projektů, z toho 22 vědeckých grantů a 14 projektů na podporu vydání publikace v celkové hodnotě 
3.376.000 Kč. 

Dle platné metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje získala FFUJEP v roce 2011 
celkem 2258,567 bodů, což činí 20,92 % podíl na celkovém hodnocení VaV UJEP. 

 
 

6.5.2 OSTATNÍ PROJEKTY PŘIPRAVOVANÉ V ROCE 2011 
 

Název grantu  
Řešitel 

Zdroj 

Finanční podpora 
na celou dobu 

řešení 
(v tis.) 

Poznej saskou renesanci, jedinečný fenomén 
severozápadních Čech  
doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 

Nadace ČEZ 
305 tis. Kč  

(neschválen) 

Terezín – dokumentace dílčích prvků Hlavní pevnosti  
Mgr. Jan Peer 

Podpora pro 
památky 
UNESCO 

199 tis. Kč 
(neschválen) 

Lidská práva: dějinné koncepce a systematický výklad  
doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph.D. 

SGS UJEP 
(specifický 
výzkum)  

881 tis. Kč 
(schválen) 

Proměny stranických systémů ve státech střední Evropy. 
Česká republika, Slovensko, Německo a Rakousko 
v komparaci  
dr. Lukáš Novotný 

SGS UJEP 
(specifický 
výzkum)  

861 tis. Kč 
(neschválen) 

Referenční báze dokumentárních dat pro výzkum 
a praktické řešení problematiky geomorfologických hazardů 
Mgr. Vilém Zábranský 

SGS UJEP 
(specifický 
výzkum)  

66 tis. Kč 
(schválen) 

Česká praktická filosofie 
PhDr. Martin Šimsa, Ph.D. 
 

SGS UJEP 
(specifický 
výzkum)  

585 tis. Kč 
(schválen) 
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7. ROZVOJ FF UJEP 
 
7.1 

 
ROZVOJOVÉ A INVESTIČNÍ AKTIVITY 

 
Rozvojové projekty FF v roce 2011 

1) V rámci decentralizovaných projektů v programu 3 – Program na rozvoj přístrojového 
vybavení a moderních technologií byl realizován projekt s názvem „Pořízení videa a 
střihového systému pro CDDKD“ v celkové výši Kč 212 tis. Kč. 

 
Projekty v rámci OP VK v roce 2011 

1) prioritní osa 2.3 „A potentia ad actum" – zahájení projektu 1. 8. 2009, ukončení projektu 31. 7. 
2012. Projekt je zaměřen na posílení vzdělávacích a vědecko-výzkumných aktivit zejm. 
v oblasti dokumentace památek a ochrany kulturního dědictví (zejm. práce s moderními 
technologiemi pro dokumentaci – laserové skenování, fotogrammetrie, práce v systému CAD 
atd.). V tomto roce pokračovala výuka dvousemestrálních PVK zaměřených na nejnovější 
metody dokumentace a digitalizace a k témuž tématu byla rovněž vydána skripta. V rámci 
cyklu hostovských přednášek domácích a zahraničních odborníků proběhlo celkem osm 
přednášek určených pro doktorandy KHI. Obdobně bylo realizováno pět přednášek týkajících 
se problematiky holocaustu a oral history. Z prostředků projektu bylo hrazeno více jak patnáct 
výjezdů akademických pracovníků na domácí a zahraniční konference a studijní pobyty. Dále 
byly uspořádány tři pracovní semináře/konference (2 akce se zahraniční účastí) – konkrétně 
se jednalo o pracovní seminář Metodika zpřístupňování, editování a digitalizace městských 
pramenů (21. února, Praha) a konference Drobné památky a krajina (22.–23. září, Úštěk) a 
Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí 
(11.–12. října, Praha).  

2) prioritní osa 2.3 „Nová média ve výzkumu a vývoji“ – participace na projektu ČVUT Praha. 
Zahájení projektu 1. 9. 2009, ukončení projektu 31. 8. 2012. Projekt vytváří výukový program, 
který vzdělává vědecké pracovníky v oblasti nových médií, jakými jsou digitální fotografie, 
tvorba audiovizuálního snímku, počítačová grafika, práce s webem apod. Za účelem realizace 
kurzů bylo v místnosti V2-1 v objektu Velká Hradební 15 zasíťováno celkem 8 pracovních 
stanic s vazbou na nový dataprojektor. V letním semestru akademického roku 2011/12 se 
uskutečnil blok kurzů k výše zmíněné tématice. Cílovou skupinou byli vědečtí pracovníci a 
doktorandi FBMI ČVUT a UJEP. 

3) prioritní osa 1.1 „Patriotismus – nacionalismus – národovectví v českých zemích /vzdělávací 
film/“ – zahájení projektu 1. 10. 2010, předpokládané ukončení projektu 28. 2. 2013. Cílem 
projektu je vytvoření 6 dílů vzdělávacího dokumentárního filmu s tématikou patriotismu, 
nacionalismu a národovectví v českých zemích od středověku po současnost a zároveň 
vytvoření metodické příručky pro SŠ pedagogy dějepisu, společenských věd a dalších 
příbuzných oborů. V roce 2011 byla napsána většina textů do pracovních sešitů a připraven 
pilotní scénář dílu k 19. století.  

4) prioritní osa 2.4 „Communitas pro praxis – Partnerství pro praxi“ – zahájení projektu 1. 8. 
2011, ukončení 31. 7. 2014. Cílem projektu je rozvoj nabídky studentských praxí a stáží 
v aplikační sféře za účelem zvýšení uplatnitelnosti absolventů v praxi. Partnery projektu jsou 
Památník Terezín, Památník národního písemnictví, Nadace VIA, Nadace Partnerství, Výbor 
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, na realizaci se rovněž podílí Krajský úřad Ústeckého 
kraje. V roce 2011 byla zahájena spolupráce se všemi uvedenými partnery a příprava sylabů 
kurzů zaměřených na praxi. 

 
Projekty v rámci OP VaVpI v roce 2011 

1) prioritní osa 4 „Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura FF UJEP“ – zahájení 
projektu 1. 5. 2011, ukončení 31. 8. 2014. Předmětem projektu je modernizace infrastruktury 
pro FF UJEP, konkrétně rekonstrukce objektů F1 a F2 v Kampusu UJEP. V roce 2011 se 
projekt přesunul z přípravné do realizační fáze, byly uzavřeny smlouvy s členy realizačního 
týmu, pozornost se zaměřila na výběrová řízení a související zakázky, přičemž o administraci 
veřejných zakázek se stará firma Gordion, vybraná dle výběrového řízení v r. 2010. Proběhlo 
VŘ na zpracovatele dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (vysoutěžena byla firma 
Metroprojekt Praha, a. s., zakázka je v realizaci), VŘ na technický dozor investora 
(vysoutěžena firma Varia, s. r. o., zakázka je v realizaci) a VŘ na koordinátora BOZP (VŘ 
v běhu), v přípravě je VŘ na zhotovitele stavby, jehož vyhlášení je plánováno na jaro 2012. 
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7.2 PROJEKTY FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL (FRVŠ) 
 
PROJEKTY FRVŠ ŘEŠENÉ V ROCE 2011 

Název projektu  Poskytovatel Požadované 
prostředky na 2011 

(tis. Kč) 

Řemeslo ve městě a jeho organizace v zrcadle staletí – 
řešitelka Mgr. Eva Němečková 

FRVŠ 40 

 
PROJEKTY FRVŠ PŘIPRAVOVANÉ V ROCE 2011 

Název projektu  Poskytovatel Požadované 
prostředky 2011 

(tis. Kč) 

Analýza krajně pravicových textů - tvorba nového 
předmětu – řešitel Mgr. M.A. Jan Charvát Ph.D. 

FRVŠ 60 
(schválen) 

 
 
7.3 ROZVOJOVÉ PROGRAMY MŠMT 
 
V roce 2011 byl na fakultě realizován 1 rozvojový projekt, oba byly řešeny ve spolupráci s ostatními 
součástmi UJEP (viz tabulka). 
 
ROZVOJOVÉ PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2011 

Název projektu Poskytovatel Poskytnuté 
prostředky (tis. Kč) 

Pořízení videa a střihového systému pro CDDKD –řešitel 
Mgr. Jan Peer 

MŠMT 250 

 
 

7.4 ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 
 

Název projektu 
Řešitel 

Poskytovatel 
Doba realizace 

projektu 

Poskytnutá částka 
(v tis.) 

běžné/kapitálové 

Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná 
infrastruktura FF UJEP 
doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 
* 15 % spoluúčast UJEP, vydání rozhodnutí duben 
2011 

OP VaVpI 
05/2011 

- 
08/2014 

29 870 / 232 061* 

A potentia ad actum – Od možnosti ke 
skutečnosti 
doc. PhDr. Hrubá, Ph.D., KHI 

OP VK 2.3 
08/2009 

– 
07/2012 

7543 / 0 

Nová média ve výzkumu a vývoji 
Mgr. Eva Krovová 
*participace na projektu ČVUT Praha 

OP VK 2.3* 
09/2009 

- 
08/2012 

591 / 0 

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

OP VK 1.1 
10/2010 

- 
06/2013 

5723 / 0 

Communitas pro praxis – Partnerství pro 
praxi  

doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph. D. 
OP VK 2.4 

08/2011 
– 

07/2014 
7129 / 0 
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PROJEKTY OP VK PŘIPRAVOVANÉ V ROCE 2011 

Název projektu 
Řešitel 

Poskytovatel Poskytnuté 
prostředky (tis. Kč) 

Inovace uměnovědných oborů různých součástí UJEP – 
Corona culturae 
Mgr. Michaela Koumarová 

OP VK 2.2 11 825  
(schválen) 

Multimediální vzdělávání posluchačů magisterských 
studijních programů 
Mgr. Eva Krovová, spoluřešitelka 
*participace na projektu ČVUT Praha. 

OP VK 2.2 11 568 
(schválen) 

z toho FF UJEP 1 540* 

Šance pro mladé průzkumníky – postdoc  
doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 
* projekt ve spolupráci s PřF UJEP 

OP VK 2.3 2 740 
(v hodnocení) 

Partnerství mezi Čechami a Moravou pro ochranu a rozvoj 
kulturního dědictví  
doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 
* projekt ve spolupráci s UP Pardubice, UP v Olomouci, Národní 

knihovnou 

OP VK 2.4 21 500 
(v hodnocení) 

 z toho UJEP 1.300* 

Etika a odpovědnost v managementu  
doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph.D. 

OP VK 2.4 28 200 
(v hodnocení) 

z toho UJEP 24.900* 

 
 

7.5 DALŠÍ ROZVOJOVÉ A INVESTIČNÍ AKTIVITY 
 

V rámci rozvojových a investičních aktivit se FF UJEP v roce 2011 zásadním způsobem 
soustředila na řešení investičního projektu VaVpI „Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná 
infrastruktura FF UJEP“. 

Vzhledem k budoucímu finančnímu zatížení, které s projektem souvisí, zvolila FF v oblasti 
investic spíše umírněnou politiku a investovala pouze do nezbytně nutných akcí a zařízení. Jednalo se 
zejména o zajištění autorských práv k projektu pro stavební povolení rekonstruovaných budov 
v hodnotě Kč 250.000,-. Dále pak byl z důvodu technického opotřebení a neefektivní opravy zakoupen 
nový kopírovací multifunkční stroj Bizhub C220 v celkové výši Kč 66.000,-, který slouží studijnímu 
oddělní FF UJEP. 

Během roku byly provedeny drobné rekonstrukce a dovybavení prostor ÚSGS v Brněnské ulici 
v celkové hodnotě 15.000 Kč. 
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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 a 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. 2011 

  

Přírůstek knihovního fondu za rok 1161 

Knihovní fond celkem 22513 

Počet odebíraných titulů periodik (fyzicky):
 

103 

Otevírací doba za týden
1 

(fyzicky) 54 

Počet absenčních výpůjček
2 

802 

Počet uživatelů
3 

426 

Počet studijních míst 72 

Počet svazků umístěných ve volném výběru 5344 

 
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. 2011, 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 

 



 48 

8.4 MULTIMEDIÁLNÍ STUDOVNY A KNIHOVNY KATEDER 
 
KATEDRA GERMANISTIKY 
 

V roce 2011 bylo v mediotéce KGER registrováno celkem 247 uživatelů s 802 absenčními 
výpůjčkami a s cca 6 200 četností návštěv. Zařazeno do prezenční a výpůjční knihovny bylo 389 
nových titulů pořízených za celkem 98.552,- Kč. 

Z výtěžku z tisku a kopírování bylo vydáno za opravy kopírovacího stroje a tiskárny včetně 
nových tonerů celkem 11.751,- Kč, za nákup drobného materiálu 4.761,- Kč. Pro mediotéku byly 
v r. 2011 zakoupeny tři nové monitory v hodnotě 8.813,- Kč (hrazeno též ze zisku za tisk). 
 
Multimediální studovna a knihovna nabízí uživatelům: 

 obsáhlý knižní fond (slovníky, encyklopedie a základní odbornou literaturu) v oboru 
lingvistika (fonetika, gramatika, lexikologie a slovotvorba, frazeologie, stylistika, vývoj jazyka), 
literatura (lexika literárních děl, dějiny literatury, divadlo, rakouská a švýcarská literatura, 
literatura pro děti a mládež), didaktika, dějiny a reálie Německa, Rakouska a Švýcarska; 

 rozsáhlý výpůjční fond beletristických děl včetně sekundární literatury v oblasti německé, 
rakouské a švýcarské literatury; literatury pro děti a mládež NJO; 

 sledování aktuálních pořadů všech německých televizních a rádiových programů volně 
dostupných přes digitální satelit; 

 přístup k počítači a internetu s možností posílání e-mailů, skenování a černobílého tisku 
potřebných učebních materiálů;  

 DVD, CD-ROM, CD a videokazety, německé odborné časopisy; 

 diplomové a bakalářské práce katedry germanistiky na CD (pouze k prohlížení).  
 
 
KATEDRA HISTORIE  
 
 V roce 2011 bylo ve studovně KHI registrováno celkem 179 uživatelů. Celkový přírůstek 
knihovního fondu KHI v roce 2011 činil 409 ks, z toho 85 titulů bylo hrazeno z prostředků ESF, 51 
titulů z prostředků NAKI, 54 titulů z prostředků interních fakultních grantů jednotlivých členů katedry 
historie, 106 titulů z prostředků Interní grantové agentury UJEP, 21 titulů z prostředků katedry historie 
FF a 92 titulů tvoří knihy získané bezplatně formou darů. 
 
Studovna nabízí uživatelům: 

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

 přístup k 8 počítačům pro práci studentů s přístupem na internet; 

 20 míst ke studiu; 

 reprografické služby placené (tisk a kopírování) i 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; 

 diplomové a bakalářské práce katedry historie. 
 

Studenti mají k dispozici služby specializovaného pracoviště, kterým je Centrum 
dokumentace a digitalizace kulturního dědictví. To disponuje moderní technikou pro zpracování 
zvukových i obrazových dat, pro fotogrammetrii, 3D skenování, stavební a geodetické měření. 

CDDKD je vybaveno touto moderní záznamovou technikou: Pro zpracování digitálních 
audiovizuálních záznamů má pracoviště k dispozici 2 počítačové pracovní stanice pro zpracování 
obrazových dat se softwarovými vybavením kreativních nástrojů pro vytváření návrhů pro různé typy 
médií od firmy Adobe. Digitální záznam obrazu je možné pořizovat díky poloprofesionální DV kameře  
Canon XM2 a Full-HD kameře Panasonic AG-AC160EJ. 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). 

Centrum dokumentace je také vybaveno počítači a SW pro fotogrammetrii, disponuje 
profesionálním programovým vybavením: AutoCad Civil 3D 2008, AutoCad Map 3D 2009 CZ, 
Photomodeler 6, Photomodeler Scanner full, Adobe ProExtended 10 pro uživatelskou práci s 3D 

file:///E:/Users/krchovova/AppData/Users/Kateřina/AppData/Local/Local%20Settings/Local%20Settings/Temp/Local%20Settings/Temp/Local%20Settings/Local%20Settings/Local%20Settings/Local%20Settings/Transformace/Varianty%20ústavu/KGER_casopisy.asp
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skeny, tříkamerový monochromatický handyscan EXAscan s rozlišením 0,01 mm s přesností 20 ųm+ 
100 ųm /m, tříkamerový handyscan VIUscan pro snímání barevné textury s rozlišením 0,05 mm 
s přesností 20 ųm+ 200 ųm /m, měřící kolečko pro vytyčovací práce v terénu, záměrný laserový kříž 
Bosch 389 a  ruční laserové dálkoměry Leica, jistící lezecký materiál (samojistící brzda, stopPetzel, 
sedací a prsní úvazy, dynamické lano).  

Pro zabezpečení terénního výzkumu jsou k dispozici totální stanice Leica TCR 802 a Leica 
TCR 803. 
 
 
KATEDRA POLITOLOGIE A FILOZOFIE  
 
 Celkový přírůstek knihovního KPF činil 318 titulů, z toho 46 titulů bylo hrazeno z prostředků 
KPF, 110 titulů z prostředků interních fakultních grantů jednotlivých členů katedry, 153 titulů 
z prostředků Interní grantové agentury UJEP a 9 titulů tvoří knihy získané bezplatně formou darů. 
 Mezi nejvýraznější aktivity studovny patří již tradičně pořádání studentského plesu FF UJEP, 
pořádání odborných přednášek a nově i futsalový turnaj O pohár děkana FF. 
 V letošním roce byl rozvoj studovny opět zaměřen hlavně na rozšiřování fondů týkajících se 
kurzů magisterského studia Politické filozofie (granty doc. Havlíčka a doc. Mourala), pokračovala 
i příprava fondu pro plánovaný magisterský obor Evropská studia a díky grantovému projektu IGA dr. 
Charváta byl vytvořen i unikátní fond zahraniční literatury k problematice politického extrémismu a 
subkultur mládeže. 
 
Studovna nabízí uživatelům: 

 obsáhlý knižní fond; 

 přístup k 4 počítačům pro práci studentů s přístupem na internet; 

 24 míst ke studiu; 

 skenování, kopírování potřebných učebních materiálů; 

 diplomové a bakalářské práce KPF; 

 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 2010/11 

Název kurzu Hodinová dotace Počet účastníků 

Člověk v dějinách IV. 16 60 

Dějiny filozofie 16 30 

 
Zimní semestr 2011/2012 

Název kurzu Hodinová dotace Počet účastníků 

Vývoj a proměna 
středoevropského prostoru ve 
20. století s přihlédnutím k 
dějinám Evropy 

16 16 

 
  

9.2 EDIČNÍ ČINNOST 
 
Tato činnost je hrazena z prostředků na institucionální výzkum. 
 
Ediční plán schválený na rok 2011 

PUBLIKACE 

Autor Název ISBN 

Cornejo, Renata 
Doma mezi dvěma jazyky a kulturami. Čeští 
německy píšící autoři a autorky po r. 1968 

978-80-7414-381-6 

Havlíček, Aleš 
Problém zbožnosti a idejí v Platónově dialogu 
"Euthyfrón" 

978-80-7414-388-5 

Havlíček, Aleš a kol. Dějiny českého politického myšlení II 978-80-7414-390-8 

Hrubá, Michaela / 
Zábranský, Vilém / 
Sulitková, Ludmila 

Stand und perspektiven der Erschlieβung 
mittelalterlicher und Frühneuzeitlicher Stadtbücher  
(Stav a perspektivy zpřístupnění středověkých a 
raně novověkých městských knih) 

978-80-7414-385-4 

Hrubá, Michaela / 
Zábranský, Vilém / 
Štefanová-Cerman, Dana 

Mikro- und Makrogeschichte. Eine Anwendung in 
der geisteswissenschaftlichen Forschung 
 (Mikro- a makrohistorie. Praktické použití 
v humanitních vědách)  

978-80-7414-386-1 

Němec, Mirek / Höhne, 
Steffen / Johann, Klaus 

Johannes Urzidil. Ein „hinternationaler“ Schriftsteller 
aus Böhmen  

978-80-7414-382-3 

Veselý, Martin 

Sudetská župa jako protiletecký kryt říše? Letecká 
válka a protiletecká ochrana v Říšské župě Sudety 
1939-1945 

978-80-7414-383-0 

Kryl, Miroslav a kol. Rasismus, antisemitismus, holocaust 978-80-7414-389-2 

ĆASOPISY 

Bergerová, Hana / 
Schmidt, Marek  Aussiger Beiträge 5 (2011) 

ISSN: 1802-6419 

Hrubý, Petr Monumentorum Custos ISSN: 1803-781X 

Okurka, Tomáš Ústecký sborník historický ISSN: 0231-9349 
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9.3 KONFERENCE A SEMINÁŘE 
 

NÁZEV AKCE POŘADATEL TERMÍN 

Místa utrpení, smrti a hrdinství – život 
vězňů v nacistických koncentračních 
táborech  

FF UJEP, katedra historie, Historická 
skupina Osvětim při sdružení 
osvobozených politických vězňů a 
pozůstalých 

7. 1.–28. 2. 2011 
 

Odraz umělecké tvorby v kulturních a 
vzdělávacích konceptech – interaktivní 
workshop k česko-rakouským 
interkulturním vztahům  

FF UJEP, katedra germanistiky ve 
spolupráci s PPH Diözese Linz 
v Rakousku 

22.–24. 3. 2011 

Seminář Wende(-)Punkte in der 
Geschichte Mitteldeutschlands 

FF UJEP, katedra germanistiky 11.–18.4.2011 

Migration als Phänomen der modernen 
Gesellschaft – workshop k migrační 
problematice 

FF UJEP, katedra germanistiky 6. 4. a 
20. 4. 2011 

Výročí 5 let filozofické fakulty FF UJEP 26. 4. 2011 

Svatomarkovské procesí FF UJEP, katedra germanistiky 30. 4. 2011 

5. Germanistické kolokvium: „Narozeni 
v Čechách a na Moravě – u nás 
(ne(známí)?“ 

FF UJEP, katedra germanistiky ve 
spolupráci s Adalbert-Stifter-Verein 
v Mnichově 

4. 5. 2011 

Čtení textů v rámci IGA projektu 
„Svoboda od antiky po současnost“ 

FF UJEP, katedra politologie 
a filozofie 

6.–8. 5. 2011 

Výjezdové čtení textů k problematice: 
„Normativita, kritika, utopie v českém 
filozofickém a politickém myšlení 
(Bolzano, Masaryk, Rádl, Šafařík, Kosík, 
Bondy, Hejdánek a další)“ 

FF UJEP, katedra politologie 
a filozofie 
 

27. 5., 28. 5., 
29. 5. 2011 

Hledání centra. Vědecké a vzdělávací 
instituce Němců v Čechách v 19. a první 
polovině 20. století (závěrečné kolokvium 
k publikaci) 

FF UJEP, ÚSGS, MÚ a AAV 
 

17. 6. 2011 

Výstava o dokumentaci kostela 
sv. Floriána v Ústí nad Labem  

FF UJEP, katedra historie, Centrum 
dokumentace a digitalizace kulturního 
dědictví 

2. 6. 2011 

10. konference Stavebně historického 
průzkumu – Sakrální architektura 

FF UJEP, katedra historie + Sdružení 
pro SHP + NPÚ úop Praha 

 

7.–10. 6. 2011 
 

Analýza textů krajně pravicových skupin 
(V rámci IGA UJEP „Poslové nenávisti“) 

FF UJEP, katedra politologie 
a filozofie 

17.–19. 6. 2011 

Prezentace a tisková konference 
k projektu „Cesko-saská učebnice“ – Cíl3 

FF UJEP, ÚSGS, KÚ, TU Dresden 14. 7. 2011 

„Drobné nemovité památky v krajině a 
význam jejich dokumentace“ konference 
dokumentace památek, Úštěk 

FF UJEP, katedra historie + Centrum 
dokumentace a digitalizace 

22.–23. 9. 2011 

Kurz českého jazyka pro Němce – 
Coloquia ustensia 

FF UJEP, ÚSGS 21. 8.–3. 9. 2011 

Analýza textů krajně pravicových skupin 
(V rámci IGA UJEP „Poslové nenávisti“) 

FF UJEP, katedra politologie 
a filozofie 

16.–18. 9. 2011 

Mezinárodní konference „Migration, 
kulturelle Identität und deutsch-
tschechische Beziehungen im 
grenznahen Raum“ 

FF UJEP, katedra germanistiky ve 
spolupráci s Univerzitou Bayreuth 

4.–6. 10. 2011 
 

Konference v rámci IGA projektu FF UJEP, katedra politologie 23.–24. 11. 2011 
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„Svoboda od antiky po současnost“ a filozofie 

Mezinárodní konference „Plato’s 
Statesman“ 

FF UJEP, katedra politologie 
a filozofie, FF UK, FU AV ČR, Czech 
Plato Society 

10.–12. 11. 2011 

„Města ve středověku a raném novověku 
jako badatelské téma posledních dvou 
desetiletí“ konference o problematice 
měst a městských pramenů (OP VK 2.3) 

FF UJEP, katedra historie 11.–12. 10. 2011 

„Brána školního dějepisu otevřená“ 
Oborová konference didaktiky dějepisu 

FF UJEP, katedra historie 
 

8.–9. 12. 2011 

Panelová diskuse „Současná situace na 
Šluknovsku“ 

FF UJEP, katedra politologie 
a filozofie 

14. 12. 2011 

Analýza textů krajně pravicových skupin 
(v rámci IGA UJEP “Poslové nenávisti) 

FF UJEP, katedra politologie 
a filozofie 

16.–18. 12. 2011 

Specializační blok – cyklus přednášek 
ve spolupráci s Člověkem v tísni 
– Válečný zpravodaj  
– Holocaust 
– Rwanda  
– Kongo  
– Využití dokumentů v dějepisném 
vyučování  
– Holocaust  
– Čečensko  
– Politické procesy 50. let  
 – Etiopie, současné problémy 
– Rozpad Jugoslávie, konflikty na 
Balkáně  
– Arabsko-izraelský konflikt, humanitární 
organizace Člověk v tísni  

FF UJEP, katedra historie  
 

23. 3. 2011 
6. 4. 2011 
27. 4. 2011 
19. 10. 2011 
27.10.2011 
2.11.2011 
2.11.2011 
9.11.2011 
16.11.2011 
23.11.2011 

 
 

9.4 PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE 
 
9.4.1 SPOLUPRÁCE S AKADEMIÍ VĚD 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 
 
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 5 

Ostatní 4 
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9.5 PROPAGACE 
 

V roce 2011 se Filozofická fakulta prezentovala především na těchto akcích: Den otevřených 
dveří, Dny vědy a umění na UJEP, propagace projektů FF UJEP v rámci Interní grantové agentury 
UJEP, Gaudeamus, Teen Age University, Ceny rektorky a stipendia pro studenty za rok 2011, 
4. studentský ples FF UJEP.  
 
 

Imatrikulace studentů rigorózního řízení na FF 
UJEP na výletním zámečku Větruše. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Propagace projektu „Sakrální architektura saské renesance 
v severozápadních a severních Čechách“ v rámci Interní 
grantové agentury UJEP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FF UJEP se aktivně podílela na realizaci 
celouniverzitního projektu OP VK 2.2 Teen Age 
Univerzity. V rámci tohoto projektu se uskutečnila řada 
kurzů pro mladší i starší žáky ZŠ a SŠ. 
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Filozofická fakulta UJEP si v tomto roce 
připomněla již 5. výročí svého založení. 
Při této příležitosti uspořádala sérii tří 
odlehčených přednášek s humanitní 
tematikou. Program pokračoval v areálu 
Kampusu UJEP, kde přihlížející ocenili 
zejména vystoupení skupiny historického 
šermu a prezentaci výzbroje a výstroje 
vojáků z období druhé světové války. 
Večer byl zakončen koncertem kapel 
Rara Avis a Neočekávaný dýchánek. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Nejslavnostnější událostí celého dne bylo zahájení projektu přestavby 
budov F1 a F2 v areálu kampusu, kam se má v roce 2014 Filozofická 
fakulta přestěhovat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Slavnostního zahájení se v kapli univerzity 
účastnili rektor univerzity prof. René Wokoun, 
hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová, 
doc. Iva Ritschelová, bývalá rektorka a nynější 
předsedkyně ČSÚ, a litoměřický biskup Mons. Jan 
Baxant. 
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10. VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ HODNOCENÍ 
 

10.1 VNITŘNÍ HODNOCENÍ  
 

1) Hodnocení studia z pohledu studentů probíhá formou šetření v IS STAG v semestrální 
periodicitě. Toto šetření umožňuje zjištění odezvy na jednotlivé disciplíny, a tedy zpětnou 
vazbu mezi studentem a vyučujícím.  

2) Vedení fakulty ve spolupráci s vedením kateder realizuje pravidelnou evaluaci 
akademických pracovníků (formou vnitřních a vnějších výběrových řízení, dále formou 
pravidelného každoročního hodnocení; nástroje na řešení zjištěné situace, včetně finančního 
ohodnocení, má v rukou vedoucí katedry).  

3) Vedení fakulty zajišťuje jednotlivé kroky a činnosti fakulty prostřednictvím pravidelných porad 
kolegia vedení a porad s vedoucími kateder, na nichž dochází i k průběžnému 
vyhodnocování jednotlivých činností a kontrolování úkolů.  

 
 

10.2 VNĚJŠÍ HODNOCENÍ, VČETNĚ MEZINÁRODNÍHO HODNOCENÍ 
 

V roce 2011 prošla FF UJEP hodnocením doktorského studijního programu Historické vědy 
v oboru České dějiny ze strany Akreditační komise ČR. Hodnocení bylo realizováno prostřednictvím 
analýzy sebehodnotící zprávy a dalších materiálů, které si AK vyžádala, a proběhlo v rámci návštěvy 
účelové pracovní skupiny pod vedením její předsedkyně Svatavy Rakové, kterou tvořila diskuse 
s vedením fakulty a vysoké školy, se zástupci oborových rad a studenty, dále posouzení kvality 
obhájených disertačních prací, jejich posudků a dalších podkladů souvisejících se zajištěním zejména 
vzdělávací a výzkumné činnosti fakulty, školitelů a doktorandů. 
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11. PLNĚNÍ ZÁMĚRŮ AKTUALIZACE DZ 
 

11.1 INTERNACIONALIZACE  
 
 Byl vytvořen modul průřezových předmětů vyučovaných v anglickém nebo jiném jazyce pro 

studenty v programu ERASMUS. 
 Katedra historie i katedra germanistiky rozšířila mezinárodní spolupráci za podpory programu 

Aktion a Českoněmeckého fondu budoucnosti. 
 Byla naplňována rámcová dohoda o spolupráci na projektu „Politické myšlení starověku a jeho 

recepce“. 
 Byla navázána spolupráce s těmito partnerskými pracovišti: Památník národního písemnictví, 

Památník Terezín, Nadace VIA, Nadace Partnerství, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. 
 Byla uzavřena dohoda contutelle o společné realizaci doktorského studijního programu Historické 

vědy s TU Dresden. 
 
 

11.2 AKADEMICKÉ ČINNOSTI 
 
11.2.1 VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI 
 
 FF UJEP úspěšně prošla hodnocením doktorského studijního programu Historické vědy oboru 

České dějiny ze strany Akreditační komise ČR. 
 V roce 2011 se nepodařilo akreditovat navazující magisterský studijní obor Německá filologie 

v česko-německém interkulturním kontextu, a to z procesních důvodů. 
 V tomto roce byl úspěšně akreditován studijní obor Historie v kombinované formě. 
 Pokračovaly práce na žádostech o akreditace těchto studijních oborů: Archivnictví a spisová 

služba v prezenční a kombinované formě, Základy humanitní vzdělanosti – Politologie 
v kombinované formě. 

 Zahájeny byly práce na žádosti o akreditaci doktorského studia studijního programu Politologie, 
oboru Politická filozofie. 

 Byly zahájeny první kroky k vytvoření střednědobého plánu rozvoje studijních programů a oborů. 
 Podařilo se získat projekt OP VK 2.2, jehož cílem je inovace uměnovědných oborů realizovaných 

na FF a FUD. 
 Dále fakulta získala projekt OP VK 2.4 jehož prostřednictvím je posilováno partnerství ve 

vzdělávací i výzkumné činnosti s institucemi z aplikační sféry. 
 
11.2.2 VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, INOVAČNÍ A UMĚLECKÁ ČINNOST 
 
 Byla zahájena realizace dvou projektů podpořených z programu NAKI: projekt „Společenské, 

kulturní a ideové transfery v historii příhraničního regionu severozápadních a severních Čech a 
jejich role pro jeho rozvoj a udržitelnost“ (hlavním příjemcem FF UJEP) a projekt „Příběhy míst. 
Topografie soudobé paměti národa“ (hlavním příjemcem Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, FF 
UJEP spolupříjemcem). 

 Byly připraveny dva návrhy projektů do programu NAKI, které byly podpořeny: „Dokumentace, 
digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních 
Čech“ (hlavním příjemcem NPÚ, FF UJEP spolupříjemcem) a projekt „Umělecká výměna 
v regionu Krušnohoří mezi gotikou a renesancí“ (ve spolupráci s NG Praha a FF UK). 

 Fakulta pokračovala v realizaci projektů GAČR, podala 1 nový návrh. 
 Projektová činnost FF UJEP byla podpořena prostřednictvím stimulace vědecko-výzkumné 

činnosti v rámci podpory z prostředků na specifický výzkum FF. 
 V tomto roce byly řešeny 4 projekty v rámci Interní grantové agentury UJEP. 
 Bylo podáno 5 návrhů projektů do Studentské grantové soutěže UJEP. 
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11.3 ROZVOJOVÉ PROJEKTY A PROJEKTY EU 
 
11.3.1  ROZVOJOVÉ PROJEKTY A PROJEKTY EU 
 
 V rámci partnerství se fakulta podílela na realizaci projektu OP VK 2.3 „Nová média ve VaV“ – 

byly realizovány kurzy pro akademické pracovníky. 
 V rámci rozvojových decentralizovaných projektů byl realizován projekt s názvem „Pořízení videa 

a střihového systému pro CDDKD“ v celkové výši Kč 250 tis. Kč. 
 
11.3.2 ZAPOJENÍ FF UJEP V RÁMCI NABÍDKY OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A DALŠÍCH 
ZDROJŮ  
 
 V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) byly řešeny celkem 

4 projekty. K hodnocení bylo podáno 5 žádostí v prioritních osách 2.2, 2.3 a 2.4. 
 V rámci programu Cíl 3 / Ziel 3 na podporu příhraniční spolupráce mezi Českou republikou 

a Svobodným státem Sasko byly řešeny celkem 2 projekty. 
 Byla zahájena realizace projektu OP VaVpI, PO 4, na výstavbu infrastruktury spojené 

s výzkumem „Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura FF UJEP“ .  
 
 

11.4 KVALITA A KULTURA UNIVERZITNÍHO ŽIVOTA 
 

11.4.1 STUDENTI, PRACOVNÍCI 
 
 V rámci projektu „A Potentia ad Actum“ OP VK 2.3 byly realizovány odborné kurzy zaměřené na 

zvyšování kvalifikace akademických i neakademických pracovníků – kurz odborného německého 
jazyka, kurz odborného anglického jazyka. 

 Realizovala se modernizace technického vybavení v učebnách. 
 Pokračovala tradice pořádání studentského plesu FF UJEP. 
 Uskutečnil se první ročník futsalového turnaje o Pohár děkana FF UJEP. 
 
11.4.2 REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE 
 
 Byla rozvíjena spolupráce při realizaci projektů s regionálními institucemi, veřejnou správou 

a samosprávou. 
 
11.4.3 PROPAGACE – PUBLIC RELATIONS 
 
 Pozornost byla věnována modernizaci webových stránek FF UJEP. 
 Byly vytvořeny a vytištěny nové propagační materiály pro Dny otevřených dveří UJEP a veletrh 

vzdělávání Gaudeamus. 
 
 

11.5 FINANCOVÁNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST 
 
 V dubnu 2011 došlo k podpisu Rozhodnutí týkající se realizace projektu „Moderní vzdělávací 

a vědecko-výzkumná infrastruktura FF UJEP" (VaVpI PO4). Tento akt nastartoval veškeré aktivity 
související s realizací projektu, zejména provádění veřejných zakázek dle harmonogramu 
projektu. Vzhledem k posunu podpisu Rozhodnutí ze strany MŠMT o téměř tři měsíce a dále 
posunu termínu přípravy veřejné zakázky na zpracovatele projektové dokumentace pro výběr 
zhotovitele o další tři měsíce došlo k celkovému nesouladu prováděných aktivit ve vztahu ke 
schválenému harmonogramu o cca půl roku. Projekt v tuto chvíli disponuje časovou rezervou, 
která tento propad bezproblémově vykryje. V souvislosti s těmito posuny byl harmonogram 
projektu VaVpI přepracován tak, aby plně reflektoval provádění aktivit projektu dle reálného 
časového rámce. 

 Žádné další významné investiční činnosti se v roce 2011 nerealizovaly z důvodu vzniku 
očekávaných nákladů v příštích letech, zejména spoluúčasti VaVpI, případně dozařizování nově 
rekonstruovaných objektů nad rámec rozpočtu VaVpI. 
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12. ZÁVĚR 
 

12.1 SILNÉ STRÁNKY FF UJEP  
 
 Rozšiřování nabídky kombinovaného studia 
 Akreditace studijních oborů do roku 2014 
 Dobrá vazba na region (spolupráce s místní samosprávou a státními institucemi) 
 Ve vybraných oblastech spolupráce s řadou institucí na národní úrovni 
 Dobrá mobilita studentů i pedagogů 
 Mezinárodní spolupráce s partnerskými zahraničními univerzitami 
 Rozvoj česko-německé příhraniční spolupráce v oblasti VaV 
 Rozvoj Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví 
 Zapojení projektů EU, NAKI 
 Propojenost tvůrčí činnosti s realizovanými obory 
 Rozvíjející se publikační činnost 
 Výsledky vědy a výzkumu zhodnocené v získaných prostředcích na specifický a institucionální 

výzkum 
 Realizace projektu OP VaVpI – vybudování univerzitního kampusu, resp. možnost využít objekty 

F1 a F2 pro potřeby FF 

 

12.2 SLABÉ STRÁNKY FF UJEP 
 
 Nevyvážená struktura studijních oborů z hlediska jednotlivých kateder 
 Nízká kapacita výukových a dalších prostor 
 Malý počet docentů a profesorů v produktivním věku 
 Nízká atraktivita webových stránek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva FF UJEP za rok 2011 byla zpracována v dubnu 2012 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 …………… 
Akademický senát FF UJEP schválil tuto výroční zprávu na svém zasedání ………… 

mailto:sekretariat@ff.ujep.cz

