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Schváleno Vědeckou radou FF UJEP per rollam ke dni 7. 3. 2011
Schváleno Akademickým senátem FF UJEP per rollam ke dni 11. 3. 2011

Aktualizace dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem (dále FF, UJEP) na rok 2011 vychází z Dlouhodobého záměru FF a UJEP
na léta 2011-2015.

1. Priority
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 magisterského studijního programu Filologie o obor NĚMECKÁ
FILOLOGIE
V ČESKO-NĚMECKÉM
INTERKULTURNÍM
KONTEXTU
v prezenční formě studia
• akreditaci magisterského studijního oboru EVROPSKÁ STUDIA v programu
POLITOLOGIE
2. Začít Realizovat projekt „Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura FF
UJEP“ (VaVpI 4), jehož předmětem je rekonstrukce objektů F1 a F2 v Kampusu
UJEP pro potřeby FF – v maximální míře se zasadit o úspěšnou realizaci, hladký
průběh všech aktivit a kontrolu všech finančních toků v rámci projektu, zejména
s ohledem na minimální zatížení rozpočtu FF i celé UJEP.
3. Podporovat interní systém stimulace vědy a výzkumu v souvislosti s podporovou
výzkumné činnosti realizované v rámci jiných grantových schémat a v souvislosti
s kariérním růstem. Usilovat o získání finančních prostředků v rámci grantových
soutěží GA ČR, MK ČR, MŠMT ČR příp. i z jiných dotačních programů podporujících
vědeckou a výzkumnou činnost.
4. Čelit negativnímu dopadu snižování financí na činnost FF provedením personálního
auditu a dalšími úspornými opatřeními.

2. Internacionalizace
1. Zahájit naplňování rámcové dohody o spolupráci na projektu „Politické myšlení
starověku a jeho recepce“ – univerzitní síť spolupráce mezi 18 evropskými
univerzitami.
2. V oblasti politologie formalizovat a rozvíjet spolupráci s partnerskými pracovišti
v Drážďanech a v Chemnitz; spolupracovat s dalšími pracovišti Otto-FriedrichUniversität v Bamberku a Universität Bayreuth, jež posílí i mezifakultní spolupráci na
UJEP, a navázat spolupráci s Bayerisches Zentrum für Politische Theorie (KPF).
3. V případě úspěšné akreditace NMag. oboru „Německá filologie v česko-německém
interkulturním kontextu“ uzavřít smlouvu double-degree s Univerzitou Bayreuth, na
níž je možné studovat obor Interkulturní germanistika (KGER).

4. Uzavřít dohodu contutelle o společné realizaci doktorského studijního programu
Historické vědy s TU Dresden.
5. Podporovat zájem zahraničních studentů o studium na FF UJEP. Rozvíjet výuku
v cizích jazycích – rozšířením nabídky cizojazyčných odborných kurzů a posílením
segmentu jazykové přípravy (rozvojem Jazykového centra FF), zahrnout tyto inovace
do projektu OP VK 2.2 název na inovaci oborů realizovaných na FF UJEP.
6. Přizpůsobit počet vyjíždějících studentů a akademických pracovníků v programu
LLP/Erasmus dle financí, které budou k dispozici v roce 2011, příp. dle potřeby
vytvořit kritéria čerpání s důrazem na podporu výjezdů kmenových studentů FF.

3. Akademické činnosti
3.1. Vzdělávací činnost:
1. V intencích požadavků Akreditační komise ČR vypracovat a Akreditační komisi
postoupit dotazník pro hodnocení akreditovaných činností a zpracování vlastní
hodnotící zprávy – doktorské studijní programy.
2. Zvyšovat kvalitu vzdělávání rozvojem a inovacemi studijních oborů s důrazem na
průřezová témata (gender studies, globalizace), mezioborovost, ICT, oborové
didaktiky, metodologické aspekty či regionální hlediska; se zvláštním důrazem na
rozvoj oborů v celorepublikovém měřítku unikátní: Dokumentace památek (KHI),
Interkulturní germanistika (KGER) a Politická filozofie (KPF), tyto aktivity podpořit ze
zdrojů OP VK, tj. podat žádost o projekt v rámci prioritní osy OP VK 2.2. V rámci
inovací se dále přednostně zaměřit na ty kurzy, u nichž byla po prvním cyklu
realizace identifikována slabá místa, a tyto slabiny eliminovat.
3. Zahájit přípravu střednědobého plánu rozvoje studijních programů a oborů, plnění
těchto plánů každoročně vyhodnocovat a plány aktualizovat.
4. Usilovat o rozšíření dostupnosti kombinovaných forem studia a za podmínky zajištění
vysoké kvality související tvůrčí činností a kvalitního personálního zajištění také
o zvýšení prostupnosti do vyšších stupňů vysokoškolského vzdělávání.
5. Ve spolupráci s FUD zpracovat analýzu uměnovědných oborů realizovaných na FF a
FUD a na jejím základě připravit projekt OP VK 2.2, jehož cílem bude inovace těchto
oborů s ohledem na jejich větší otevřenost a prostupnost.
6. Zahájit přípravy na rozšíření akreditace těchto učitelských oborů o kombinovanou
formu: bakalářský obor HISTORIE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ , navazující
magisterský obor UČITELSTVÍ HISTORIE PRO SŠ (oba v programu Historické vědy)
a navazující magisterský obor DĚJEPIS PRO ZŠ (v programu Učitelství pro základní
školy).
7. Příprava podmínek na akreditaci doktorského studia studijního programu Politologie,
oboru POLITICKÁ FILOZOFIE.
8. Dokončit rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Humanitní studia o
obor ZÁKLADY HUMANITNÍ VZDĚLANOSTI - POLITOLOGIE v kombinované formě
studia.

9. Důsledněji propagovat cizojazyčný doktorský studijní obor TSCHECHISCHE
GESCHICHTE (v programu Historické vědy) a začít s jeho realizací.
10. V intencích dosavadní spolupráce v rámci univerzitního Centra celoživotního
vzdělávání spolupracovat na realizaci U3V a zabezpečovat zde přednášky a další
aktivity ve společenskovědních oborech realizovaných na FF.
11. Za podpory projektů OP VK posilovat praktické relevance studia, zejm.:
• posilovat partnerství a spolupráci ve vzdělávací i výzkumné činnosti s institucemi
z aplikační sféry, zvyšovat počet těchto partnerů tak, aby byly rovnoměrně pokryty
všechny obory
• zvýšit počet studentských praxí, případně u vybraných oborů převést praxe z modu
povinně volitelných do povinných předmětů
• zvýšit uplatnění odborníků z praxe ve výuce
• prostřednictvím rozvoje Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví
posilovat praktické kurzy pro studenty relevantních oborů (Dokumentace památek,
Kulturně-historická regionalistika)
• navazovat funkční partnerství se subjekty z aplikační sféry a tato partnerství rozvíjet
i mimo projekty OP VK

3.2. Vědecká, výzkumná a další tvůrčí činnost:
1. Pokračovat v realizaci již započatých projektů (zejm. GAČR), zaměřit se na získávání
finanční podpory pro realizaci dalších projektů.
2. Realizaci projektů podpořit i v rámci stimulace vědecko-výzkumné činnosti v rámci
podpory z prostředků na specifický výzkum FF; zároveň zajistit zázemí pro
administrativní pomoc při řešení projektů podpořených uvedenými dotačními tituly.
3. Zahájit realizaci dvou projektů podpořených z programu NAKI: projekt „Společenské,
kulturní a ideové transfery v historii příhraničního regionu severozápadních a
severních Čech a jejich role pro jeho rozvoj a udržitelnost“ (hlavním příjemcem FF
UJEP) a projekt „Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa“ (hlavním
příjemcem Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, FF UJEP spolupříjemcem), díky tomuto
projektu prohloubit a zintenzivnit spolupráci s pracovištěm AV ČR.
4. Prostřednictvím edičního plánu FF podporovat vydávání publikací, které přímo
souvisejí s kvalifikačním růstem pracovníků FF (habilitační, popř. disertační práce),
vydávání sborníků a publikací, které prezentují významné odborné výstupy
pracovníků FF, a vydávání vědeckých časopisů.
5. Pokračovat ve spolupráci v oblasti vzdělávání i výzkumu s celostátními institucemi
zejm.: Národní památkový ústav, Národní archiv, Archiv Hlavního města Prahy,
Akademie věd ČR, UK v Praze (FF, FSV, FHS), Masarykova univerzita Brno (FF),
Národní muzeum v Praze, Pražský literární dům autorů německého jazyka v Praze,
Goethe-Institut Praha, Rakouský kulturní fórum v Praze.
6. Dále rozvíjet úspěšnou výzkumnou spolupráci s těmito subjekty a institucemi regionu:
Město Ústí nad Labem (Muzeum a Archiv města), Státní oblastní archiv
v Litoměřicích, Biskupství Litoměřice, Krajský úřad Ústeckého kraje a další instituce
státní správy a samosprávy (města a obce).

7. Zapojit maximální možné množství studentů magisterských studijních programů do
výzkumných aktivit kateder, zejména prostřednictvím projektů Interní grantové
agentury UJEP a interních grantů FF UJEP; aktivněji zapojovat studenty do grantů
místní samosprávy a dalších aktivit formou bakalářských a diplomových prací.

3.3. Doktorské studium:
•
•
•

Zapojit maximální možné množství interních doktorandů do výzkumných aktivit
kateder, zvyšovat podíl studentů doktorských programů na výsledcích VaV
evidovaných v RIV
Intenzivněji zapojovat doktorandy do výzkumných projektů realizovaných ve
spolupráci s v.v.i., jinými VŠ a subjekty, které ve své činnosti kloubí praxi
s výzkumem (památkové ústavy, archivy, muzea)
Realizaci doktorského studia podporovat prostřednictvím projektu OP VK 2.3
s názvem A POTENTIA AD ACTUM – Od možnosti ke skutečnosti.

4. Management a řídící činnost
4. 1. Rozvoj lidských zdrojů
1. Podporovat zvyšování odborné kvalifikace akademických pracovníků –
prostřednictvím rozvojových projektů MŠMT na podporu kvalifikačního růstu a
fakultním systémem stimulace
2. Podpořit rozvoj Centra dokumentace a digitalizace kulturního dědictví jako
významného pracoviště FF UJEP v rámci přípravy a realizace projektu OP VaVpI
3. V rámci možností rozpočtu FF Rozvíjet motivační systém se zvláštním důrazem na
rozvoj motivačních stimulů pro absolventy doktorského studia a mladé výzkumné
pracovníky, včetně podpory pro návrat talentovaných VaV pracovníků na FF UJEP
4. Spolupracovat s jinými součástmi UJEP (propojení pracovních úvazků perspektivních
pracovníků participujících na vědeckém výzkumu a realizaci studijních programů na
FF)
5. Využít hodnocení výuky studenty pro zlepšení pedagogické činnosti a jako podkladu
pro inovační projekty připravované do OP VK
6. Pokračovat v realizaci kurzů cizích jazyků pro pedagogy a zaměstnance FF a
podporovat jazykovou vybavenost akademických pracovníků

4. 2. Informatizace a informační systémy
1. Provést kompletní inovaci webové prezentace FF s ohledem na snazší orientaci a
dostupnost nejžádanějších informací, zajistit soulad webu s jednotným vizuálním
stylem UJEP, zabezpečit celkovou atraktivnost webu
2. V rámci partnerství se podílet na realizaci projektu OP VK 2.3 Nová média ve VaV –
realizovat kurzy pro akademické pracovníky s cílem zvýšit jejich kompetence v oblasti
ICT a prezentace výsledků VaV

3. Rozvíjet zázemí a fondy oborových studoven, knihoven a medioték, včetně
rozšiřování přístupů do informačních databází; zajistit v jejich rámci dostatečný
přístup studentů k IT

5. Kvalita a kultura univerzitního života
5. 1. Uchazeči, studenti, absolventi a zaměstnanci
1. V rámci udržování kontaktů s absolventy na profesní úrovni podpora aktivit
profesních organizací a sdružení (např. Sdružení historiků ČR, Svaz germanistů ČR
atd.)
2. Využít dostupných možností pro zkvalitnění pracovního prostředí a zázemí pro
zaměstnance FF, např. v oblasti stravování, kulturních a sportovních aktivit
3. Podporovat studentské aktivity realizované nad rámec studia (společenské a kulturní
akce, exkurze a jiné), jejich podporu zapracovat do motivačního systému
4. Podporovat akce související s uchazeči o studium jako přípravné kurzy, informační
návštěvy na středních školách, dny otevřených dveří atd.

5. 2. Regionální spolupráce
1. Regionální spolupráci orientovat v souvislosti se zájmem uchazečů o studium a
vědeckovýzkumným prostorem FF minimálně na oblast Ústeckého, Libereckého,
Karlovarského a Středočeského kraje
2. V rámci regionálních aktivit participovat především na projektech rekonstruovaného
Muzea města Ústí nad Labem, posilovat vzájemnou smluvně uzavřenou spolupráci
s těmito subjekty, zejm. v oblasti rozvoje kultury a cestovního ruchu v kontextu
kulturního a historického dědictví kraje
3. Rozvíjet spolupráci s Biskupstvím v Litoměřicích zejm. v oblasti
historických fondů a dokumentace památkových objektů v jeho správě

zpracování

4. Ve spolupráci s Městem Ústí nad Labem (Muzeem) vydávat Ústecký sborník
historický
5. Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem – územním odborným pracovištěm
Ústí nad Labem vydávat odborný časopis Monumentorum Custos
6. Ve spolupráci s vybranými českými univerzitami podpořit vydávání časopisu Etika
7. Reagovat na zájem kraje, měst, obcí, podniků při zadávání témat bakalářských a
diplomových prací; rozvíjet smluvní spolupráci s odbornými regionálními institucemi
(Archivem města Ústí nad Labem, Muzeem města Ústí nad Labem, SOA Litoměřice,
Národním památkovým ústavem ÚOP Ústí nad Labem, Liberec a Loket, Památníkem
Terezín a dalšími)

5. 3. Propagace
1. Obsahově se podílet na vydávání Zpravodaje UJEP
2. Zviditelnit FF UJEP v mezinárodním měřítku podporováním vydávání
odborných publikací a časopisů ve světových jazycích (např. recenzovaný časopis
Aussiger Beiträge)
3. Pravidelně organizovat Den otevřených dveří na FF
4. Propagovat FF a UJEP v rámci vědeckých konferencí a kongresů a v rámci projektu
TAU
5. Podílet se na akcích v rámci Dnů vědy a umění
6. Pravidelně informovat veřejnost o aktivitách FF, v roce 2011 se zvláštním důrazem na
pětileté výročí existence FF.

6. Financování a investiční činnost
3. Zabezpečovat rozvoj služeb tak, aby byly zajištěny kvalitní podmínky pro řídící,
pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost
4. Prostředky na nákupy investic získávat z grantů, projektů a dalšími možnými cestami

