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Aktualizace dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem (dále FF, UJEP) na rok 2008 vychází z dlouhodobého 
záměru  FF a UJEP na léta 2006-2010 a  aktualizace dlouhodobého záměru UJEP 
na rok 2008. 
 
 
 
1.Priority 

 
 
1. 1. Získat rozšíření akreditace v bakalářském studijním programu Filologie pro 
obor Německý jazyk a literatura pro školskou praxi v kombinované formě a rozšíření 
akreditace v navazujícím studijním programu – Učitelství pro základní školy  pro 
obor Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk a literatura v kombinované 
formě.  
 
1. 2. Získat akreditaci v navazujícím magisterském studijním programu Filozofie, 
pro obor Politická filozofie.    
 
1. 3. Pokračovat v rozvoji struktury fakulty: 
• začleněním dosud univerzitního Ústavu slovansko-germánských studií (ÚSGS) do 

struktury fakulty 
• založením Oddělení pomocných věd historických a archivnictví na katedře 

historie, které vytvoří základ budoucí samostatné katedry a bude participovat na 
přípravě univerzitního archivu UJEP 

• založením Centra dokumentace a digitalizace kulturního dědictví ve spolupráci 
s FŽP, které vznikne z dosavadní Dokumentační laboratoře katedry historie a  
Geolaboratoře FŽP.  

 
Dále v souvislosti s rozvojem studijních programů připravovat vznik  samostatné 
katedry filozofie a katedry politologie. Tento krok  musí být vázán na zabezpečení 
adekvátního prostorového zázemí a personálního obsazení v akreditovatelné 
struktuře oborů pro tato nová pracoviště. 
 
1. 4. V souvislosti s rozvojem pracovišť FF zabezpečovat odpovídající prostory 
v areálu v ul. České mládeže, participovat především na využití kancelářských a 
výukových prostor hlavní budovy. S ohledem na vývoj situace získat i jiné prostory 
v rámci budov spravovaných UJEP a připravovat budoucí přechod FF do areálu 
univerzitního kampusu. 
 
1. 5. Uskutečnit reformu jazykového vzdělávání studentů FF a v souvislosti s tím  
zřídit Jazykové centrum FF, jehož cílem a úkolem bude zvýšení úrovně a rozsahu 
jazykového vzdělávání ve všech akreditovaných studijních programech.  
 
1. 6. Usilovat v maximální možné míře o získání podpory z operačních programů 
ESF v letech 2008 – 2013, zejména operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. Pokusit se získat prostředky i z jiných dotačních projektů. 
Takto získané prostředky použít k rozvoji projektů FF nad rámec běžných 
rozpočtových zdrojů a urychlit rozvoj fakulty v následujících letech. 
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2. Internacionalizace 

 
2. 1. V rámci zahraniční spolupráce rozvíjet existující vazby na zahraniční 
univerzity prostřednictvím smluv v rámci programu LLP/ ERASMUS i v rámci 
dalších bilaterálních smluv a rozvojového programu MŠMT na podporu rozvoje 
internacionalizace.  
 
2. 2. Podporovat  vznik nových kontaktů a smluv s univerzitami a ostatními 
organizacemi, které budou mít vazbu na studijní plány a budou zárukou další 
možné spolupráce mezi katedrami či fakultami. Připravit projekt operačních 
programů ESF na léta 2008 – 2013, který podpoří mezinárodní spolupráci FF.  
 
2. 3.  Na katedře historie realizovat  trojstranný projekt s Univerzitou Mateja Bela 
v Bánské Bystrici a s Technickou universitou Drážďany (Historie a kultura 
báňských měst); na katedře germanistiky iniciovat trojstranný projekt s Univerzitou 
v Bambergu  a  Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnavě v rámci programu 
LLP/Erasmus.  
 
2. 4. Navázat intenzivnější spolupráci se zahraničními institucemi prostřednictvím 
participace na projektech Collegia Bohemica o.p.s.  
 
2. 5. Pokračovat ve spolupráci s Fakultou architektury Technické univerzity 
v Bratislavě.   
 
2. 6. Realizovat kurzy cizích jazyků pro pedagogy a zaměstnance, a tím podpořit 
jejich úspěšnost v mezinárodních projektech i v dalších formách mezinárodní 
spolupráce.  
 
 
3. Akademické činnosti 

 
3. 1. Vzdělávací činnost 
 
3. 1. 1. Získat rozšíření akreditace v bakalářském studijním programu Filologie pro 
obor Německý jazyk a literatura pro školskou praxi v kombinované formě a rozšíření 
akreditace v navazujícím studijním programu – Učitelství pro základní školy  pro 
obor Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk a literatura v kombinované 
formě.  
 
3. 1. 2. Získat akreditaci v navazujícím magisterském studijním programu Filozofie, 
pro obor Politická filozofie.    
 
3. 1. 3. Pokračovat v přípravě podkladů k akreditaci – bakalářského studijního 
programu Humanitní studia, obor Evropská studia pro státní správu v kombinované 
formě a bakalářského studijního programu Historické vědy, obor Archivnictví a 
spisová služba v kombinované formě s výhledem kompletizace do 3 let. 
 
3. 1. 4. Zahájit přípravu akreditace navazujícího magisterského programu Filologie, 
obor Interkulturní germanistika (event. ve spolupráci s Technickou univerzitou v 
Drážďanech) s výhledem kompletizace do 2 let. 
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3. 1. 5. Na ÚSGS realizovat kurzy českého jazyka pro Němce - Colloquia Ustensia.   
 
 
3. 2. Vědecká, výzkumná a další tvůrčí činnost 
 
3. 2. 1. Dle aktuální situace rozvíjet Strategii výzkumné činnosti na FF.  
 
3. 2. 2. Realizovat témata a akce připravená pro nefinancovaný výzkumný záměr   
„Příhraniční regiony a kulturní transfer v dějinách“  v rámci jiných grantových 
projektů.    
  
3. 2. 3. Výzkumnou prací podporovat činnost Collegia Bohemica o.p.s.   
 
3. 2. 4. Realizovat ediční plán FF na rok 2008 v jednotlivých řadách AUP  
• AUP, Facultatis philosophicae – Studia Historica    
• AUP,  Facultatis philosophicae – Studia Philosophica    
• AUP, Facultatis philosophicae – Studia Politologica 
• AUP, Facultatis philosophicae – Studia Germania 
• AUP, Facultatis philosophicae – Studia Slavogermanica     
     (konkrétní tituly, viz příloha) 
  
3. 2. 5. Podporovat participaci na probíhajících či pokračujících projektech:  
• „Überwindung der Diktaturen - Dichter, Schriftsteller und Künstler in der 

Begegnung" spolu HAIT EU projekt EU Culture 2000 
• „Dokumentace aktivních odpůrců nacismu … „ spolu s Ústavem pro soudobé 

dějiny AV ČR a Muzeum města Ústí nad Labem  
• „Libri civitatis – ediční řada nejstarších městských knih“ spolu s SOA Litoměřice, 

AMP Praha, FF UK a dalšími institucemi.   
 
3. 2. 6. Realizovat konference, semináře a výstavy:  
• „… a pozdravujte filozofy“ výstava ke stému výročí narození a třicátému výročí 

úmrtí významného českého filozofa Jana Patočky, součástí výstavy budou i další 
akce, přednášky besedy, promítání filmů, vernisáž , únor–duben  2008 

• „Elizabeth Reichart“, čtení KGER, březen 2008 
• „Autor a autorství“, konference KPF, duben 2008 
• „Bosna 1878-2008,Reflexe (zejména publicistická) v českých zemích i zahraničí“, 

konference ÚSGS a KHI, květen 2008 
• „Schizma filosofie 20. století. Překonávání metafyziky?“, konference KPF, červen 

2008  
• „Colloquia Ustensia“, kurz ÚSGS, Ackermann-Gemeinde, srpen 2008 
• „Rok 1968 v Ústí nad Labem“, výstavy, přednášky, besedy, KHI, září-říjen 2008 

„Kulturelle Vermittlung denken. Der Fall Pavel/Paul Eisner“, konference ÚSGS, 
KHI a KG FF UJEP, FU Berlin, UNI Wien, Ústav pro českou literaturu AV, 
Collegium Bohemicum, listopad 2008 

• „Ladislav Klíma“, konference KPF, listopad 2008 
• „20. století jako válka“, konference KPF, říjen 2008  
• „STUPÍNEK, JEVIŠTĚ A PLÁTNO (Školní dějepis a umělecké obrazy minulosti ve 

filmu a na divadle)“, konference a přehlídka divadelních představení a filmů,  
KHI spolu se Sdružením historiků ČR – Historickým klubem 1872, listopad 2008  

• „Obrazy historie – výstava historických školních obrazů“, výstava KHI, listopad- 
prosinec 2008 
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• „Stav a perspektivy zpřístupňování středověkých a raně novověkých městských 
knih“, konference spolu s Archivem Hlavního města Prahy, Státním oblastním 
archivem v Litoměřicích a FF UK v Praze, listopad 2008  

•  „Kulturní a duchovní kořeny Evropy“, konference KPF FF UJEP, Masarykova 
univerzita Brno, Teologická fakulta Olomouc, Teologická fakulta České 
Budějovice, podzim 2008 

 
 
 
4. Management a řídící činnost 

 
4. 1. Řídící činnost  
 
4. 1. 1. V souvislosti s dalším rozvojem FF dobudovat racionálně koncipované 
zázemí pro pokrytí všech činností fakulty (rozšíření oddělení vědy, zahraničí a edice, 
zabezpečení Public relations, zřízení střediska autoprovozu). 
 
4. 1. 2. Zdokonalit systém vnitřní kontroly na FF. 
 
4. 1. 3. Propracovat a zkvalitnit systém hodnocení pracovníků FF. 
 
4. 1. 4. Zaměřit se na hodnocení kvality výuky.  
 
 
4. 2. Rozvoj lidských zdrojů 
 
4. 2. 1. Personálně posilovat katedry v souvislosti s akreditací nových oborů a jejich 
kvalifikovaným personálním zabezpečením.  
 
4. 2. 2. Realizovat kurzy cizích jazyků pro pedagogy a zaměstnance.    
 
4. 2. 3. Vytvářet vstřícné podmínky pro akademické pracovníky, kteří jsou ve fázi 
dokončování disertačních či habilitačních prací, a tím přispět ke kvalifikačnímu 
růstu.    
 
 
4. 3. Informatizace a informační systémy  
 
4. 3. 1.  Inovovat a rozvíjet webové stránky  FF.   
 
4. 3. 2. Vybudovat pracoviště – počítačovou učebnu  - pro zabezpečení potřeb výuky 
informačních technologií s vazbou na potřeby a požadavky humanitních a 
jazykovědných oborů.  
 
4. 3. 3. Optimalizovat výpůjční systémy ve Studovnách a knihovnách katedry 
historie a katedry politologie a filozofie  a ve Studovně, knihovně a mediotéce  
katedry germanistiky.  
 
4. 3. 4. Zajistit FF přímý přístup k jednotnému knihovnickému systému UJEP a 
participovat na jeho realizaci a provozu.  
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5. Kvalita a kultura univerzitního života 

 
5. 1. Uchazeči, studenti, absolventi a zaměstnanci 
 
5. 1. 1. Zlepšit informovanost uchazečů o studium prostřednictvím kvalitních 
propagačních materiálů a webových informací.  
  
5. 1. 2.  Zlepšovat zázemí studentů FF formou inovace vybavení Studoven,  
knihoven a učeben a systematickým doplňováním knihovních fondů. 
 
5. 1. 3. Zlepšovat zázemí zaměstnanců formou inovace vybavení jednotlivých 
pracovišť.   
   
5. 1. 4. V souvislosti s patnáctiletým výročím existence studijního oboru Kulturně 
historická regionalistka (studijní program Historické vědy), připravit akce pro 
absolventy a studenty, které podpoří propagaci tohoto oboru a jeho další úspěšný 
rozvoj.  
   
5. 1. 5. Podporovat činnost regionální pobočky Sdružení historiků České republiky – 
Historického klubu 1872 s nabídkou členství pro absolventy katedry historie 
v odborných i učitelských programech s ohledem na udržování kontaktů na 
profesní úrovni. 
 
5. 2. Regionální spolupráce 
 
5. 2. 1. Participovat  na  projektech města Ústí nad Labem a Ústeckého kraje. 
 
5. 2. 2. Ve spolupráci s Archivem města Ústí nad Labem a Muzeem města Ústí nad 
Labem vydávat Ústecký sborník historický. 
  
5. 2. 3. Rozvíjet spolupráci s regionálními institucemi, obcemi a městy.    
 
5. 3. Propagace 
 
5. 3. 1. Inovovat propagační brožuru a propagační materiály FF.  
 
5. 3. 2. Obsahově se podílet na vydávání Zpravodaje UJEP.    
 
5. 3. 3. Propagovat FF v rámci Dnů vědy a umění i dalších akcí pořádaných UJEP.  
 
5. 3. 4. Propagovat FF a akce zde pořádané v mediích.  

  
 

6. Financování a investiční činnost  

 
6. 1.  S podporou rozvojového projektu MŠMT vybudovat jazykovou učebnu katedry 
germanistiky.  
 
6. 2. Z vlastních investičních zdrojů vybudovat počítačovou učebnu FF.   
 
6. 3. Investovat do renovace a vybavení nově získaných prostor pro pracoviště FF.   
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Příloha: Ediční plán FF UJEP na rok 2008 
 
 
Ediční komise FF na svém jednání 19. 12. 2007 stanovila ediční plán na rok 2008 
 
AUP  FP – Studia Historica 
Martin Veselý   
Sudetská župa jako protiletecký kryt říše? Letecká válka a protiletecká ochrana 
v severozápadních Čechách 1939 – 1945  
(financováno ze zdrojů na edici FF) 
Josef März, Anna Šerberová (edd.) 
Možnosti a meze mezioborových vztahů ve výuce dějepisu 
(financováno ze zdrojů katedry historie) 
 
AUP FP – Studia Slavogermanica 
Kristina Kaiserová, Jiří Rak 
Nacionalizace společnosti v českých zemích 1848 – 1914 
(financováno ze zdrojů na AUP UJEP + dofinancování z jiných zdrojů) 
 
AUP FP – Studia Germanica 
Renata Cornejo, Ekkehard Harding (edd.) 
Aussiger Beiträge 2/2008 
(financováno ze zdrojů na edici FF) 
 
AUP FP – Studia Politologica 
Daniel Kroupa, Vlasta Christovová  (edd.) 
Současné teorie moci 
(financováno ze zdrojů na edici FF) 
 
AUP FP – Studia Philosophica  
Veronika Konrádová 
Zpracování kosmogonického motivu v Hésiodově Theogonii   
(financováno ze zdrojů na AUP UJEP)  
 
Martin Nitsche 
Bytnost člověka v Heideggerových Příspěvcích k filosofii 
(vydání závisí na fin. zdrojích edice FF) 
 
Náhradní tituly v řadě Studia Philosophica: 
Hynek Tippelt:  
Vztah ideje a afektu u Spinozy. Inkrementálně holistická interpretace 
Petr Bláha:   
Odpor k lenosti a její přátelé (Filozofický průvodce nástrahami lenosti)   
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