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1. Úvod  
 
Filozofická fakulta (dále FF) Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vznikla 1. 9. 
2006. Jejím základem byl Ústav humanitních studií  UJEP (dále ÚHS), na jehož 
půdě byl v letech 2005-2006 připraven projekt FF. Pracovišti nově založené fakulty 
se staly katedra germanistiky, katedra historie a katedra politologie a filozofie. Vedle 
vědecko-výzkumných aktivit specifikovaných níže je hlavním posláním fakulty 
vzdělávací činnost ve všech stupních strukturovaného studia (bakalářském, 
magisterském, doktorském) v programech Historické vědy, Humanitní studia, 
Filologie a Politologie. Pracoviště FF se podílí též na  uskutečňování dobíhajících 
magisterských studijních programů Učitelství pro základní a střední školy na PF 
UJEP.    
 
FF spolupracuje s univerzitním Ústavem slovansko-germánských studií, který se 
v průběhu roku 2007 stane její součástí. 
  
 
1. 1. Východiska  
 
Východiska Dlouhodobého záměru FF jsou totožná s východisky dlouhodobého 
záměru UJEP na léta 2006-2010. Jedná se o zpřesnění a konkretizování 
univerzitního záměru v podmínkách nově založené FF.  
 
1. 2. Excelentnost a kvalita 
 
FF na půdě UJEP realizuje studijní program Historické vědy, v jehož  vybraných 
bakalářských i navazujících magisterských oborech vychovává specialisty pro oblast 
památkové péče. Tato orientace studijních oborů má na UJEP již patnáctiletou 
tradici, absolventi jsou žádáni i mimo ústecký region v souvislosti s tím, že studium 
obdobného profilu nelze na jiných školách v ČR studovat. 
 
Na FF pracuje kvalitní pracoviště pro dokumentaci památkových objektů, které je 
zaměřeno na nové technologie a orientuje se zejména na hradní architekturu, 
drobné nemovité památky a zanikající sakrální architekturu. V souvislosti s tím je 
od roku 2006 realizován nový studijní obor Dokumentace památek, který je v ČR 
ojedinělý.    
 
FF spolupracuje s Ústavem slovansko-germánských studií UJEP na vědecko-
výzkumných aktivitách z oblasti česko-německých vztahů, dějin českých Němců.    
Jedná se o výzkum, který má v české a středoevropské historiografii podstatné 
místo a je spojen s projektem vědecko-výzkumné instituce a muzea Collegium 
Bohemicum, realizovaným UJEP, Městem Ústí nad Labem a Společností pro dějiny 
Němců v Čechách. Kromě těchto témat (nacionalizace společnosti, historie Sudet 
apod.) má významné místo problematika dějin osídlení, studium a edice 
středověkých a raně novověkých městských knih či historické souvislosti vývoje 
umění v regionu. Všechny tyto výzkumy byly podpořeny granty evidovanými CEP.  
 

S těmito výzkumy souvisí i orientace katedry germanistiky, která se specializuje na 
komparatistický výzkum literatury německé jazykové oblasti s českým kulturně-
historickým kontextem v různých obdobích a na vybrané aspekty kontrastní 
lingvistiky a lingvodidaktiky. Na katedře germanistiky je jako na prozatím jediném 
pracovišti v ČR realizováno studium německého jazyka v kombinované formě.  
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Nově vzniklá katedra politologie a filozofie se zaměří do dvou oblastí, naváže na 
předchozí vědecko-výzkumnou práci v oblasti politické filozofie (zvláště současných 
teorií demokracie).  Vzhledem k nově akreditovaným oborům a k odborníkům, kteří 
na katedře začali působit, bude orientovat své vědecké aktivity do oblasti otázek 
regionální politiky, k tomuto tématu bude pořádat pravidelné semináře, konference 
a bude usilovat o začlenění této nové vědecké práce do výzkumného záměru.  
 
 
1. 3. Poslání FF 
 
Posláním FF je na půdě UJEP, ale i mimo ni, rozvíjet vzdělávací, vědeckou a 
výzkumnou činnost v humanitních oborech. Realizovat tuto činnost tak, aby 
přispívala k rozvoji všeobecné vzdělanosti i vědeckých poznatků.    
 
 
1. 4. Priority  
 
1. Získat akreditaci  studijního programu Filozofie v bakalářském a magisterském stupni.  
2. Získat akreditaci studijních programů Politologie a Filologie v magisterském stupni.  
3. Získat akreditaci kombinovaných studijních oborů ve vybraných akreditovaných 

studijních programech.   
4. Rozvíjet vědecko-výzkumné aktivity získáním výzkumného záměru, výzkumného centra 

či prostřednictvím jiných projektů národního programu výzkum a vývoje.  
5. Rozvíjet strukturu fakulty začleněním univerzitního Ústavu slovansko-germánských 

studií, dále v souvislosti s rozvojem studijních programů založením nových pracovišť – 
katedry archivnictví, samostatné katedry filozofie a katedry politologie.   

6. Podporovat rozvoj nových oborů a v souvislosti s tím i vznik nových pracovišť, které 
rozšíří strukturu FF.   

7. V souvislosti s rozvojem pracovišť FF zabezpečit postupně odpovídající prostory v areálu 
objektů České ml., participovat především na využití kancelářských a výukových prostor 
hlavní budovy.     

8. Podílet se na projektu Kampusu UJEP, a to formou odborných konzultací a formou podílu 
na přípravě podkladů a projektů pro vznik celouniverzitních pracovišť (knihovna, 
archiv).  

 
2. Internacionalizace 

 
1. V rámci zahraniční spolupráce podporovat existující vazby na zahraniční univerzity 

(smlouvy v rámci ERASMU), na základě kterých lze rozvinout i  vědeckou spolupráci.  
2. Podporovat vznik nových kontaktů a smluv. 
3. Realizovat společné projekty s partnerskými zahraničními školami.   
4. Podporovat dynamický vývoj navyšování počtu výjezdů studentů i pedagogů; zvát 

pedagogy z partnerských univerzit na krátkodobé přednáškové pobyty; pracovat na 
možnosti dlouhodobých pobytů zahraničních pedagogů (zapojit je formou blokových 
kurzů do studijních programů). 

5. Realizovat kurzy cizích jazyků pro pedagogy a zaměstnance FF. 
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3. Akademické činnosti 
 
3. 1. Vzdělávací činnost 
1. Získat akreditaci  studijního programu Filozofie, studijního oboru Filozofie  v bakalářském 

a magisterském stupni.  
2. Získat akreditaci studijního programu Politologie, obor Politologie v magisterském stupni.    
3. Získat akreditaci studijního programu Filologie, obor Germanistika v magisterském 

stupni.   
4. Podporovat přípravu dalších profesně orientovaných strukturovaných studijních oborů 

(v souvislosti s personálním vývojem a možnostmi pracovišť FF), které budou v rámci FF 
maximálně prostupné a formou dvouoborových kombinací zvýší atraktivitu studia na 
UJEP.  

5. Rozvíjet akreditované studijní programy  ve smyslu 
- podpory počátečních fází realizace nových oborů   
- zdokonalování technického zázemí pro výuku, vzniku multimediálních pomůcek atd.   
- podpory praxí  

6. Ve spolupráci s ÚSGS připravit studijní  obor v německém, popř. anglickém jazyce 
(studijní program: Historické vědy, obor Německá studia ve středoevropské kontextu, 
forma: magisterské studium).  

7. Připravit  kombinované formy studia v rámci akreditovaných studijních programů 
(studijní program Historické vědy, obor Archivnictví a spisová služba; studijní program 
Humanitní studia, obor Evropská studia)  a podporovat vznik studijních opor pro tento 
typ studia.  

8. Rozvíjet a realizovat kurzy pro středoškolské studenty se zájmem o studium humanitních 
oborů na vysokých školách. 

9. Rozvíjet a realizovat kurzy pro učitele humanitních oborů (další profesní vzdělávání 
učitelů) v rámci celoživotního vzdělávání.  

10. Připravit a realizovat i programy celoživotního vzdělávání pro absolventy odborných 
studijních programů. 

11. Rozšiřovat tvorbu elektronických výukových materiálů.  
12. V rámci přípravy budoucích učitelů spolupracovat se základními a středními školami 

v regionu, popř. participovat na smluvní spolupráci mezi FF UJEP a spolupracujícími 
školami.    

 
3. 2. Vědecká, výzkumná a další tvůrčí činnost 
1. V případě kladného přijetí realizovat  výzkumný záměr „Příhraniční regiony a kulturní 

transfer v dějinách“.  
2. Zaměřit se na získávání projektů národního programu výzkumu a vývoje, jejichž 

problematika bude vázána na profilové vědecko-výzkumné aktivity FF.  
3. Vytvořit společná výzkumná a vývojová pracoviště s institucemi regionu,  podporovat 

spoluúčasti na regionálních aktivitách a  rozšiřovat tyto aktivity také v celonárodním 
měřítku.   

4. Participovat na  projektu Collegium Bohemikum.   
5. Zvyšovat nároky na kvalitu publikací vydávaných FF či prostřednictvím edice Acta 

Universitatis Purkynianae.  
6. 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.  

7. Zapojit minimálně 10 % studentů magisterských studijních programů do        
     výzkumných aktivit kateder, aktivněji zapojovat studenty do grantů místní   
     samosprávy a dalších aktivit formou bakalářských a diplomových prací..   
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8. Podporovat orientaci vědecko-výzkumné práce pracovišť FF, která je proklamována ve 
Strategii vědy a výzkumu FF UJEP, jedná se zejména o výzkum: 

- Historie příhraničních regionů a specifika multikulturní společnosti tohoto prostoru - 
Češi, Němci a Židé v jednotlivých historických epochách, nacionalizace společnosti v 19. a 
ve 20. století.  

- Problematika česko-německých vztahů -  v historickém vývoji, v literatuře a jazyce, 
kulturní historii, v současné evropské politice  

- Regionální dějiny s důrazem na severozápadní a severní Čechy - historické souvislosti 
kulturního a uměleckého vývoje. 

- Regionální politika – otázky regionální samosprávy, problémy regionální politiky 
- Politická filozofie – dějiny politických teorií, teorie demokracie, moci a vládnutí, problém 
násilí v moderních společnostech 

- Problémy současné filozofie – kontinentální a analytická filozofie 
- Stavební dějiny - dokumentace architektury, drobných nemovitých památek a 
zanikajících staveb.   

- Městská diplomatika - studium, edice a zpřístupňování městských knih středověku a 
raného novověku.  

 
4. Management a řídící činnost 
 
4. 1. Rozvoj lidských zdrojů 
 
1. Vybudovat v souvislosti s rozvojem FF racionálně koncipované zázemí pro pokrytí všech 

činností (studijní odd., odd. vědy, zahraničí a edice; ekonom). 
2. Motivovat pracovníky v doktorských studijních programech a pracovníky s možností 

habilitace.   
3. V souvislosti s realizovanými studijními programy podporovat profesní růst 

akademických pracovníků, kteří zabezpečují profilové disciplíny.   
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.   
6. Uplatnit systémy pravidelného ročního hodnocení vědecké a pedagogické činnosti 

akademických pracovníků.   
7. Realizovat kurzy cizích jazyků pro pedagogy a zaměstnance FF.  
8. Vytvářet příznivé pracovní podmínky pro akademické pracovníky, kteří jsou ve fázi 

dokončování disertačních či habilitačních prací, a tím přispět k jejich kvalifikačnímu 
růstu.    

 
4. 2. Informatizace a informační systémy 
1. Pravidelně inovovat a aktualizovat webovou prezentaci FF a zabezpečit její  atraktivnost.    
2. Rozvíjet zázemí a fondy oborových studoven, knihoven a medioték, včetně rozšiřování 

přístupů do informačních databází; zajistit v jejich rámci dostatečný přístup studentů k IT.   
3. Vybudovat pracoviště pro realizaci vzdělávání v rámci projektu MŠMT „Informační 

gramotnost“ s ohledem na to, že od roku 2005 je na základě smlouvy s MŠMT katedra 
historie FF národním garantem modulu „ICT v dějepise“. Pracoviště by mělo 
představovat počítačovou učebnu pro cca 15 posluchačů, která bude využívána pro 
školení garantů projektů na krajské úrovni a pro potřeby výuky na FF.   

4. Zlepšovat podmínky výuky a vybavení specializovaných učeben, určených  např. pro 
výuku cizích jazyků a dalších odborných předmětů. Vznik takto vybavených učeben 
koordinovat s PF a PřF.  
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5. Kvalita a kultura univerzitního života 
 
5. 1. Uchazeči, studenti, absolventi a zaměstnanci 
1. Podpora aktivit UJEP v souvislosti se Spolkem absolventů.  
2. V rámci udržování kontaktů s absolventy na profesní úrovni podpora aktivit profesních 

organizací a sdružení v kraji (např. Sdružení historiků ČR, Svaz germanistů ČR atd.).  
3. Využít dostupných možností pro zkvalitnění pracovního prostředí a zázemí pro 

zaměstnance FF, např. v oblasti stravování, kulturních a sportovních aktivit. 
4. Podporovat studentské aktivity realizované nad rámec studia (společenské a kulturní 

akce, exkurze a jiné). 
5. 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 vědecko-

výzkumným prostorem FF minimálně na oblast Ústeckého, Libereckého, Karlovarského a 
Středočeského kraje.  

2. V rámci regionálních aktivit participovat především na  projektech města Ústí nad Labem 
a Ústeckého kraje. 

3. Připravit a realizovat spolupráci v oblasti rozvoje kultury a cestovního ruchu v kontextu 
kulturního a historického dědictví kraje.   

4. Ve spolupráci s Archivem města Ústí nad Labem a Muzeem města Ústí nad Labem 
vydávat Ústecký sborník historický.  

5. 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. Pravidelně organizovat  Den otevřených dveří na FF.  
3. Propagovat FF a UJEP v rámci vědeckých konferencí a kongresů.  
4. Podílet se na akcích v rámci Týdne vědy a umění.    
5. Pravidelně informovat veřejnost o aktivitách FF.    
 
 
6. Financování a investiční činnost  

 
1. Zabezpečovat rozšiřování a vybavení prostor FF v souvislosti s nárůstem studentů tak, aby 

byly zabezpečeny kvalitní podmínky pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost.  
2. Zabezpečovat rozvoj služeb tak, aby byly zajištěny kvalitní podmínky pro řídící, 

pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost. 
3. Postupně přecházet na rozpočet sestavený podle počtu financovaných studentů na 

katedry.  
4. Prostředky na nákupy investic získávat z grantů, projektů a dalšími možnými cestami.  
3. Z prostředků společného FRIMU UJEP zabezpečit nákup fakultního automobilu a v areálu 

České ml. a v rámci investičních akcí vybudovat pro zabezpečení autoprovozu FF garáž.  
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7. Závěrečné prohlášení 
 
Filozofická fakulta v rámci trvání předloženého dlouhodobého záměru v letech 
2006-2010 projde kvantitativním i kvalitativním růstem. Zvýší počet studentů 
v jednotlivých akreditovaných oborech na cca 1500. Bude usilovat o další rozvoj 
stávajících i nově akreditovaných studijních programů a v souvislosti s tím 
podporovat též vědecko-výzkumnou činnost a rozvoj příslušných pracovišť. Přispěje 
tak k rozvoji humanitně orientovaných oborů na UJEP, v rovině vzdělávací i 
vědecko-výzkumné, ke zvýšení prestiže UJEP i pozitivnímu vývoji vzdělanosti 
v regionu.  
 
 
                                                                                       PhDr. Michaela Hrubá, Ph. D. 

                                                                                      pověřená děkanka FF UJEP  
 
 
 
 


