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1.

ÚVOD

Rok 2016 byl pro fakultu rokem velkého pracovního nasazení. V tomto roce fakulta zahájila plnění
Dlouhodobého záměru 2016 - 2020, kde byly stanoveny cíle pro další pětileté období. Fakulta se také
aktivně zapojila do nového programového období ESF. Dále byla nucena reagovat na legislativní
změny, a to především na základě novely Vysokoškolského zákona 111/1998 Sb. V této souvislosti
začala připravovat inovaci vnitřních předpisů a zahájila proces k úspěšnému hodnocení kvality.

2.

PLNĚNÍ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTY
ZA ROK 2016

Filozofická fakulta většinou splnila své záměry, které si naplánovala pro rok 2016.
Oblast studia
- byly zaktualizovány studijní plány v IS STAG v souladu s kontrolními zprávami pro Akreditační
komisi,
- byla připravena a podána žádost o akreditaci DSP Filologie, SO Německá literatura; studijní obor byl
úspěšně akreditován,
- byla zahájena výuka v nově akreditovaných studijních oborech: Bc SP Historické vědy, SO
Dokumentace památek (KS), DSP Filologie, SO Německá literatura,
- byl předložen ke schválení záměr o akreditaci DSP Politická filosofie
- byly nastoleny podmínky pro zahájení příprav pro vypracování záměru o akreditaci u Bc SP
Politologie a SP Základy humanitní vzdělanosti, který by měl nahradit dobíhající SO Společenské
vědy a Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání. Zároveň je připravován nový magisterský SP
Filosofie.
Oblast tvůrčí činnosti
- v rámci institucionálního výzkumu byla podpořena tvůrčí i publikační činnost akademických
pracovníků, bylo realizováno 31 projektů z toho 12 KHI, 11 KPF, 7 KGER, 1 ÚSGS;
- v rámci specifického výzkumu byly podpořeny výzkumné týmy, bylo realizováno 7 projektů v rámci
Studentské grantové soutěže;
- byly plněny cíle projektu „Children born of war – past, present and future“ (CHIBOW) v rámci
programu Horizon 2020;
- fakulta získala dva projekty GA ČR (viz níže);
- bylo vydáno desáté číslo časopisu Aussiger Beiträge, který je zařazen do databáze SCOPUS;
- podařilo se zařadit časopis Monumentorum Custos - Časopis pro památky severozápadních Čech do
databáze ERIH;
- díky projektu Euroregion Elbe Labe se podařilo zajistit podmínky pro vznik Centra pro podporu výuky
německého jazyka a interkulturního vzdělávání v regionu;
- pokračovalo úsilí pro formulování výzkumných témat a hledání institucionálního uspořádání pro
založení Centra pro výzkum politického extremismu asociálního napětí;
- podporovány byly aktivity, spolupráce v oblasti vzdělávání i výzkumu s celostátními institucemi;
Oblast kvality
- v této oblasti se nepodařilo naplnit počet podpořených Ph.D. ani habilitačních řízení. Doktorské
studium úspěšně ukončila pouze Mgr. Táňa Šimková z Centra dokumentace a digitalizace kulturního
dědictví;
- v rámci institucionálního plánu IP 2016 fakulta podala a získala 2 projekty – okruh A1 Kvalitní
vzdělávací činnost a 5 projektů – okruh B1 Mezinárodní mobilita studentů a pracovníků UJEP;
Oblast diverzita, dostupnost, třetí role
- nepodařilo se uzavřít žádnou novou smlouvu o spolupráci, pouze byly zahájeny kroky pro uzavření
smlouvy o spolupráci s Činoherním studiem města Ústí n. Labem, p. o;
- v systému Moodle byl vytvořen tento počet kurzů: na KHI: 4, na KPF: 3, na KGER: 7;
- přehled praxí:
KPF/0817 - Praxe ve veřejné správě (15 studentů)
KPF/0886 - Communitas pro praxis - Nadace (12 studentů)
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KPF/N202 a N203 - odborná praxe I, II - praxe v zahraničních organizacích,
institucích a firmách (3 studenti)
KPF/SPPI a SPPII - souvislá pedagogická praxe (pod PF) - vždy 28 studentů.
KGER/SBOP - souvislá bakalářská odborná praxe 2 studentky (1 v zahraničí, 1 v
Čechách)
KGER/SMOP - souvislá magisterská odborná praxe 4 studentky (všechny v zahraničí)
KGER/087 – Communitas pro praxis – Památník národního písemnictví: 3
KGER - pedagogická souvislá praxe: 30
KGER - pedagogická průběžná praxe: 2
KHI/ODP - odborná praxe (5 studentů)
KHI/OPN - odborná praxe (8 studentů)
KHI/0642A, B– Communitas pro praxis – Památník Terezín: 29
KHI/0094 - odborná praxe (2 studenti)
KHI/0095 - odborná praxe (1 student)
KHI/SPP1 - souvislá pedagogická praxe I (13 studentů)
KHI/SPP2 - souvislá pedagogická praxe II (11 studentů)
Oblast internacionalizace
- v této oblasti byly všechny záměry fakulty naplněny:
počet podpořených studentů v rámci studia dvojitého diplomu: 3
počet podpořených pedagogů v rámci studia dvojitého diplomu: 7
počet vyjíždějících studentů: 52
počet vyjíždějících pedagogů 18
počet kurzů v cizím jazyce: 6
Oblast relevance
- v této oblasti fakulta splnila své plánované výstupy – byl vytvořen kalendář akcí na rok 2016,
v návaznosti na oslavu deseti let vzniku fakulty vznikly propagační materiály s novým vizuálem;

papírové desky
b
brožura o fakultě

látková taška

Oblast efektivního financování
- v této oblasti byly splněny vytyčené cíle, byly prováděny analýzy nákladů, řešily se reklamační řízení,
byla vypracována zpráva o udržitelnosti projektu OP VaVpI, byly pořizovány knihy a další informační
zdroje;
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1.
1.a

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FAKULTĚ
NÁZEV FAKULTY, SÍDLO

Úplný název fakulty:
Adresa:

1.b

Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FF UJEP)
Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

Vedení FF UJEP
Děkanka
Proděkan pro rozvoj a informatizaci
Proděkanka pro studium
Proděkan pro vědu a zahraniční vztahy
Tajemnice

doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.
doc. Hana Bergerová, Dr.
Mgr. David Tomíček, Ph.D.
Ing. Terezie Tahalová

Katedry, oddělení a ostatní pracoviště fakulty
Katedra germanistiky
Multimediální studovna a knihovna
Katedra historie
Oddělení pomocných věd historických
Centrum pro dokumentaci a digitalizaci
kulturního dědictví
Studovna a knihovna
Katedra politologie a filozofie
Studovna a knihovna
Ústav slovansko-germánských studií
Jazykové centrum
Oddělení pro vědu a zahraniční vztahy
Studijní oddělení
Správa budov

doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.
Květoslava Vlachová
doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.
doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.
PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.
Mgr. Jan Grisa
Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.
Mgr. Petr Bláha
doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.
Mgr. Martin Škvára
Mgr. Michaela Koumarová
Bc. Daniela Libichová
Vratislav Burda
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Děkan
Proděkanka
pro studium

Vedoucí
studijního
oddělení
Referentka
studijního
oddělení

Proděkan
pro vědu a
zahraniční vztahy
Vedoucí
oddělení pro
vědu a
zahraniční
vztahy

Tajemník

Sekretariát

Proděkan pro
rozvoj a
informatizaci

Akademický
senát

Vědecká rada

Disciplinární
komise

Katedra
germanistiky
- Mediotéka a
studovna

Správa budov

Katedra historie
- Studovna a
knihovna
- Oddělení
archivnictví a
pomocných věd
historických

Referentka

- Centrum pro
digitalizaci a
dokumentaci
kulturního
dědictví

pro vědu a
zahraniční
vztahy
Referentka pro
ediční činnost

Katedra
politologie a
filozofie
- Studovna a
knihovna
Ústav
slovanskogermánských
studií
Jazykové
centrum FF
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1.c

ORGÁNY FAKULTY
VĚDECKÁ RADA
Interní členové:
doc. Hana Bergerová, Dr.
doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.
doc. Mgr. Václav Drška, Ph.D.
prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.
doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.
prof. PhDr. Jiří Kocián, CSc.
doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.
doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.
PhDr. Martin Šimsa, Ph.D.
Mgr. David Tomíček, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.
Externí členové:
Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický
doc. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
prof. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
PhDr. Jiří Kuděla, Ph.D., generální konzul České republiky v Drážďanech.
prof. Dr. Miroslav Novák, Ph.D., Cevro institut, o.p.s., Praha
doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc.
prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr., Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., Filozofická fakulta Pardubice

AKADEMICKÝ SENÁT
Předseda
Mgr. Jakub Pátek, Ph.D.
Akademičtí pracovníci
doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.
PhDr. Jiří Koumar, Ph.D.
Mgr. Eva Krovová
Mgr. Josef Märc

Studenti
Mgr. Jan Grisa
Bc. Michal Jirman
Bc. Jiří Myroniuk
Radek Rákos

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
Složení komise do 31. 8. 2016
Předseda
Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D.
Akademičtí pracovníci
Mgr. Jarmila Jehličková
Mgr. Jakub Pátek, Ph.D.
Studenti
Viktor Novák
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Bc. Lukáš Sláma
Bc. Antonín Štěpanovský

Složení komise k 1. 9. 2016
Předseda
Mgr. Jarmila Jehličková
Akademičtí pracovníci
Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D.
Mgr. Jakub Pátek, Ph.D.
Studenti
Viktor Novák
Bc. Lukáš Sláma
Bc. Antonín Štěpanovský

1.d

ZASTOUPENÍ V REPREZENTACI VYSOKÝCH ŠKOL

Organizace
Rada VŠ

1.e

Jméno člena
Mgr. Antonín Kadlec

Funkce
člen sněmu

POSLÁNÍ, VIZE, STRATEGICKÉ CÍLE
POSLÁNÍ

UJEP je nejvýznamnější a nezastupitelná vědecko-výzkumná, umělecká a vzdělávací instituce
regionu Ústeckého kraje České republiky a Filozofická fakulta je její jedinou humanitně orientovanou
součástí, která se ve svém výzkumu i v rámci výukové činnosti podílí na reflexi historicky i kulturně
zdevastovaného regionu.
Posláním FF je na půdě UJEP, ale i mimo ni rozvíjet vzdělávací, vědeckou a výzkumnou činnost v
humanitních oborech a realizovat tuto činnost tak, aby přispívala k rozvoji všeobecné vzdělanosti i
vědeckých poznatků.
VIZE
FF UJEP a její vedení chce v dlouhodobém časovém horizontu:
Zvyšovat kvalitu studia a současně úroveň absolventů s důrazem na jejich uplatnění
na trhu práce v EU.
Zvyšovat kvalitu a kvantitu výsledků tvůrčí činnosti.
Zvyšovat kvalitu svých pracovníků s ohledem na jejich kvalifikaci, znalosti
a dovednosti.
Zvyšovat kvalitu řízení fakulty.
Prohlubovat spolupráci se soukromým a především veřejným sektorem.
Pozitivně ovlivňovat dění a podílet se na rozvoji regionu – Ústeckého kraje České
republiky.
STRATEGIE
Své strategické cíle deklarovala FF UJEP ve Strategii FF UJEP 2010 – 2020, v Dlouhodobém záměru
FF UJEP na roky 2016 - 2020 a v aktualizaci na rok 2016. Jedná se o dlouhodobé cíle, kterých
chceme společnými silami dosáhnout ve stanoveném časovém horizontu.

1.f

ZMĚNY V OBLASTI VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ

V roce 2016 byly přijaty 10 nových vnitřních norem (6 směrnic a 4 příkazy).
Směrnice 39/2016 - Postup stanovení prodejní ceny publikací FF
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Směrnice 38/2016 - Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových
prací
Směrnice 37/2016 - Zveřejňování dokumentů na úředních deskách FF UJEP
Směrnice 36/2016 - Udělování stipendií na FF UJEP
Směrnice 35/2016 - Pravidla provozu služebního vozidla Filozofické fakulty
Směrnice 34/2016 - Sazby ostatních osobních nákladů za výuku a zkoušení a další činnosti
Příkaz 37/2016 - Úhrady za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem
Příkaz 36/2016 - Výše poplatků na FF UJEP
Příkaz 35/2016 - Doktorské stipendium
Příkaz 34/2016 - Pravidla poskytovaní zdravotního volna zaměstnancům FF UJEP

1.g

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE § 18 ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O
SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Vedení Filozofické fakulty poskytlo informace podle § 18 zákona č. 106/1999 SB., O
svobodném přístupu k informacím v 6 případech. Žádostem bylo vyhověno v plném rozsahu. Žádosti,
včetně jejich vypořádání, jsou zveřejněny na webových stránkách UJEP.
Požadované informace byly následujícího charakteru:
1)

Žádost o poskytnutí rozpoložkovaného rozpočtu katedry politologie a filozofie Filozofické fakulty
UJEP za poslední uplynulé tři roky 2014, 2015, 2016 včetně uvedení celkového počtu
zaměstnanců a výše úvazků v položce mzdové výdaje.

2)

Žádost o poskytnutí informace jakým způsobem FF eviduje a kontroluje dodržování pracovní
doby pedagogických pracovníků.

3)

Poskytnutí závěrečných zpráv včetně rozpočtů ze všech projektů v rámci IGA od roku 2012, jež
byly realizovány katedrou politologie a filozofie nebo s její účastí.

4)

Žádost o poskytnutí informace: Jaká byla docházka zaměstnance Filozofické fakulty Ing. Ivana
Šterna v LS 2016?

5)

Žádost o poskytnutí informace: Kdy bylo vypsáno výběrové řízení na akademický úvazek
zaměstnance Filozofické fakulty Mgr. Barbory Řebíkové?

6)

Žádost o poskytnutí informace: Kdy bylo vypsáno výběrové řízení na akademický úvazek
zaměstnance Filozofické fakulty Mgr. Jana Musila? Doložení podkladů k tomuto výběrovému
řízení.
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2.

STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ
ČINNOST

2.a CELKOVÝ POČET AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
Fakulta má 12 akreditovaných studijních programů popsaných metodikou výsledků učení
v souladu s Rámcem kvalifikací vysokoškolského vzdělávání České republiky.

2.b DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
Nad rámec akreditovaných studijních programů realizovala fakulta pro studenty další odborně
zaměřené vzdělávací aktivity (výběr):
zvané přednášky tuzemských a zahraničních odborníků včetně odborníků z praxe;
odborné praxe, stáže, studijní pobyty, exkurze (tuzemské i zahraniční);
kurzy zaměřené na rozvoj kompetencí v oblasti prezentace VaV;
specializační kurzy ve spolupráci s organizací Člověk v tísni – Jeden svět na školách;
účast studentů na konferencích;
Filozofická fakulta uspořádala v zimním semestru blok přednášek, besed a komentovaných
prohlídek se zajímavými hosty a odborníky z praxe (např. prof. M. Hilský, D. Grozdanovičová,
Mgr. R. Mikoláš, M. Páral, Ing. P. Prouza). Ty byly prezentovány pod názvem Týdny
humanitních věd na FF UJEP. Některé akce byly začleněny do programu v rámci spolupráce
s FOCUS LABE a divadelním festivalem KULT.

Katedra historie
Centrum dokumentace a digitalizace kulturních památek FF UJEP uspořádalo pro studenty
oboru Dokumentace památek a Kulturní historie odbornou praxi v Záhořanech u Litoměřic.
Studenti se seznámili se současnými metodami
dokumentace hmotných historických pramenů.
Předmětem zájmu se stal kostel Nejsvětější Trojice
v Záhořanech. Dále se studenti účastnili odborné
praxe v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Konojedech u Úštěka. Praxe byla realizována
v rámci partnerství a vzájemné spolupráce
v projektu Evropský hospodářský prostor ve
spojení se Společností pro obnovu památek
Úštěcka. Katedra historie úzce spolupracuje
s organizací Člověk v tísni v rámci projektu Jeden
svět na školách.

Praxe studentů v Záhořanech; 22. 5. – 2. 6. 2017

Katedra historie v rámci kurzu vybrané kapitoly z čs. kulturních dějin zrealizovala dějin setkání
s českou herečkou, moderátorkou, publicistkou a překladatelkou Sylvou Daníčkovou. Seminář
byl zaměřen na působení Sylvy Daníčkové v Laterně Magice a cestě na světovou výstavu
Expo 58 v Bruselu, kde působila jako konferenciérka, dále o Černém divadle Jiřího Srnce,
divadlu Semafor a Jiřím Šlitrovi i zlomovém roku 1968. Dotkneme se také životu Sylvy
Daníčkové v šedivé době normalizace, její publicistické, literární a překladatelské činnosti a
závěrem bude připomenuta také její spolupráce s AV ČR po roce 1989. Dalšími hosty v rámci
kurzu byl herečka Jana Hermachová, která hovořila o slavné éře Městských divadel
pražských; český dramatik, režisér a herec Vlastimil Venclík, který hovořil o studiu režie na
pražské FAMU v nadějných šedesátých letech, psaní divadelních her, normalizaci a o tématu
násilí v současné společnosti; divadelní režisérka Helena Glancová, která vzpomínala na
legendární Divadlo za branou, uměleckých i politických peripetiích v době normalizace;
herečka Jaroslava Tvrzníková, která seznámila studenty se svým působením v činohře
pražského Národního divadla v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století, o
spolupráci s rozhlasovou stanicí Rádio Svobodná Evropa.
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Katedra germanistiky
Katedra germanistiky realizuje pravidelné filmové večery organizované jazykovou asistentkou
DAAD, zaměřené na současný německý a rakouský film. Ke zvyšování jazykové kompetence
je určen pravidelně jednou za měsíc pořádaný „Stammtisch“, na kterém studující germanistiky
trénují konverzaci v německém jazyce. V roce 2016 se uskutečnila pro studující KGER řada
přednášek za účasti významných zahraničních osobností (např. z Univerzity Bayreuth,
Greifswald, Poznan, Maribor, VitoriaGasteiz), autorská čtení Mileny Michiko
Flašar Vladimira Vertliba a, Mileny Ody,
výstavy „Gustav Klimt – Průkopník
moderny“ a „Gustav Mahler a Vídeň“
v prostorách VK UJEP a výstavy „Jazyk“
v kulturním centru Hraničář.

Čtení rakouské autorky
v Coffeeup 9. 3. 2016

Mileny

Michiko

Flasar

V průběhu roku byla dále realizována řada workshopů, určených k dalšímu vzdělávání a
prohlubování znalostí studujících germanistiky jako např. „Deutsch-tschechische
Erinnerungsorte“, „Jak snížit stres při zkoušení cizích jazyků?“. Mimo to katedra germanistiky
organizovala pro své studující tematicky zaměřené exkurze např. do knihovny SLUB
v Drážďanech, na knižní veletrh v Lipsku a do vybraných institucích nabízejících odborné
praxe na saské straně.

Katedra politologie a filozofie
V loňské roce byla zahájena úspěšná spolupráce s Eurocentrem Ústí nad Labem, která
vyústila v řadu přednášek zaměřených na evropskou problematiku. V roce 2016 byl realizován
cyklus odborných přednášek na aktuální regionální, celostátní i globální témata, například
Brexit, Přínosy a rizika přijetí eura v ČR, Současné výzvy česko-německých vztahů, Pracovní
mobilita v EU aneb jak se uplatnit na unijním trhu práce?, Současné výzvy zahraniční a
bezpečnostní politiky EU aneb Unie jako politický trpaslík? V rámci udržitelnosti projektu
OPVK „Communitas pro praxis“ jsou realizovány odborné praxe na Krajském úřadě
Ústeckého kraje a v nadacích VDV, VIA a Nadace Partnerství. Studenti katedry politologie a
filozofie měli možnost účastnit se výjezdní čtení Platónova dialogu Euthyfrón a konference
„Otázky pravdy, relativity a hodnotové neutrality ve filosofii, ve vědě a na univerzitě“, ale také
několikadenního workshopu „Filozofie v horách VI“, který organizuje katedra filozofie FF
Univerzity Pardubice.
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3.

STUDENTI

3.a OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ STUDIJNÍ NEÚSPĚŠNOSTI
Na Filozofické fakultě UJEP jsou dlouhodobě uplatňována opatření ke snížení studijní neúspěšnosti,
zejména:
motivačních pohovorů v přijímacím řízení;
úpravy studijních plánů – v prvním semestru bakalářských studijních programů zařazení kurzů
úvodu do studia, u kurzů s vysokou mírou studijní neúspěšnosti zařazení opakovacích seminářů
a v posledním semestru bakalářských a magisterských studijních programů zařazení seminářů
ke státním závěrečným zkouškám;
u dvouoborových studií umožňování přestupů studentům, kteří nezvládají požadavky, na
studium některého oboru zvolené kombinace;
rozšíření konzultační činnosti pro studenty, popř. rozvoj e-learningu a tvorby studijních opor;
rozvoj poradenství pro studenty – zajištění poradenských služeb poskytovaných
Psychologickou poradnou při katedře psychologie Pedagogické fakulty UJEP;
zapojení do projektu IP 2016 – Analýza studijní neúspěšnosti v rámci přípravného vzdělávání
učitelů, v němž FF na základě analýzy devíti studijních oborů navrhla konkrétní kroky na
jednotlivých katedrách, které by mohl vést ke snižování studijní neúspěšnosti na FF UJEP.

3.b OPATŘENÍ PRO OMEZENÍ PRODLUŽOVÁNÍ STUDIA
Opatření pro omezení prodlužování studia:
zajištění včasné informovanosti studentů o datu vzniku poplatkové povinnosti za prodlouženou
dobu studia – individuální informování každého studenta prostřednictvím složky Moje studium
v IS/STAG;
důsledné vyměřování, resp. vymáhání poplatků za prodlouženou dobu studia;
striktní nastavení podmínek pro poskytování úlev z poplatkové povinnosti a jejich důsledné
dodržování;
zajištění informovanosti studentů o stavu vyrovnání závazků vůči UJEP – individuální
informování každého studenta prostřednictvím složky Moje studium v IS/STAG;
důsledné uznávání předmětů a kreditů získaných při studiu v zahraničí v rámci programu
mobilit;
včasné zveřejňování harmonogramu akademického roku pro podporu optimálního načasování
plnění studijních povinností;
zvýšení počtu termínů pro konání státních závěrečných zkoušek včetně termínů pro konání
obhajob závěrečných prací;
včasné zadávání témat závěrečných prací;
úpravy studijních plánů - zavedení kurzů zaměřených na přípravu závěrečných prací a jejich
prostřednictvím zajištění průběžné kontroly postupu studenta při tvorbě závěrečné práce;
včasné zveřejňování termínů kontrol studia a zajištění jejich dostatečného počtu;
zavedení průběžných postupů k ověřování znalostí a dovedností studentů;
uplatňování opatření ke snížení studijní neúspěšnosti (viz bod 3.a).

3.c REALIZACE VLASTNÍCH/SPECIFICKÝCH STIPENDIJNÍCH PROGRAMŮ
Filozofická fakulta přiznává ve výjimečných případech dle směrnice č. 36/2016 Udělování stipendií na
FF UJEP mimořádná jednorázová sociální stipendia studentům, jejichž další studium je ohroženo v
důsledku tíživé sociální situace.
Studentům doktorských studijních programů může být na základě Příkazu děkanky č. 35/2016
Doktorské stipendium od druhého roku studia po zbytek standardní doby studia zvyšováno doktorské
stipendium o 1 000 až 2 000 Kč v závislosti na plnění studijního plánu. Děkan může z vlastní iniciativy
nebo na základě návrhu školitele podpořeného souhlasným stanoviskem oborové rady přiznat
mimořádné stipendium za vynikající tvůrčí nebo studijní výsledky studenta.

3.d PORADENSKÉ SLUŽBY
Poradenské služby poskytuje studentům:
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studijní oddělení, nadstandardně i mimo úřední hodiny;
oddělení pro vědu a zahraniční vztahy v oblasti zahraničních mobilit;
Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami UJEP – v oblasti
studia a přijímacího řízení osob se specifickými potřebami.

3.e STUDENTI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI
Objekt Filozofické fakulty v ulici Pasteurova 13 nabízí, vzhledem ke své nedávné rekonstrukci, zcela
bezbariérový přístup do všech veřejných prostor. Součástí studoven a knihoven jsou lehce dostupná
počítačová místa. Konkrétně v mediotéce katedry germanistiky je zřízeno optimalizované místo se
speciálním koženým zdvižným křeslem a stolkem, vč. počítačové techniky.

Speciální křeslo ve studovně KGER

3.f

MIMOŘÁDNĚ NADANÍ STUDENTI

Nadaní studenti byli v roce 2016 podpořeni prostřednictvím studentských grantů realizovaných pod
supervizí Grantové rady UJEP. Studentské grantové projekty řeší akademičtí pracovníci spolu se
studenty magisterských nebo doktorských studijních programů. Podpořeno je tak motivační prostředí
pro projekty magistrů a doktorandů, jejichž další řešení se může přesunout do národních nebo
mezinárodních grantových agentur.
Podpora mimořádně nadaných studentů byla dále realizována:
udělováním Cen rektora, Cen děkanky FF UJEP
přiznáváním mimořádných stipendií nejlepším studentům FF UJEP,
přiznáváním prospěchových a mimořádných stipendií nejlepším studentům fakulty,
přiznáním mimořádného stipendia ze stipendijního fondu Renesance Ústecké komunitní nadace
na podporu zahraničního studijního pobytu studentů,
zapojováním studentů do řešení výzkumných projektů včetně projektů realizovaných v rámci
institucionálního a specifického výzkumu a dalších výzkumných aktivit kateder,
realizací zahraničních stáží,
organizováním studentských vědeckých konferencí nebo soutěží SVOČ,
publikováním vybraných závěrečných prací studentů,
zasíláním nejlepších prací do celostátních soutěží

Michal Korhel, M.A., student studijního programu Historische Wissenschaft, oboru Tschechische
Geschichte na FF získal 3. místo v kategorii Ceny rektora UJEP pro studenty za mimořádné výsledky
ve výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti. Michal Korhel, M.A. zároveň získal
doktorské místo v projektu Projekt „Children born of war – past, present and future“ je financován z
programu Evropské unie Horizon 2020 pro výzkum a inovaci v rámci grantové dohody Marie
Skłodowska-Curie č. 642571.
Mgr. Táňa Šimková doktorandka katedry historie se podílela na vzniku vědeckého katalogu Bez
hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí.
Bc. Jiří Myroniuk, student navazujícího magisterského studijního programu Historické vědy, oboru
Historie získal Stipendium Statutárního města Teplice ve výši 10 000 Kč.
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Mimořádného ocenění se v roce 2016 dostalo studentovi katedry historie Bc. Romanu Švecovi, který
získal Cenu Wernera von Siemense za překonání překážek při studiu.
V roce 2016 ukončil úspěšně takzvaný dvojitý diplom Jan Zahrádka. Jedná se o společný studijní
program oboru Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu/Interkulturní
germanistika FF UJEP a Univerzity Bayreuth.

Na půdě FF UJEP se uskutečnilo setkání zástupců studentských historických spolků z Česka a
Slovenska. Cílem bylo sdružit prostřednictvím delegátů všechny studenty historie a komparovat
studijní úspěchy i aktivity.

Setkání zástupců studentských historických spolků z Česka i
Slovenska; 19. - 20. 3. 2017

3.g STUDENTI SE SOCIOEKONOMICKÝM ZNEVÝHODNĚNÍM
Sociálně znevýhodnění studenti jsou ve studiu podporováni sociálním stipendiem vypláceným podle
§ 91 odst. 3 zákona a také mimořádným sociálním stipendiem přiznávaným podle § 91 odst. 2 písm.
b) zákona. Tíživá sociální situace je také zohledňována při posuzování žádosti o přezkum rozhodnutí
o vyměření poplatku spojeného se studiem.
Stipendium na podporu ubytování vyplácela univerzita ve třech stipendijních obdobích – leden až
březen, duben až červen a červenec až prosinec. V prvním stipendijním období činila výše čtvrtletního
stipendia studenta 2 239 Kč, ve druhém 2 431 Kč a ve třetím dosáhlo půlroční stipendium 5 274 Kč.
V každém období byly finanční prostředky rozděleny mezi přibližně 2 200–2 400 oprávněných
žadatelů.
Stipendia na podporu studia v případě tíživé sociální situace studenta byla potřebným studentům
v zákonné výši 1 620 Kč vyplácena po dobu deseti měsíců od října do července.

3.h PODPORA STUDENTŮ – RODIČŮ
Fakulta řeší podporu studentů – rodičů individuálně. Možnosti podpory:
a) Pokud student v souvislosti s péčí o dítě požádá písemně děkana o prodloužení lhůt pro plnění
studijních povinností o dobu, po kterou by jinak trvalo čerpání jeho mateřské dovolené, a to za
podmínky, že v této době studium nepřeruší, děkan této žádosti vyhoví.
b) Pokud děkan studentovi vyměří poplatek za studium, lze ho prominout na základě doložení
úředně ověřeného listu dítěte, ze kterého je patrné, že v době, po kterou je poplatek za studium
vyměřen, nebylo dítě starší tří let.
c) Pokud student žádá o přerušení studia z důvodu těhotenství, porodu či rodičovství na dobu, po
kterou by jinak trvala jeho mateřská nebo rodičovská dovolená, děkan této žádosti vyhoví (§ 54
odst. 2 zákona).
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4.

ABSOLVENTI

4.a KONTAKT A SPOLUPRÁCE S ABSOLVENTY
Konkrétní spolupráce s absolventy zahrnovala v roce 2016 zejména tyto aktivity:
využívání absolventských sítí pro realizace praxí, stáží a exkurzí studentů a pro zadávání
témat závěrečných prací studentů a jejich oponování;
oslovování absolventů s nabídkou jejich účasti na odborných konferencích, seminářích a
workshopech, včetně zvaných vystoupení;
zapojení absolventů do řešitelských týmů projektů podporovaných z programu MK NAKI;
zahájení kroků ke vzniku alumni klubu učitelství společenských věd a občanské výchovy;
vzniku Fóra učitelů němčiny;
vedení praxí současných studentů na gymnáziích a dalších středních školách v Ústeckém
kraji (částečně i kraji Libereckém a Karlovarském);
setkávání s absolventy na každoročním plese fakulty.
Přednášky, diskuse a další akce absolventů FF UJEP:
Večerní panelová diskuse „Média diskuse“, kterou vedl Mgr. Petr Karlíček, Ph.D, absolvent
katedry historie se uskutečnila v Hraničáři (duben 2016);
Konference s následnou výstavou o významném sochaři 19. století Vincenzi Pilzovi
uspořádal Mgr. Josef Rybánský, absolvent katedry historie (říjen 2016).

4.b ZAMĚSTNANOST A ZAMĚSTNATELNOST ABSOLVENTŮ
Univerzita sleduje nezaměstnanost svých absolventů prostřednictvím portálu Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR, kde jsou zveřejňovány statistiky nezaměstnaných z evidence úřadu práce k 30. 4.
a 30. 9. každého roku. Fakulta žádná vlastní šetření neprovádí.
Fakulta podporovala konkurenceschopnost svých absolventů, a to prostřednictvím praxí a stáží
zajišťovala přímou profesní zkušenost, dbala na inovace studijních programů podle požadavků
budoucích zaměstnavatelů a na inovace přinášející posun od zprostředkování znalostí směrem
k většímu důrazu na socializaci absolventů, na jejich osobnostní rozvoj, komunikační dovednosti nebo
schopnost spolupracovat.
Počet nezaměstnaných absolventů (k 30. 4. a k 30. 9. 2016)
Nezaměstnaní absolventi podle studijního programu
Celkem v ČR
Fakulta
bak.
mag./mag.nav.
doktor.
UJEP
30. 4.
30. 9.
30. 4.
30. 9.
30. 4. 30. 9. 30. 4. 30. 9.
FF
3
5
8
4
0
0
11
9

Z toho
v Ústeckém
kraji
30. 4. 30. 9.
5

4

4.c SPOLUPRÁCE S BUDOUCÍMI ZAMĚSTNAVATELI
Fakulta spolupracuje s budoucími zaměstnavateli formou stáží a praxí studentů v průběhu
studia, zveřejňuje pro studující pracovní nabídky potencionálních budoucích zaměstnavatelů
a zprostředkovává nabídky praxe;
Fakulta každoročně organizuje konference, na které jsou zváni i spolupracující organizace
z regionu;
Fakulta každoročně pořádá odborné přednášky ve spolupráci s odbornými institucemi
v regionu.
Katedra germanistiky FF UJEP uspořádala workshop „Praktická germanistika, kam na praxi a do
zaměstnání“, na kterém se představili potenciální zaměstnavatelé. Prostřednictvím Fóra učitelů
němčiny a vznikajícího Centra pro podporu výuky němčiny a interkulturního vzdělávání pořádá
katedra germanistiky diskusní setkání, přednášky a motivační programy pro žáky ZŚ a SŠ ve
spolupráci se školami v regionu, tj. potenciálními zaměstnavateli.
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5.

ZÁJEM O STUDIUM

5.a

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

V rámci přijímacího řízení na akademický rok 2015/2016 měly přijímací zkoušky na FF UJEP
následující charakter:
ústní motivační pohovor v bakalářských a magisterských studijních programech;
v bakalářském studijním programu Filologie byla přijímací zkouška prominuta uchazečům,
kteří mohli doložit dosažení jazykové kompetence německého jazyka na úrovni B1 dle
SERR (maturitní zkouška z NJ popř. jiná jazyková zkouška na úrovní B1 a vyšší);
v doktorském studijním programu Historické vědy ve studijním oboru České dějiny a ve
studijním programu Filologie ve studijním oboru Německá literatura byla obsahem přijímací
zkoušky odborná rozprava a projekt doktorské práce; zajišťováno členy oborové rady.

5.b

SPOLUPRÁCE SE STŘEDNÍMI ŠKOLAMI

Fakulta pravidelně rozesílá na střední školy v regionu informační materiály o přijímacím řízení a o
nabídce studijních oborů. V tomto roce zástupci fakulty propagovali studijní obory fakulty přímo na
středních školách. Fakulta se v listopadu 2016 zúčastnila veletrhu vysokých škol, který organizovalo
gymnázium v Žatci.

Intenzivní formou spolupráce se středními školami se stala popularizace vědy a umění. Realizovány
byly tyto aktivity:
Dny vědy a umění UJEP;
Teen Age University (TAU) – aktivita koncipovaná jako cyklus celoročních, semestrálních či
intenzivních programů včetně letních škol pro středoškoláky;
Na kávu s vědcem – cyklus popularizačně naučných přednášek akademických pracovníků
UJEP probíhající v OC Fórum v Ústí nad Labem;
participace fakult na celostátních nebo regionálních popularizačních akcích – Šprechtíme;
participace fakult na oborových olympiádách a letních školách pro středoškoláky;
výjezdy na střední školy;
vybrané přednášky a semináře pro zájemce ze SŠ a gymnázií;
motivační akce pro SŠ;
organizace krajského kola Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SROV.

Filozofická fakulta se zapojila do Dnů vědy a umění UJEP prostřednictvím Festivalu vědy, sportu a
umění, který se uskutečnil na Kostelním náměstí. Festival byl doplněn souborem přednášek
v Hraničáři. Filozofická fakulta se zapojila přednáškou „Středověké lékařství“ doktoranda katedry
historie Mgr. Filipa Hrbka, který představil svůj dosavadní výzkum zaměřený na nákazy a nakažlivé
choroby na příkladu moru v českojazyčných tiscích raného novověku.
Katedra historie každoročně pořádá pro
zájemce SŠ letní školu historie. V roce
2016 se uskutečnil již 5. ročník zaměřený
na roli kolonií v antickém světě, fenomén
středověké kolonizace, kolonizaci v raném
novověku a problémy provázející proces
dekolonizace. Na programu dále byla
prohlídka zámku Jezeří, hradu Rýzmurk,
cisterciánského kláštera v Oseku a muzea
lidové architektury v obci Seiffen na
německé straně Krušných hor.

Letní škola historie 6. - 10. 7. 2016

Další významnou akcí byla organizace krajského kola Dějepisné soutěž studentů gymnázií ČR a
SR, která kromě boje mezi studenty, je i možností setkání s učiteli dějepisu.
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Katedra politologie a filozofie poprvé v tomto roce nabídla vybrané přednášky z oblasti filozofie
středním školám. Zájemci měli možnost na vlastní kůži si vyzkoušet život vysokoškoláka.
Katedra germanistiky ve spolupráci s Goethe-Institutem a partnery jazykové kampaně
„Šprechtíme“ uspořádala „Den s němčinou“. Akce byla určena pro žáky 6. – 8. tříd ZŠ, cílem bylo
formou interaktivní hry „Autobahnspiel – Procestuj Německo! poznat Německo, učit se německy
formou her. Poté byl učitelům němčiny na základních, středních a středních odborných školách
nabízen vzdělávací seminář „S hudbou jde všechno lépe“. Celodenní program byl zakončen
přednáškou „Jak snížít stres při zkoušení cizích jazyků?“ prof. Dr. Karin Kleppin z Porúrské
univerzity v Bochumi v prostorách FF.

Přednáška prof. Klepnin o snižování stresu při
zkoušení cizích jazyků 17. 5. 2016
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6. ZAMĚSTNANCI
6.a

KARIÉRNÍ
ŘÁD,
ZAMĚSTNANCŮ

MOTIVAČNÍ

NÁSTROJE

PRO

ODMĚŇOVÁNÍ

FF UJEP zahájila kroky pro vytvoření kariérního řádu.
MOTIVAČNÍ NÁSTROJE
Směrnice děkana č. 20/2010 - Stimulace vědecko-výzkumné činnosti akademických
pracovníků FF UJEP
Příkaz 19/2010 - Hodnocení vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti akademických
pracovníků Filozofické fakulty UJEP
Ceny děkanky FF UJEP
Vyplácení odměn akademickým pracovníkům v závislosti na počtu získaných bodů v rámci
RIV

6.b

ROZVOJ
PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ

DOVEDNOSTÍ

AKADEMICKÝCH

Rozvoj pedagogických dovedností akademických pracovníků je realizován těmito aktivitami:
účast na odborných didaktických konferencích
stáže na zahraničních vzdělávacích institucích
vyhodnocování výsledků hodnocení kvality výuky v IS STAG
Akademičtí pracovníci v rámci výukové mobility realizovali tyto výjezdy:

Příjmení
Bergerová
Fukala
Schuppener
Jehličková

Jméno
Hana
Radek
Georg
Jarmila

Číslo finanční dohody
STA 15/16-14
STA 15/16-17
STA 15/16-24
STA 15/16-26

Tomíček
Růžičková
Moural
Nitsche
Hrubá
Cornejo
Němec

David
Monika
Josef
Martin
Michaela
Renata
Miroslav

STA 15/16-28
STA 15/16-32
STA 15/16-36
STA 15/16-37
STA 15/16-46
STA 15/16-48
STA 15/16-63

Bergerová
Jičínská
Bergerová
Novotný
Cornejo
Kvapil
Jehličková

Hana
Veronika
Hana
Lukáš
Renata
Jan
Jarmila

STA 15/16-66
STA 15/16-67
STA 15/16-70
STA 15/16-71
STA 15/16-72
STA 15/16-74
STA 15/16-75
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Zahraniční VŠ
E SANTIAG01
PL POZNAN01
BG VELIKO01
HU SOPRON01
RO
BUCURES14
A LINZ04
SK BANSKA01
SK TRNAVA02
SK BRATISL02
SI MARIBOR01
D GREIFS01
D
HAMBURG01
D BAMBERG01
EE TALLINN05
D CHEMNIT01
D LEIPZIG01
D DRESDEN02
A LINZ04

Země
ES
PL
BG
HU

Počet
dnů
7
5
5
4

RO
AT
SK
SK
SK
SI
DE

4
4
3
4
4
5
7

DE
DE
EE
DE
DE
DE
AT

4
5
6
9
6
3
5

6.c

PODPORA ZAMĚSTNANCŮ – RODIČŮ

Zaměstnanci - rodiče mohou využít nabídku firmy „Hlídací teta“, což je školka pro děti od 2 let. Zde
mají přednostní právo na umístění dětí a 30% slevu na školném.

□
□
□
□

Zaměstnanec – rodič je na fakultě podporován těmito nástroji:
zkrácený pracovní úvazek,
úprava pracovní doby,
úprava rozvrhů výuky,
práce z domova.
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7.

INTERNACIONALIZACE

7.a

PODPORA STUDENTŮ NA ZAHRANIČNÍCH MOBILITNÍCH PROGRAMECH
Fakulta nabízí svým studentům studijní pobyty v 18 zemích na základě 56
meziinstitucionálních smluv a dále praktické stáže v rámci programu Erasmus+.+. V rámci
programu Erasmus+ jsou podporování také studující dvojitého diplomu s Univerzitou
Bayreuth. Studenti mají též možnost realizovat zahraniční studijní pobyt podpořený
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy či prostřednictvím Organizace pro studentskou
a kulturní výměnu ve střední a východní Evropě (GFPS). Finanční podporu mohou získat i v
rámci mezinárodní mobility.
Někteří studenti FF organizují po svém návratu ze zahraničí přednášky o navštívené zemi,
čímž napomáhají propagovat zahraniční studium či praktickou stáž.
Uznávání získaných kreditních bodů se řídí směrnicí č.2/2007 – studenti si ve spolupráci se
svým akademickým koordinátorem již před výjezdem sjednají, jak jim navštěvované předměty
budou uznány. Vše zaznamenají do Protokolu o studijním plánu, v případě změn do Dodatku
k protokolu o studijním plánu. V rámci studia dvojitého diplomu s Univerzitou Bayreuth studuje
na Univerzitě Bayreuth v současné době 5 studujících katedry germanistiky FF UJEP (jedna
studentka z Bayreuthu na FF UJEP).

7.b

INTEGRACE ZAHRANIČNÍCH ČLENŮ AKADEMICKÉ OBCE
Tato integrace je realizována prostřednictvím Erasmus Student Network Ústí nad Labem
(ESN Ústi). Jedná se o dobrovolnickou organizaci složenou převážně ze studentů UJEP,
jejímž hlavním cílem je poskytování služeb zahraničním studentům, kteří na UJEP přicházejí v
rámci rozličných mobilitních programů.
Na katedře germanistiky FF UJEP pracují zahraniční akademičtí pracovníci (profesor,
jazyková lektorka a jazyková asistentka DAAD), kteří jsou integrováni formou osobní podpory
jak vedení katedry tak i všech členů katedry, což jim umožňuje rychlé začlenění do
akademické obce. Z tohoto důvodu také probíhají porady katedry germanistiky v německém
jazyce.
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8.

VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ
ČINNOSTI

8.a

PROPOJENÍ TVŮRČÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

A DALŠÍ

TVŮRČÍ

Fakulta přikládá propojení výukové činnosti a aktivit v oblasti vědecké a umělecké zásadní význam.
Využívá k tomu různé nástroje:
provázání témat diplomových a disertačních prací s profilovými oblastmi výzkumu, vývoje,
umělecké a další tvůrčí činnosti;
formulování témat studentských kvalifikačních prací v návaznosti na potřeby praxe;
zapojení studentů (především nadaných studentů) magisterského studia a doktorských
studijních programů do projektů výzkumu, vývoje a umělecké činnosti;
využití poznatků a výstupů z vědeckých, vývojových a uměleckých projektů ve výuce;
zapojení odborníků z praxe do vedení a konzultování studentských kvalifikačních prací;
realizace výukových aktivit na pracovištích se špičkovým vybavením.
FF dlouhodobě podporuje vědecko-výzkumné práce a na všech svých katedrách do nich
zapojuje studenty. Výuka je obohacována o přednášky, semináře nebo workshopy odborníků
z domácích i zahraničních univerzit.
Fakulta se také aktivně zapojuje do realizace Univerzity 3. věku a Teen Age University.
Seznam přednášek v rámci U3V
29. 2. 2016

J. Rokoský

18. 4. 2016

I. Fuksa

2. 5. 2016

J. Märc

Zapomínané osobnosti, severozápadní Čechy, komunistické
Československo - lidé, doba, osudy
Za svobodu osobnosti, SZ Čechy v boji za samostatnost
Československa ve 20. stol.
Osobnosti Terezína

D. Tomíček

J. E. Purkyně – osobnost a pozadí

16. 5.2 016

Seznam přednášek v rámci TAU
3. 3. 2016

J. Koumar

Příběhy dobývání Divokého Západu

24. 11. 2016

J. Koumar

Rodina našich předků II

8. 12. 2016

J. Koumar

Rodina našich předků II

Katedra germanistiky prezentovala svůj aktuální výzkum v oblasti interkulturní germanistiky na
mezinárodní konferenci „„Rozmanité koncepty – koncepty rozmanitosti: Interkulturalita(y)
ve světě“, která proběhla 4. - 9. října 2016 v Ústí nad Labem a Praze za účasti více než 200
odborníků z celého světa. Do organizace se zapojili také studenti, kteří tak zároveň plnili
povinně volitelný kurz a získali zkušenosti s organizací akce takového rozsahu a zároveň
znalosti z oblasti interkulturní germanistiky. Výsledky své tvůrčí a vzdělávací činnosti publikují
členové katedry pravidelně v mezinárodně uznávaném časopise Aussiger Beiträge (zařazen do
databáze SCOPUS). Katedra se dále podílí na organizaci řady vědeckých i kulturních akcí
(sympózia, kolokvia, workshopy, přednášky, výstavy, autorská čtení, literární pásma aj.), které
pořádá ve spolupráci s dalšími institucemi (Rakouská knihovna VK UJEP, Muzeum města Ústí
nad Labem, Činoherní studio v Ústí nad Labem, Collegium Bohemicum, o.p.s. v Ústí nad
Labem, Rakouské kulturní fórum v Praze, Pražský literární dům autorů německého jazyka,
Goethe-Institut v Praze aj.). Ve spolupráci s Činoherním studiem se katedra germanistiky podílí
na tříletém projektu „Překročit hranice“, v rámci kterého jsou široké veřejnosti prezentována
scénická čtení z děl současných německojazyčných dramatiků na základě literárních překladů
studujících katedry germanistiky, realizovaným pod odborným vedením vyučujících katedry.
Katedra historie spolupracuje na projektech prezentujících aktuální témata 21. století – např.
s participací externích subjektů, jakými jsou Člověk v tísni nebo Ústav pro studium totalitních
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režimů. Výsledkem jejich činnosti je též realizace „pamětnického kurzu“ (Vybrané kapitoly z
československých kulturních dějin) a akcemi pro spolupracující učitele dějepisu v rámci oborové
didaktiky. Studenti jsou zapojování do výuky a projektové činnosti v Centru pro dokumentaci a
digitalizaci kulturního dědictví. Na tomto výzkumu a revitalizaci spolupracuje katedra historie
jako partner projektu, který byl v roce 2014 získán v rámci tzv. Norských fondů.
Na podzim se uskutečnil tradiční didaktický (pracovní) seminář pro učitele základních a
středních škol a setkání didaktiků dějepisu na téma „Výuka dějepisu na místech paměti“.
Součástí semináře byl i pracovní
workshop, ve kterém účastníci měli
možnost aplikovat odborné vstupy do
různých forem praktického využití.
Výstupem tohoto projektu jsou
kolektivní monografie řady Studia
Historica Didactica.

„Výuka dějepisu na místech paměti“; 17. -. 18.
11. 2017

Katedra politologie a filozofie spolupracuje s Eurocentrem v Ústí nad Labem zejména při
realizaci přednášek zástupců z veřejných institucí. Prostřednictvím jednotlivých akademických
pracovníků spolupracuje s Filosofickým ústavem Akademie věd ČR a je členem mezinárodní
Platónské společnosti. Studenti tak mají příležitost navštěvovat přednášky a sympozia obou
subjektů a využít získané vědomosti ve svých závěrečných pracích.

8.b

ZAPOJENÍ STUDENTŮ DO TVŮRČÍ ČINNOSTI

Pro zapojení studentů bakalářských a magisterských studijních programů do tvůrčí činnosti
na univerzitě byly v roce 2016 využívány následující přístupy a nástroje:
nadaní studenti pracovali jako pomocné vědecké síly (včetně studentů bakalářských programů);
studenti byli součástí řešitelských týmů projektů studentské grantové soutěže, které byly
financovány z prostředků na specifický výzkum;
studenti byli zapojováni do řešitelských týmů projektů výzkumných, vývojových i uměleckých,
včetně projektů podporovaných interními grantovými systémy fakulty a mimořádných stipendií;
fakulta podporovala zapojení studentů do soutěží a udílení cen, včetně Cen rektora za
vynikající výsledky ve vědecké a umělecké činnosti.
Studenti katedry germanistiky přispívají k tvůrčí činnosti katedry jako pomocné vědecké síly
a prostřednictvím vhodně zvolených témat bakalářských a diplomových prací směřujících
ke komplexnějším tématům, na nichž pracují vědecko-výzkumné týmy. Výsledky své tvůrčí
činnosti prezentují také na mezinárodních fórech, jako je např. studentská konference
PRAGESTT pořádaná FF UK v Praze. V r. 2016 se studující katedry germanistiky podíleli na
přípravě, realizaci a organizačním zabezpečení mezinárodní konference „„Rozmanité
koncepty – koncepty rozmanitosti: Interkulturalita(y) ve světě“, které se zúčastnilo přes
200 odborníků ze 48 zemí všech pěti kontinentů. Studenti doktorského studia se zapojují
aktivně do výuky katedry, doktorand Karl-Heinz Gmehling vedl v r. 2016 povinně volitelný kurz
Čtení s porozuměním, který měl za cíl podpořit zvýšení jazykové kompetence studujících KGER
a zvýšit tak jejich úspěšnost při studiu. Ve spolupráci s Činoherním studiem překládají studující
katedry germanistiky v rámci překladatelského semináře pod odborným vedením vyučujících
katedry dramatické texty současných německojazyčných autorů do češtiny. Tyto překlady jsou
pak následně inscenovány studujícími vysokých uměleckých škol v Praze a Brně a
prezentovány formou scénických čtení široké veřejnosti (2016 byla uvedena hra „Kalhoty kolo
žena“ Stefana Wipplingera). Jedná se společný projekt katedry germanistiky, Činoherního
studia a studentů uměleckých vysokých škol DAMU a JAMU.
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Scénické čtení studentů DAMU z překladu
studentů KGER hry „Kalhoty žena kolo“
v Činoherním studiu 29. 11. 2016

Studenti katedry politologie a filozofie byli zapojeni do vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti
katedry zejména prostřednictvích grantů v rámci Studentské grantové soutěže UJEP. V roce
2016 katedra řešila dva granty v rámci výše uvedené soutěže. Mezi výstupy lze uvést jako
příklad kolektivní monografii „Interpretace a kritika díla Jana Husa“ (ed. Martin Šimsa) na jejímž
vzniku se svými příspěvky podíleli i studenti. Studenti jsou na KPF pravidelně zapojováni jako
pomocné vědecké síly jednotlivých akademických pracovníků, podílejí se na rešerších, na
překladech, na organizování seminářů a konferencí v rámci prací dvou odborných časopisů
Central European Journal of Politics a Ergot (oba jsou vydávány na katedře). Studenti
magisterských učitelských oborů přispěli svými diplomovými pracemi ke zkoumání didaktických
témat společenských věd.
Studenti také uspořádali studentskou konferenci Ústex, která nebyla tématicky vymezena. Na
konferenci zazněly příspěvky spjaté s filozofií s ohledem na 600. výročí úmrtí Mistra Jana Husa.
Studenti doktorského studia a návazného magisterského studia na katedře historie jsou
zapojeni především do projektu univerzitní Studentské grantové soutěže zaměřené na výzkum
specifik regionu a jeho kulturního vývoje. Michal Korhel. M.A., student doktorského programu
Tschechische Geschichte, je zapojen do mezinárodního, projektu Children Born of War v rámci
Horizon 2020. V průběhu roku 2016 se při řešení projektů účastnil tří týdenních doktorských
seminářů v Rakousku, Nizozemí a v Polsku a aktivně se účastnil mezinárodní konference
v Salzburgu. V roce 2016 katedra historie řešila nebo nově získala čtyři projekty. Studenti
doktorského a návazného magisterského studia též organizují povinně volitelný kurz zaměřený
na orální historii, resp. kulturní dějiny Československa po roce 1945, který se těší značné
pozornosti studentů. Na počátku roku 2016 proběhlo na katedře již tradiční katedrální kolo
celostátní studentské vědecké konference HISTORIE 2016. V celostátním kole na MU v Brně
prezentovali katedru Bc. Lukáš Sláma a Bc. Kateřina Kodajková. V březnu pak proběhlo na
katedře historie setkání zástupců studentských spolků z České republiky a Slovenska, které
bylo prologem k založení obdobného spolku na katedře historie na počátku roku 2017. V dubnu
se díky aktivitě studentů uskutečnila vernisáž výstavy Rok 1866 připomínající výročí Pruskorakouské války. V témže měsíci studenti představili činnost katedry na Dnech vědy a umění
UJEP v centru města Ústí nad Labem. Studenti též pomáhali zajišťovat organizaci konference
Orosené dějiny; Ústecká pivní konference, která proběhla v květnu v Muzeu města Ústí nad
Labem. Na konci semestru studenti participovali při výzkumu a zaměřování barokního kostela
Nejsvětější trojice v Zahořanech, které vedlo Centrum dokumentace a digitalizace kulturního
dědictví. Na podzim se studenti aktivně zapojili do bohatého programu, jímž FF připomněla
desáté výročí svého vzniku, a v listopadu již tradičně připomněli svůj svátek v ústeckých
Městských sadech. Specifickou platformou pro jejich činnost je i tzv. PŮDOS, diskusní seminář
určený nejen pro doktorandy, který se koná jednou měsíčně, a kde vystupují jak studenti, tak
pozvaní akademici a prezentují svůj aktuální výzkum. Studenti se rozhodujícím způsobem
podíleli na realizaci panelové výstavy Rok 1866, která měla vernisáž v dubnu 2016 v atriu FF.
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8.c

ÚČELOVÉ FINANČNÍ PROSTŘEDY NA VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE
Filozofická fakulta čerpala roce 2016 v rámci výzkumu, vývoje a inovací účelové finanční
prostředky v celkové hodnotě 18.992.445,45 Kč
Financováno
Horizont
Specifický výzkum
Institucionální výzkum
Ministerstvo kultury – NAKI
Zahraniční zdroje (Visegrad, Euroregion)
GAČR
Celkem

8.d

Kč
1.258.479,03
2.193263,25
10.424.000,2.617.000,431.928,50
2.067.774,67
18.992.445,45

PODPORA STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH
A PRACOVNÍKŮ NA POSTDOKTORANDSKÝCH POZICÍCH

PROGRAMŮ

Studenti doktorských studijních programů jsou podporováni tímto způsobem:
a) škola doktorských studií; v rámci IP 2016 obdržela FF UJEP částku 150 tis. Kč na realizaci
Školy doktorských studií v humanitních a uměleckých oborech UJEP, v rámci které bylo
podpořeno 9 projektů. Převážně se jednalo o kompenzační stipendium za účelem návštěvy
archivů, knihoven a pamětníků. Poté byly prostředky vynaloženy na publikační činnost a v
neposlední řadě se jednalo o podporu přednáškové činnosti v rámci Týdnů humanitních věd na
FF UJEP (7. 9. – 22. 10. 2016) a semináře PŮDOS
b) PŮDOS; v roce 2016 studenti doktorského studia katedry historie připravili seminář s názvem
PŮDOS (Půdní doktorandský seminář), který je určen nejen pro studenty doktorského studia,
ale i pro zájemce o diskusi na libovolné odborné téma. Tyto semináře probíhaly vždy jednu
nebo dvě středy v měsíci v podkrovní přednáškové místnosti FF UJEP. Přednášející byli jak z
řad studentů – doktorandů katedry historie, tak akademických pracovníků FF UJEP. Význam
seminářů spočívá jak v možnosti prezentovat aktuální výzkum a jeho problémy, tak o nich
diskutovat.
Přehled akcí v rámci Půdního Doktorandského Semináře
datum
název přednášky
5. října
PůDoS v novém semestru
5. října
Měříme Čechoslováka –
Biomoc/Biokracie/Biotypologie v ČSR (19371959).
19. října
Jaroslav Hájek – Mezi hrdinstvím a
kolaborací.
2. listopadu
Výstavba evangelických kostelů
na přelomu 19. a 20. století
23. listopadu
Děti
pohraničí
–
Problematika
českoněmeckých dětí v české poválečné
společnosti
30. listopadu
Vlastenectví-patriotismus-nacionalismus
7. prosince
Nemoc, nemocný a lékař –
K historické antropologii raného novověku.
24. února
Uvítání v novém semestru, diskuse
24. února
Karl R. Popper a falzifikace historicismu
9. března
Problematika
korupce
v
prostředí
spolupracovníků StB v období normalizace
23. března
Předmět a korupce jako forma politiky v
době lucemburské
6. dubna
Archeologické a historické příspěvky k
dějinám osídlení Teplicka a Mostecka od 13.
do 15. století
20. dubna
Noví měšťané českolipští v letech 1461 až
1720
27

přednášející
Mgr. Filip Hrbek
Mgr. Jan Musil

Mgr. Mirka Salavová
Mgr. Václav Zeman
Michal Korhel, M.A.

Mgr. Vít Najman
Mgr. David Tomíček, Ph.D.
Mgr. Filip Hrbek
Mgr. Jan Musil
Mgr. Markéta Brožová
Mgr. Ivana Bláhová a Mgr.
Antonín Kadlec
Mgr. Michal Soukup

Mgr. Michaela Casková

4. května
19. května

Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách
a na Moravě
Orosené dějiny, Ústecká pivní konference
2016

Mgr. Adam Hájek
ÚSGS FF UJEP

c) výjezdy doktorandů
- výjezd Mgr. Lucie Velkové do Bundesarchiv Lastenausgleichsarchiv v Bayreuthu;
- výjezd Michala Korhela, M.A. v rámci doktorských seminářů projektu CHIBOW (Horizon 2020)
do Grazu (02/2016), Den Bosche (06/2016), Varšavy (9/2016) a stáž v INTO Manchester
(7/2016);
- výjezd Mgr. Jana Grisy do Österreichisches Staatsarchiv ve Vídni;
d) účast na mezinárodních konferencích (semináři Mitteleuropäische Begegnungen v Bad
Kissingen)
Michal Korhel, M.A., mezinárodní multidisciplinární konference „Children and War: Past and
Present“, Salzburg, 13. - 15. července 2016;
e) zapojení do projektů Studentské grantové soutěže;
Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D. se aktivně účastnil projektu CRP 13+ - Podpora vzdělávání
doktorandů a kariérního růstu post-doktorandů.

8.e

PODÍL APLIKAČNÍ SFÉRY NA TVORBĚ A USKUTEČŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH
PROGRAMŮ

Aplikační sféra se na tvorbě a uskutečňování studijních programů podílela následujícími formami:
přímá účast odborníků z praxe na výuce;
působení zástupců aplikační sféry v grémiích univerzity i jednotlivých fakult;
Fakulta dlouhodobě a systematicky spolupracuje s aplikační sférou na tvorbě a uskutečňování
studijních programů. Tato spolupráce probíhá v několika rovinách. Odborníci z praxe se aktivně
podílejí na výuce vybraných předmětů či disciplín, jsou členy zkušebních komisí pro státní
zkoušky, podílejí se na řešení konkrétních praktických problémů v rámci semestrálních,
bakalářských i diplomových projektů, podílejí se na vedení těchto projektů, zajišťují a vedou
odborné stáže a praxe studentů.
Katedra germanistiky úspěšně realizuje studentské workshopy zaměřené na propojení s aplikační
sférou v příhraničním regionu jak na české, tak i saské straně (Praktická germanistika, kam na
praxi a do zaměstnání). Výsledkem je stále se zvyšující počet potenciálních partnerů a
zaměstnavatelů i zvýšený zájem studentů a studentek o praxi v prezentovaných organizacích.
Spolupráci s aplikační sférou podporuje i ohodnocením praxí kreditními body v rámci povinně
volitelných kurzů, což se též projevuje na zvýšeném zájmu studentů o absolvování odborných
praxí.
Katedra politologie a filozofie – spolupráce s Eurocentrem v Ústí nad Labem – v roce 2016
realizován cyklus odborných přednášek na aktuální regionální, celostátní i globální témata,
například Brexit, Přínosy a rizika přijetí eura v ČR, Současné výzvy česko-německých vztahů,
Pracovní mobilita v EU aneb jak se uplatnit na unijním trhu práce?, Současné výzvy zahraniční
a bezpečnostní politiky EU aneb Unie jako politický trpaslík?
Katedra historie dlouhodobě spolupracuje s Národním památkovým ústavem, ú. o. p. Ústí nad
Labem, s nímž zajišťuje odbornou výuku, praxe a vedení závěrečných prací pro obory
dokumentace památek a kulturní historie. NPÚ je částečně personálně provázaný s Centrem
pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví a v současné době spolu participují na
projektu NAKI Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele.

8.f

SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍ SFÉROU NA TVORBĚ A PŘENOSU INOVACÍ

Spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací je realizována zejména prostřednictvím
specializovaného pracoviště katedry historie, tj. Centra dokumentace a digitalizace kulturního dědictví,
které rozvíjí strategii využitím špičkové dokumentační techniky na komerční bázi, tedy získáváním
zakázek v oblasti 3D skenování, fotogrammetrie, SHP atd. V roce 2016 byly v rámci tohoto záměru
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realizovány zakázky v hodnotě 199.778.60 Kč bez DPH.
Spolupráce s aplikační sférou probíhá v oblasti výzkumné a vzdělávací, a to zapojením odborníků
z praxe do výzkumných projektů a výuky. Transfer informací je tak oboustranný. V roce 2016
pokračovala např. spolupráce s oblasti výzkumu a zpřístupňování městských knih, na němž katedra
historie spolupracuje s dalšími akademickými pracovišti (FF UK), ale zejména s archivy, jejichž
pracovníky školí v práci s databází Libri Civitatis a na jejímž naplňování s nimi spolupracuje. Dalším
příkladem může být využití špičkové dokumentační techniky Centra dokumentace a digitalizace
kulturního dědictví, které se podílí na školení v oblasti 3D skenování a dalších technologií. Za přenos
informací mezi katedrami a aplikační sférou, kterou jsou v tomto případě odborná pracoviště (archivy,
muzea, státní správa, samospráva atd.) lze považovat i společné vydávání odborných časopisů –
Monumentorum Custos, časopis pro památky severozápadních Čech (spoluvydavatel NPÚ v Ústí nad
Labem), a časopis Ústecký sborník historický (spoluvydavatel Muzeum města Ústí nad Labem).
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9.

ZAJIŠŤOVÁNÍ
ČINNOSTÍ

KVALITY

A HODNOCENÍ

REALIZOVANÝCH

VĚDECKÉ ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ
Nejvýznamnější granty získané v roce 2016
Mezi největší úspěchy roku 2016 na poli získávání grantové podpory vědy a výzkumu na FF UJEP
patří zapojení pracovníků Centra dokumentace a digitalizace kulturního dědictví do projektu
„Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele“ financovaného z programu
aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity republiky (NAKI) financovaného
Ministerstvem kultury České republiky; dále získání podpory GA ČR pro vědecký projekt
„Determinanty politické reprezentace žen na komunální úrovni v České republice a na Slovensku v
letech 1994–2014“, jehož hlavním řešitelem je Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D. a pro projekt doc. JUDr.
PhDr. Vojtěcha Bellinga, Ph.D. s názvem „Eroze suverenity a post-nacionální vládnutí v době krize“.
Oba řešitelé jsou z katedry filozofie a politologie.

Nejvýznamnější vědecká ocenění roku 2016
Cenu rektora Univerzity J. E. Purkyně za vědeckou a výzkumnou činnost roku 2016 obdržel prof.
PhDr. Radek Fukala, Ph.D., profesor katedry historie.
Držitelem Ceny rektora Univerzity J. E. Purkyně za knihu roku 2016 se stala doc. PhDr. Michaela
Hrubá, Ph.D., a kolektiv dalších autorů, za vědecký katalog Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi
gotikou a renesancí.

Významná vědecká konference v roce 2016
Katedra germanistiky prezentovala svůj aktuální výzkum v oblasti interkulturní germanistiky na
mezinárodní konferenci „„Rozmanité koncepty – koncepty rozmanitosti: Interkulturalita(y) ve
světě“, která proběhla 4. - 9. října 2016 v Ústí nad Labem a Praze
za účasti více než 200 odborníků z celého světa (48 zemí). Cílem
bylo představit způsoby popisu interkulturních jevů v různých
částech světa, různých oborových disciplínách a prezentovat šiři
existujících teoretických konceptů. K tomu přispěly jak přednášky
z oblasti literatury v obecných kulturních souvislostech, například
ve vztahu k fenoménu migrace, tak i příspěvky lingvistické,
didaktické či translatologické. Největší sekce se věnovala
literárním textům a filmům, druhá největší byla zaměřena na
historický kulturní prostor českých zemí.
Zahájení mezinárodní konference 4. 10. 2016 v Ústí nad Labem

Významný publikační úspěch roku 2016
Tým katedry historie přispěl v roce 2016 významným způsobem ke
vzniku vědeckého katalogu Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi
gotikou a renesancí. Jde o shrnutí průzkumu gotického a
renesančního umění v severních Čechách, který po mnoho let
prováděl tým historiků, historiků umění, archivářů a restaurátorů pod
vedením Michaely Ottové a Jana Klípy z Univerzity Karlovy.

Bibliografický záznam: Monografie, V Praze: Národní galerie v Praze, 2015; 787 stran:
barevné ilustrace; 31 cm
Ostatní autoři: Chlumská, Štěpánka; Klípa, Jan, Ottová, Michaela, Štemberová,
Tatjana; Leffová, Linda,
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PEDAGOGICKÉ A STUDENTSKÉ ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ
Cena rektora Univerzity J. E. Purkyně pro studenty za mimořádné výsledky ve výzkumné,
vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti byla udělena Michalu Korhelovi, M.A., doktorandu
katedry historie.

Mimořádného ocenění se v roce 2016 dostalo studentovi
FF Bc. Romanu Švecovi, který získal Cenu Wernera von
Siemense za překonání překážek při studiu.

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY EDIČNÍ ČINNOSTI
V roce 2016 vyšla Prof. Radku Fukalovi, Ph.D., obsáhlá
monografii Konec zimního království a poslední ohniska
odporu, která boří zažitý mýtus o konci branného odboru po
osudové bitvě na Bílé hoře, a přibližuje přetrvávajíc boj
stoupenců zvoleného českého krále Fridricha V. Falckého.

Bibliografický záznam: Kniha, V Českých Budějovicích: Veduta, 2016, 501
stran, ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, plány, faksimile, erby,
ISBN 978-80-88030-13-3; 978-80-7414-925-2

V r. 2016 vyšlo desáté číslo časopisu Aussiger Beiträge, evidovaného v databázi SCOPUS, věnované
otázce mocenských struktur a hegemonie moci v literární vědě a na literárním trhu.

Bibliografický záznam: Aussiger Beiträge 10: Hegenomie und Literatur(wissenschaft)
–
Machtstrukturen
im
literarischen
Feld.
Eds.

http://www.praesens.at/praesens2013/wp-content/uploads/2015/01/
978-3-7069-0813-9.jpg Renata Cornejo, Thomas Antonic, Karin S. Wozonig. [=
Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre; 10],
2016, 222stran, ISSN 1802-6419, ISBN (Praesens), ISBN 978-80-7561-033-1
(UJEP)
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OSTATNÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Knihy vydané ve spolupráci s dalšími vydavateli
jméno autora
ČERVENÁ,V Radana DVOŘÁK, Tomáš VYSKOČIL, Aleš (eds.)
FUKALA, Radek

GOLDHAHN, Agnes
HRUBÁ, Michaela OTTOVÁ, Michaea ROYT, Jan (eds.)
HYNČICA, Pavel MAŠKARINEC, PavelNOVOTNÝ, Lukáš
JORDÁNKOVÁ, Hana
(edd.)

LEDVINKA, Václav

název díla

ISBN

Spoluvydavatel

Jak psát dějiny velkých měst?
Konec zimního království a
poslední ohniska odporu
Tschechische und deutsche
Wissenschaftssprache im
Vergleich
Ars montana. Umělecký
transfer v otevřeném prostoru
česko-saského Krušnohoří

978-80-7561-036-2

Brno, AMB, HIU AVČR

978-80-7414-925-2

Veduta

978-3-7329-0332-0

Frank&Timme

978-80-7561-032-4

ViaGaudium, FF UK

978-80-7561-00-3

Academia

978-80-7561-023-2

Brno, AMB, ZAO

978-80-7561-031-7

AMP, Scriptorium

978-80-7561-006-5

Scriptorium, FF UK

978-80-7561-026-3

Scriptorium

978-80-7561-010-2

Scriptorium

978-80-7414-765-4

Doplněk

Euroskepticismus ve střední
Evropě
Alis volat propriis. Sborník
příspěvků k životnímu jubileu
Ludmily Sulitkové
Města a šlechta ve středověku
a raném novověku. Výbor statí
Václava Ledvinky

Libri civitatis IX. Registra
památná města Sušice
Libri civitatis VII. Liber
inquilinorum Nového MěsTA
MENDELOVÁ, Jaroslava PRAŽSKÉHO 1585/1586
"Vynikající hospodářský a
národní čin." Průmyslové a
OKURKA, Tomáš
všeobecné výstavy v Čechách
Paměť a místo. Proměny
VESELÝ, Martin společnosti ve 30. až 60. letech
ROKOSKÝ, Jaroslav (eds.) 20. století
LHOTÁK, Jan

Knihy vydané pouze FF UJEP
jméno autora

TIPPELT, Hynek
ŠIMSA, Martin (edd.)

název díla
Výklad afektů. K filosofickým
otázkám psychologické práce s
nevědomím
Náboženství a filosofie v
sekulární demokracii

ISBN

978-80-7414-990-0
978-80-7561-001-0

Čísla časopisů
Monumentorum Custos 2015
Aussiger Beiträge 10 (2016)

ISSN 1803-781X
ISSN 1802-6419
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PODPORA INTERNACIONALIZACE
V rámci institucionálního plánu UJEP pro rok 2016 byla poprvé vyhlášena výzva pro podávání žádostí o
finanční podporou na aktivity v rámci podpory mezinárodní spolupráce:
•
•
•
•
•

výjezdy akademických pracovníků na zahraniční vysoké školy za účelem přípravy a realizace
společných studijních programů (realizována mobilita v rámci double degree s Univerzitou
Bayreuth);
studium studentů zahraničních partnerských vysokých škol na UJEP vytvořením e-learninových
kurzů v cizím jazyce;
studium zahraničních studentů z partnerských vysokých škol na UJEP;
výjezdy pracovníků UJEP za účelem prohloubení spolupráce s partnerskými vysokými školami
v zahraničí;
zatraktivnění výuky a přiblížení studentům teorie do praxe formou exkurzí, výstav apod.
V rámci programu IP 2016 Mezinárodní mobilita realizovala fakulta tyto projekty:
účel
schválená
řešitel
aktivita
částka v
Kč
Aktivity
související
s realizací
148.700
doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.
B1-2
dvojitého diplomu s Univerzitou v
Bayreuthu
E-learningový kurz “Proseminar
27.500
Mgr. Barbora Řebíková
B2-5
contemporary ethics“
Jednodenní exkurze studentů KGER
19.921
Mgr. Eva Krovová
B6-1
za účelem návštěvy univerzitní
knihovny v Drážďanech
Jednodenní exkurze studentů KGER 24.991
Mgr. Eva Krovová
B6-2
za účelem návštěvy knižního
veletrhu v Lipsku
Odborná
exkurze
studentů
42.000
Mgr. Jakub Pátek
B6-3
historických oborů FF (PřF, PF)

SPOLEČENSKÁ ROLE FAKULTY A PROPAGACE HUMANITNÍCH VĚD
Týdny humanitních věd
U příležitosti oslav deseti let od svého založení připravila fakulta akci s názvem Týdny humanitních
věd, v rámci které uspořádala besedy, přednášky, koncerty pro širokou veřejnost. Hlavním bodem
oslav bylo slavnostní odhalení Lavičky Václava Havla (obr. 4),
čímž si akademičtí pracovníci a studenti připomněli odkaz i
nedožité osmdesáté narozeniny Václava Havla. Večer byl završen
koncertem skupiny The Tap Tap v Severočeském divadle. Cílem
této akce bylo iniciovat debatu o významu a postavení
humanitních věd v dnešním světě.

Lavička Václava Havla v areálu Kampus
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Přehled akcí v rámci Týdnů humanitních věd
7. 9.
Výstava „THE TAP TAP NAČERNO“ – výstava kapely The Tap Tap, která chtěla upozornit na význam
černého humoru jako důležité schopnosti komunikovat o vážných věcech s nadhledem.
24. 9.
SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ PROJEKTU S KONCERTEM – slavnostní ukončení projektu Revitalizace
kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech na Úštěcku, který byl financován z EHP a Norských
fondů
1. 10.
Den s architekturou na FF; Pavel Prouza: MEZIVÁLEČNÉ SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V NĚMECKÉM ÚSTÍ
– přednáška s procházkou po Klíši byla zaměřena na téma meziválečné architektury bytových domů.
4. 10. – 9. 10.
Celosvětový kongres: KONCEPTY A MNOHOTVÁRNOSTI INTERKULTURNÍ KOMUNIKACE VE
SVĚTĚ
10. 10. – 10. 11.
Výstava „NEVIDITELNÍ LIDÉ“ – fotografická výstava k projektu Fokus Labe z.ú. Neviditelní lidé –
aneb jsou schizofrenici nebezpeční?
10. 10.
Přednáška; Jiří Chotaš – JAKÉ JE POSLÁNÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY NA UNIVERZITĚ? Tématem
přednášky je nástin vývoje a proměn poslání filozofických akult v rámci univerzit.
Beseda; Dan Kaiser, Daniel Kroupa, Jiří Kuděla – BESEDA O ŽIVOTĚ, VÝZNAMU A ODKAZU
VÁCLAVA HAVLA. Čtení textů a další kulturní program; ODHALENÍ LAVIČKY VÁCLAVA HAVLA čtení Havlových textů s hudebním doprovodem Fandy Holého a Jardy Svobody z kapely Traband.
Koncert skupiny The Tap Tap.
11. 10.
Přednáška a diskuse; Josef Moural, Jiří Hoblík – SOCIÁLNÍ VĚDA PRO 21. STOLETÍ.
Přednáška; Martin Šimsa – OHEŇ A HVĚZDY. O VZTAHU MORÁLNÍCH A PŘÍRODNÍCH
KATEGORIÍ. Tématem přednášky byl život a dílo prof. Erazima Koháka
12. 10.
Přednáška a prezentace knihy; Radek Fukala – KONEC ZIMNÍHO KRÁLOVSTVÍ. Prof. Fukala hovořil
o období našich dějin – bitvě na Bílé hoře a jejím neblahém důsledku. Přednáška byla spojena
s prezentací nově vydané knihy a autorským čtením.
14. 10.
Přednáška s procházkou; Matěj Páral – INDUSTRIÁLEM KE KOSTELU SV. JOSEFA. Tématem jsou
kulturní zajímavosti ze čtvrti Klíše a Předlic.
15. 10.
Přednáška s procházkou; Kamil Podroužek, Jakub Pátek – VÝLET DO MILEŠOVA. Zájemcům byly
představeny zajímavé objevy dlouhodobého výzkumu barokního kostela v Milešově.
17. 10.
Přednáška; Martin Veselý: KDE TA HRŮZA VLASTNĚ ZAČALA? Přednáška přiblížila historické
souvislosti a pozadí konce druhé světové války, včetně problémů, které přineslo vysídlení Němců
z Československa.
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Beseda; Doris Grozdanovičová, Josef Märc – VZPOMÍNKY NA VÁLKU, TEREZÍN A NORBERTA
FRÝDA.
Koncert; KVĚTOVANÝ KŮŇ. Doprovodný program k besedě s Doris Grozdanovičovu. Vzpomínání
reflektovatovalo především tři témata, na vlastní válečné zážitky Doris Grozdanovičové, na roli
pamětnického vzpomínání na Terezín a na vzpomínky na Norberta Frýda (autora textu Květovaný
kůň).
18. 10.
Přednáška; Lucie Radová – PIVA DŽBÁN BUDE DÁN, AŽ BUDE CHMEL OČESÁN – přednáška
představila záměr a průběžné výsledky projektu Dokumentace historických staveb sloužících pro
zpracování chmele, který je realizován s podporou programu Národní a kulturní identita MK ČR.
Přednáška; Martin Hilský - ODEJDE, PRONÁSLEDOVÁN MEDVĚDEM: SHAKESPEARE NA
ČESKÉM POBŘEŽÍ. Přednáška byla zaměřena na jednu z méně známých her, která se odehrává
v přímořských Čechách. Přednáška byla doprovodnou akcí divadelního festivalu KULT 2016.
20. 10.
Přednáška; Markéta Brožová – PUSTINA TOTALITY A ČESKÝ UNDERGROUND. Zájemcům bylo
přiblíženo prostředí totality v předrevolučním Československu.
Beseda; Markéta Brožová, Vladimír Lábus Drápal a hosté – POCTA PAVLU ZAJÍČKOVI. Středem
zájmu byla osobnost undergroundu básník, textař, hudebník a výtvarník Pavel Zajíček.
Kolokvium; SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZA VLÁDY LUCEMBURKŮ. Odborná debata historiků a
kunsthistoriků
o významu období lucemburské vlády v severozápadních Čechách a uskuteční se komentovaná
prohlídka stejnojmenné končící výstavy.

Týdny humanitních věd FF UJEP byly realizovány ve spolupráci s divadelním festivalem KULT (14. –
22. 10.) a se společností Fokus Labe, z. ú., v rámci akce Týdny duševního zdraví (10. 9. – 10. 10.).
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10.

NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ EXCELENCE

10.a

MEZINÁRODNÍ A VÝZNAMNÁ NÁRODNÍ VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ A
TVŮRČÍ ČINNOST, INTEGRACE VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY DO
MEZINÁRODNÍCH SÍTÍ A ZAPOJENÍ FAKULTY DO PROFESNÍCH ČI
UMĚLECKÝCH SÍTÍ

Na půdě FF UJEP se konala mezinárodní germanistická konference „Rozmanité koncepty –
koncepty rozmanitosti: Interkulturalita(y) ve světě“.
Konference se týkala zmapování
interkulturních konceptů s cílem získat přehled o modelování interkulturních fenoménů v rozličných
oblastech světa, kulturách a oborech. Cílem bylo provést inventarizaci celé šíře možností chápání
interkulturality a na tomto základě dále rozvíjet rozmanitost teorií – a to nejen v rámci literární vědy a
vědy kulturní, ale také z pohledu lingvistiky, výzkumu multilingválnosti, didaktiky, němčiny jako cizího
jazyka a translatologie, jakož i všech ostatních oborů, které mohou k této obecné otázce ze svého
pohledu produktivně přispět a taktéž diagnostikují komplexní interkulturní fenomény, příp. reflektují
jejich přiměřený popis. Konference se zúčastnilo přes 200 odborníků ze 48 zemí světa všech pěti
kontinentů.

Rakouský
velvyslanec
slavnostně
zahájil
mezinárodní germanistickou konferenci 4. 10. 2016
v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem

Katedra germanistiky spolupracuje na saské straně s česko-německým gymnáziem v Pirně a
s Katedrou slavistiky a germanistiky TU Dresden. Dále je realizována spolupráce v rámci společného
navazujícího magisterského studijního oboru (double degree) Německá filologie s česko-německým
interkulturním kontextem / Interkulturní germanistika s Univerzitou v Bayreuthu. V roce 2016 studovalo
v Bayreuthu 5 studujících FF UJEP a jedna studentka z Bayreuthu na FF UJEP.

Ústav slovansko-germánských studií v loňském roce již po 25. organizoval Colloquia Ustensia –
dvoutýdenní letní kurs s Ackermann-Gemeinde. Dále pokračovala spolupráce s několika pracovišti TU
Dresden, zahájeny byly přípravy na realizaci kombinované akce k Lutherově výročí (konference,
divadlo, výstava) v rámci česko-německého kulturního jara 2017.
V roce 2016 byl v rámci projektu Children Born of War (Horizon 2020) přijat na plný úvazek na
katedru historie Michal Korhel, M.A., který se v září 2016 stal zároveň doktorandem katedry historie,
programu Tschechische Geschichte. V průběhu řešení projektu se Michal Korhel, M.A. zúčastnil v
roce 2016 týdenních mezinárodních doktorských seminářů v Grazu (2/2016), Den Boschi (6/2016) a
Varšavě (9/2016). V létě 2016 absolvoval měsíční intenzivní kurz anglického jazyka v INTO
Manchester. V červenci 2016 se aktivně účastnil multidisciplinární mezinárodní konference „Children
and War: Past and Present“ v Salzburgu.
Katedra historie FF UJEP uspořádala ve spolupráci s Ústavem pro dějiny umění FF UK a Národní
galerií v Praze Výstavu „Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí“.
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11.

TŘETÍ ROLE FAKULTY

11.a

PŮSOBENÍ V OBLASTI PŘENOSI POZNATKŮ DO PRAXE
V rámci popularizace vědy a přenosu poznatků do praxe uspořádala fakulta akci „Na kávu
s vědcem“, kde široká veřejnost možnost diskutovat s doc. PhDr. Martinem Veselým, Ph.D.,
odborníkem na leteckou válku nad protektorátem či Mgr. Martinem Zubíkem, památkářem Ústí
n. L.

Káva s vědcem, obchodní centrum Fórum
v Ústí nad Labem, 7. 4. 2016

11.b PŮSOBENÍ V REGIONU
Filozofická fakulta navázala úzkou spolupráci se společností KULT, s níž v rámci Týdnů
humanitních věd na FF UJEP a
Festivalu KULT uspořádala řadu
odborných přednášek a doprovodných
akcí. Dále fakulta spolupracovala
s Činoherním studiem v Ústí nad
Labem na projektu „Překročit hranice.
V červnu t.r. hostila odborný workshop
Národního
památkového
ústavu
územního odborného pracoviště v Ústí
nad Labem s názvem „Fenomén kov v
kulturním dědictví severozápadních
Čech.“
Hlavní
téma
workshopu
vycházelo z letošního mediálního
tématu Kov, které je společné pro všechna pracoviště Národního památkového ústavu.
Další spolupráce byla realizována s městem Ústí nad Labem (např. Muzeum a Archiv města),
Národním památkovým ústavem (územní pracoviště Ústí nad Labem, Loket, Liberec), Státním
oblastním archivem v Litoměřicích, Biskupstvím Litoměřice, Krajským úřadem Ústeckého
kraje, Muzeem a památníkem holocaustu Terezín (v návaznosti na uskutečněný projekt OP
VK „Communitas pro praxis“), Památníkem národního písemnictví v Praze, FAV,
Hospodářskou komorou a dalšími institucemi státní správy a samosprávy (města a obce);
Katedra germanistiky uspořádala během Dnů německé kultury ve spolupráci s Collegiem
Bohemicem, o.p.s. autorské čtení Mileny Ody. Ve spolupráci s Evropským centrem jazykových
zkoušek zorganizovala motivační akce pro žáky základních škol „Be cool, sprich Deutsch“ a
„Weihnachtsmarkt“. Dále uspořádala ve spolupráci s kulturním centrem Hraničář
komentovanou prohlídku výstavy „Jazyk“ a připravila ve spolupráci s Ćinoherním studiem
překlad hry „Kalhoty, kolo, žena“ Stefana Wipplingera pro scénické čtení v prostorách
zkušebny ČS.
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Motivační den pro žáky základních škol,
pořádaný katedrou germanistiky v prostorách FF
UJEP 24. 11. 2016

V roce 2016 uspořádala katedra historie ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem a
Společností pro dějiny Němců v Čechách konferenci Orosené dějiny; Ústecká pivní
konference, ve spolupráci s Městskou částí Praha 3 se uskutečnila výstava Rok 1866 a za
podpory Ústeckého kraje se uskutečnila
krajské kolo dějepisné soutěže pro studenty
SŠ a gymnázií.

Doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. a Mgr. Václav Houfek;
konference „Orosené dějiny“, 19. - 20. května 2016

Katedra historie uspořádala přednášku doc. PhDr. Václava Dršky, Ph.D. na téma
Lucemburkové “mezi-dynastie“ v historickém mezidobí. Pokus o novou interpretaci.
Přednáška se uskutečnila při příležitosti zakončení výstavy „Doba králů a císařů“, kterou
připravil Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem k 700. výročí
narození císaře Karla IV. Pro širokou veřejnost byla v rámci cyklu „Cesty do minulosti“ Doba
Lucemburská VII. díl uspořádána přednáška Mgr. Davida Tomíčka, Ph.D. – „Medicína doby
Lucemburků“. Přednáška se uskutečnila
v Muzeu města Ústí nad Labem. Další
přednáška „Zlomená křídla“ doc. Mgr.
Martina Veselého z katedry historie FF
UJEP se také uskutečnila ve spolupráci
s Muzeem města Ústí nad Labem.

doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.; přednáška
Lucemburkové
“mezi-dynastie“
v historickém
mezidobí, 18. 5. 2016

Profesor katedry historie Radek Fukala zrealizoval pro širokou veřejnost přednášku o období
okolo bitvy na Bíle hoře. Přednáška byla spojena s prezentací knihy „Konec zimního
království. Ukázku výstroje vojáka třicetileté války provedl student Lukáš Sláma. Atmosféru
dokreslovaly ilustrativní bannery. Přednáška byla podpořena i nakladatelstvím Veduta a
Epocha.
Ústav slovansko-germánských studií se angažoval v odborné pracovní skupině
hospodářství/turistika Euoregionu Elbe/Labe, rovněž i ve Správní radě Collegia Bohemica,
o.p.s. a Muzea města Ústí nad Labem.
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11.c

NADREGIONÁLNÍ PŮSOBENÍ A VÝZNAM

Filozofická fakulta mohla na své půdě přivítat rumunskou archivářku Dr. Felicii Diaconu. Její
přednáška „Právní základ pro využívání archivů v Rumunsku a po roce 1989 a jeho dopad na
Národní archiv“ reflektovala právně zcela změněnou situaci po zániku komunistického režimu
v Rumunsku.
Mimo region spolupracuje katedra germanistiky s dalšími katedrami germanistiky v ČR, s
Rakouským kulturním fórem, Goethe-Institutem v Praze, Pražským literárním domem autorů
německého jazyka a Památníkem národního písemnictví v Praze. V Německu spolupracuje
zejména s Univerzitou Bayreuth, TU Dresden a Univerzitou Regensburg, v Rakousku s
Univerzitou Vídeň a s PH Linz.
V roce
2016
uspořádala
ve
spolupráci s Rakouským kulturním
fórem v Praze autorské čtení Mileny
Mishiko Flašar a Vladimira Vertliba,
dvojjazyčné výstavy „Gustav Mahler
a Vídeň“, „Gustav Klimt – průkopník
moderny“ a přednášku „Art Nouveau
a Gustav Klimt – odraz v české
kulturní paměti“.
Autorské čtení autora migračního původu
Vladimira Vertliba 5. 10. 2016 v kulturním
centru Hraničář

V květnu 2016 katedra germanistiky ve spolupráci s Goethe-Institutem v Praze uspořádala
přednášku s prof. Dr. Karin Kleppin z Porurské Univerzity v Bochumi zaměřenou na „snížení
stresu při jazykových zkouškách.

Dr. Karin Kleppin, 17. 5. 2016

Ve spolupráci s Gesellschaft für interkulturelle Germanistik v Bayreuthu a Ústavem
germánských studií UK v Praze uspořádala katedra germanistiky v říjnu 2016 mezinárodní
konferenci k interkulturní problematice s názvem „Rozmanité koncepty – koncepty
rozmanitosti: Interkulturalita(y) ve světě“ celosvětového významu. Konference, která se
konala za podpory Ústeckého kraje a Euroregionu Elbe Labe, se zúčastnilo přes 200
odborníků ze 48 zemí všech pěti kontinentů.
Za nadregionální aktivitu lze považovat projekt Libri Civitatis – dokumentace a zpřístupňování
městských knih v České republice, který patří k páteřnímu vědeckým a výzkumným úkolům
katedry historie. Konkrétním příkladem nadregionální spolupráce pak byla 35. mezinárodní
konference „Historiografie s městem spojená: Historiografie o městech a historiografie ve
městech“ pořádané Archivem hlavního města Prahy ve spolupráci s Historickým ústavem
Akademie věd ČR, Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Katedrou historie
Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Masarykovým ústavem a
Archivem Akademie věd ČR.
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Katedra historie v rámci Specializačního kurzu, ve spolupráci s Mgr. Vlastou Urbanovou,
zástupkyní organizace Člověk v tísni – Jeden svět na školách, uspořádala seminář
s redaktorem, publicistou, laureátem novinářské ceny Ferdinanda Peroutky Teodorem
Marjanovičem „Dnešní Amerika – prezidentské volby“ a dále s novinářem, redaktorem
časopisu Respekt, nositelem ceny Novinářská křepelka Ondřejem Kundrou seminář „Dnešní
Rusko a ruská propaganda“. Součástí semináře bylo promítání nizozemského
dokumentárního filu režiséra Misji Pekela „TV Russia Todey“.
Dále katedra historie ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR a Archivem hl. města Prahy
uspořádala mezinárodní konferenci „Raně novověké město jako komunikační uzel“.
Konference je realizována v
rámci
výzkumného
tématu
Historické podoby a proměny
komunikace.

Konference „Raně novověké město jako
komunikační uzel; 25. – 26. 5. 2016

Katedra politologie a filozofie ve spolupráci s Eurocentrem v Ústí nad Labem uspořádala
seminář „Současné výzvy česko-německých vztahů“. Seminář vedl Jan Podivínský,
velvyslanec České republiky ve Spolkové republice
Německo. Akce byla určena široké veřejnosti.

Jan Podivínský, velvyslanec ČR
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B.
PŘÍLOHOVÁ ČÁST

Příloha č. 2
TABULKOVÁ ČÁST
(soubor v excelu)
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