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Schváleno Vědeckou radou FF UJEP per rollam ke dni 5. 2. 2010
Schváleno Akademickým senátem FF UJEP dne 24. 2. 2010

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

1.Priority

1.1. Dokončit a předložit AK ČR žádosti o akreditaci v těchto studijních programech a
oborech:
• rozšíření bakalářského studijního programu Historické vědy o obor HISTORIE
v kombinované formě studia,
• rozšíření bakalářského studijního programu Historické vědy o obor ARCHIVNICTVÍ A
SPISOVÁ SLUŽBA v prezenční a kombinované formě studia,
• rozšíření bakalářského studijního programu Humanitní studia o obor ZÁKLADY
HUMANITNÍ VZDĚLANOSTI - POLITOLOGIE v kombinované formě studia,
• akreditace bakalářského studijního programu Hudební věda / oboru
ETNOMUZIKOLOGIE. Obor bude realizován za spolupráce FF a katedry hudební
výchovy PF,
• rozšíření magisterského studijního programu FILOLOGIE o obor INTERKULTURNÍ
GERMANISTIKA v prezenční formě studia.
V návaznosti na souhlasné stanovisko pak budou akreditované obory zařazeny do
přijímacího řízení na akademický rok 2010/2011.
1.2. V rámci doporučení evaluační komise nastolit nové smluvní vztahy FF s ostatními
součástmi UJEP v oblasti zabezpečení výuky, využívání a správy sdílených prostor a další
spolupráce.
1.3. V souvislosti s rozvojem pracovišť FF usilovat o získání zdrojů na rekonstrukci budov
Filozofické fakulty v areálu Kampus, konkrétně objektů s názvem F1 a F2. Dále zajistit
podklady a příslušné materiály, na základě kterých by bylo možné čerpat evropské dotace, a
tím získat potřebné výukové a kancelářské prostory, které v tuto chvíli již nepokrývají potřeby
FF.
1.4. Zavést a realizovat interní systém stimulace vědy a výzkumu. Rozhodujícími kritérii pro
podporu vědecké a výzkumné činnosti bude její soulad s dlouhodobými badatelskými záměry
fakulty a kateder, vznik hodnocených výsledků uplatnitelných v RIV a zapojení studentů.
Zapojit se do soutěže Interní grantové agentury UJEP. Usilovat o získání finančních
prostředků v rámci grantových soutěží GA ČR, MK ČR, MŠSM ČR příp. i z jiných dotačních
programů podporujících vědeckou a výzkumnou činnost.

2. Internacionalizace

2.1. Prohlubovat existující vazby na zahraniční univerzity, a to nejen v rámci programu
ERASMUS, ale i v rámci dalších forem spolupráce zejména na společných vědeckých a
pedagogických projektech (např.
v programech Cíl 3, Aktion, Visegradský fond,
Českoněmecký fond budoucnosti)

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 (např. Rámcová dohoda pro spolupráci na projektu „Politické myšlení
starověku a jeho recepce“, univerzitní síť spolupráce mezi 18 evropskými univerzitami,
spolupráce s dalšími pracovišti Otto-Friedrich-Universität v Bamberku, jež posílí i
mezifakultní spolupráci na UJEP)
2.3. Podporovat zájem zahraničních studentů o studium na FF UJEP, přičemž prioritou je
příprava modulu průřezových předmětů vyučovaných v angličtině nebo němčině, do něhož
se zapojí všechny katedry a který bude tvořit základní nabídku cizojazyčného studia pro
studenty v programu ERASMUS. Na webových stránkách fakulty bude vytvořena sekce s
informacemi pro zahraniční studenty.

3. Akademické činnosti

3. 1. Vzdělávací činnost
3.1.1. V intencích požadavků Akreditační komise ČR:
• vypracovat a v listopadu 2010 Akreditační komisi postoupit zprávu o plnění závěrů z
institucionálního hodnocení FF UJEP (zejména u studijních programů z oblasti
politologie),
• rozvíjet a upevňovat vzdělávací činnosti specifických oborů ve spolupráci s ostatními
součástmi UJEP (př. obor Dokumentace památek),
• přesunout výukové aktivity ÚSGS do
navazujícího magisterského studijního
programu Filologie, obor Interkulturní germanistika, který je připravován k akreditaci
na KGER.

3.1.2. Zahájit přípravu akreditace doktorského
POLITICKÁ FILOZOFIE

studijního programu POLITOLOGIE,/obor

3.1.3. Podílet se dále na realizaci univerzity třetího věku a TEEN AGE UNIVERSITY, formou
cyklů přednášek, připravit pro cykly přednášek i podpůrný tištěný materiál.
3.1.4. V rámci projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen
OPVK ) podporovat a rozvíjet jazykové vzdělávání studentů na FF a zajistit odpovídající
zázemí Jazykového centra FF UJEP.
3. 2. Vědecká, výzkumná a další tvůrčí činnost
3.2.1. Předložit Akreditační komisi ČR žádost o akreditaci habilitačního řízení studijního
programu Historické vědy, oboru České dějiny.
3.2.2. Zavést a realizovat Směrnici o stimulaci vědy a výzkumu na FF. Směrnice bude
stimulovat kariérní růst akademických pracovníků prostřednictvím jednorázových odměn za
získání vědecko-akademických a vědecko-pedagogických titulů, formou interní soutěže
podporovat konání mezinárodních konferencí, seminářů apod. na FF, prezentaci
akademických pracovníků FF na významných mezinárodních konferencích, vydávání
publikací apod. Pro rozhodování o stimulaci V a V prostřednictvím interní soutěže bude

rozhodující zejména soulad záměru s dlouhodobými badatelskými záměry fakulty a kateder,
výstupy z podporovaných aktivit, jimiž musí být hodnocené výsledky vykazované v RIV a
zapojení studentů do vědecké a výzkumné činnosti tak, aby bylo docíleno užšího sepětí
výuky s vědou a výzkumem.
3.2.3. Využít možnosti předkládání projektů a získat finančních prostředků z Interní grantové
agentury UJEP zastřešující podporu vědeckých, výzkumných, uměleckých a sportovních
agentur. Prioritu budou mít průřezové projekty s důrazem na spolupráci všech kateder FF,
jež budou v souladu se základními badatelskými záměry fakulty.
3.2.4. Podporovat vědeckou a výzkumnou činnost v rámci získaných projektů GA ČR a
usilovat o získání dalších projektů v rámci grantové soutěže GA ČR, grantové soutěže v
rámci meziresortní koncepce MK ČR Národní a kulturní identita, příp. i z jiných dotačních
programů na podporu vědy a výzkumu. Využití finančních prostředků z těchto programů
musí důsledně směřovat ke vzniku bodovaných výsledků uplatňovaných v RIV a tím k
vytváření institucionálních prostředků na podporu vědy a výzkumu na FF.
3.2.5. Realizovat ediční plán FF na rok 2010 v jednotlivých řadách AUP
• AUP, Facultatis philosophicae - Studia Historica
• AUP, Facultatis philosophicae - Studia Philosophica
• AUP, Facultatis philosophicae - Studia Politologica
• AUP, Facultatis philosophicae - Studia Germanica
• AUP, Facultatis philosophicae - Studia Slavogermanica
(konkrétní tituly, viz příloha č.1 ).
3.2.6. Usilovat o zařazení odborného časopisu Ústecký sborník historický na Seznam
recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Na katedře
politologie a filozofie podpořit vznik odborného časopisu Etika, který by mohl aspirovat na
zařazení do tohoto Seznamu.
3.2.7. Realizovat konference, semináře a výstavy (viz. příloha č. 2 )

4. Management a řídící činnost

4. 1. Řídící činnost
4.1.1. Realizovat vnitřní audit na FF UJEP
4.1.2. Systém hodnocení pracovníků FF přizpůsobit novým podmínkám hodnocení vědy a
výzkumu.
4. 2. Rozvoj lidských zdrojů
4.2.1. Podporovat zvyšování kvalifikace akademických pracovníků poskytováním tvůrčího
volna na přípravu k habilitačnímu nebo jmenovacímu řízení.
4.2.2. V rámci projektů OPVK realizovat odborné kurzy zaměřené na zvyšování kvalifikace
akademických i neakademických pracovníků, např. jazykové.

4.2.3. V rámci OPVK posilovat lidské zdroje na jednotlivých katedrách a ostatních
pracovištích FF UJEP.
4. 3. Informatizace a informační systémy
4.3.1. Rozvíjet jednotný portál pro kombinované studium na FF UJEP a cizojazyčné webové
stránky FF UJEP.
4.3.2. Účastnit se pokračování projektu tvorby a implementace informačního systému
odhalování plagiátu v závěrečných pracích.
4.3.3. Podporovat rozvoj vybavení studoven včetně informačních zdrojů z prostředků OPVK
příp. z jiných zdrojů.

5. Kvalita a kultura univerzitního života

5. 1. Uchazeči, studenti, absolventi a zaměstnanci
5.1.1. Zlepšit informovanost uchazečů o studium prostřednictvím kvalitních propagačních
akcí, informačních materiálů a webové prezentace se zapojením finančních prostředků
z projektů OPVK příp. jiných zdrojů.
5.1.2. V rámci možností zlepšovat zázemí zaměstnanců a studentů FF formou inovací
vybavení jednotlivých pracovišť, učeben a systematickým doplňováním knihovních fondů.
5. 2. Regionální spolupráce
5.2.1. Participovat na projektech města Ústí nad Labem a Ústeckého kraje.
5.2.2. Ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem vydávat Ústecký sborník historický a
dále spolupracovat s Národním památkovým ústavem, ú.o.p. v Ústí nad Labem na vydávání
odborného časopisu Monumentorum Custos.
5.2.3. Rozvíjet spolupráci s regionálními institucemi, veřejnou správou a samosprávou
• v rámci grantu Ministerstva kultury, Program Podpora pro památky UNESCO rozvíjet spolupráci s městem Terezín,
• v rámci projektů OPVK prohlubovat spolupráci s městy Terezín, Jáchymov,
s regionem České Švýcarsko apod.
• rozvíjet spolupráci s Collegiem Bohemicem, o.p.s.
5. 3. Propagace
5.3.1. Inovovat 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 ohledem na předpokládané snížení rozpočtových zdrojů pro rok 2010 bude FF v
rámci provozních výdajů postupovat velmi racionálně, a to především z důvodů zajištění
předpokládané finanční spoluúčasti na evropských projektech.
6.2. V oblasti investiční činnosti bude FF participovat na mezifakultním rozvojovém projektu s
FŽP, FVTM a FUD s názvem "Nákup přístroje HandyScan 3D" v celkové hodnotě 2.896tis.
Kč.
6.3. V rámci partnerství projektu Průzkum a dokumentace malých památek v česko-saském
příhraničí, který je realizován s TU Bergakademie Freiberg, bude zakoupen 3D laserový
geodetický scanner v předpokládané hodnotě 1.600tis. Kč.

Příloha č. 1
EDIČNÍ PLÁN FF UJEP NA ROK 2010

AUP FP – Studia Historica
Zuzana Safrtalová
Oděv, schránka lidského těla i duše
/renesanční odívání měšťanských elit v metropolích zemí Koruny české/
AUP FP – Studia Germania
Renata Cornejo, Jana Hrdličková, Karin Wozonig (edd.)
Aussiger Beiträge 4 (2010)

AUP FP – Studia Philosophica
Hynek Tippelt
Vztah ideje a afektu u Spinozy
Inkrementálně-holistická interpretace
Petr Bláha
Odpor k lenosti a její přátelé
/Filosofický průvodce nástrahami lenosti/

AUP FP – Studia Slavogermanica
Kristina Kaiserová, Eduard Mikušek
Julius Lippert a německé prostředí v Čechách
Sborník příspěvků ze 17. ústeckého kolokvia, konaného v Ústí nad Labem, dne 23. dubna
2009.

Příloha č. 2

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH KONFERENCÍ A SEMINÁŘŮ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terezín – prezentace výsledků projektu „Historické plochy veřejných komunikací a
dvorů pevnostních objektů Velké pevnosti Terezín“, 26. 1. 2010 (KHI)
Martin Frouz – fotografie z výzkumu českých egyptologů (výstava), leden – březen
(CDDKD KHI)
Člověk v tísni na FF UJEP (přednášky k aktuálním tématům moderních dějin), únor –
květen, říjen – listopad (KHI)
Libri civitatis – metodický seminář pro spolupracovníky projektu databáze k evidenci
městských knih, 4. – 5. 2. 2010 (KHI)
Prezentace připravované expozice Collegie Bohemica, o. p. s., 11. 2. 2010 (KHI)
Přednáškový cyklus pro studenty doktorského studia, únor – březne 2010 (KHI)
Kolokvium KGER ve spolupráci s Univerzitou Karlsruhe „Problémy kulturního
transféru“, únor 2010 (KGER)
Biskupství a univerzita (Mons. Baxant a církevní představitelé přednášejí na FF
UJEP) , únor – duben (KHI)
Kolokvium věnované tématice migračních forem v 20. a 21. století ve spolupráci se
Soukromou vysokou školou diecéze v Linci, březen a květen 2010 (bude-li schválen
příslušný projekt AKTION) (KGER)
Česko-rakouské kolokvium „Kolloquium zur Problematik der Migrationsformen im 20.
und 21. Jahrhundert in Geschichte und Kunst“ ,22. - 24. 3. 2010, 4. - 7. 5. 2010
(KGER)
Workshopy na téma „Österreichische Autorinnen und Autoren mit dem
tschechischen/slowakischen Hintergrund“ , březen (1 týden), květen (1 týden) 2010
(KGER)
Fenomén muzeum v 19. a první polovině 20. století, duben 2010 (ÚSGS)
Autorské čtení rakouského autora Roberta Menasseho, duben 2010 (KGER)
Slovenské dějiny v karikatuře – přednášky doc. V. Kratochvíla (UK Bratislava), duben
2010 (KHI)
Studentská vědecká konference HISTORIE 2010, 8. – 9. 4. 2010 (KHI)
Ulrich Creutz, výstava, 12. 4. 2010 (KHI)
III. mezinárodní konference o Johanesu Urzidilovi, 5. 5. – 9. 5. 2010 2010 (KGER)
Mezinárodní workshop doktorandů v oboru historické vědy, 23. – 28. 5. 2010 (KHI)
Vlastnické kostely, dvorce a sídla a vývoj raně středověkých elit ve střední Evropě
/mezinárodní vědecká konference/, 26. – 28. 5. 2010 (KHI)
Colloquia Ustensia XIX, 15. - 29. 8. 2010 (ÚSGS)
Dokumentace drobných nemovitých památek (odborná konference) září (KHI)
Konference Svoboda a otroctvi, říjen 2010 (KPF)
Mezinárodní víkendový seminář „Schola funebris - středoevropská škola pohřbívání
Funerální tematika v literatuře raného novověku“, říjen 2010 (KGER)
Autorské četní rakouské spisovatelky Marianne Gruber, říjen 2010 (KGER)
Die Protokolle des österreichischen Ministerrates (Präsentation Dr. Thomas Kletečka,
Dr.Hans-Peter Hye), říjen 2010 (KHI)
Muzealizace česko-německých dějin a vztahů – konference Česko-slovenskoněmecké konference historiků, 7. – 10. 10. 2010 (ÚSGS)
Libri civitatis – hromadné evidence městských knih – konference k projektu, 4. 11.
2010 (KHI)
„Gender“ ve výuce dějepisu – metodický seminář pro učitele dějepisu, 18. – 19. 11.
2010 (KHI)

•
•
•
•
•

Autorské čtení a workshop na téma Poetry Slam, listopad 2010 (KGER)
III. Ústecká noc literatury, listopad 2010 (KGER)
Výstava o Gustavu Mahlerovi, listopad 2010 (KGER)
Autorské čtení Inky Bach a Johna von Düffela, prosinec 2010 (KGER)
Mezinárodní konference u příležitosti 20. výročí založení Katedry germanistiky,
prosinec 2010 (KGER)

