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Vlastní hodnotící zpráva o tvůrčí činnosti FF UJEP 2014–2018 

Zpráva je zpracovávána pro účely vnitřního hodnocení kvality tvůrčí činnosti v souladu s čl. 10 vnitřního 

předpisu Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního 

hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UJEP. Vlastní hodnotící zprávu o 

tvůrčí činnosti fakulty zpracovávají jednou za pět let, aktuální zpráva bude odrážet období 2014–2018. 

Uvedené hodnocení bude reflektováno při přípravě Strategického záměru UJEP na léta 2021–2025, při 

přípravě programů na podporu vědy a výzkumu a dalších opatření. 

 

1 Poslání, vize a cíle v oblasti tvůrčí činnosti fakulty 

Fakulta se orientuje na humanitní a společensko-vědní tvůrčí činnost. Působí v Ústeckém kraji, jež je 

hodnocen jako strukturálně postižený. V regionu je jedinou institucí tohoto typu a je si vědoma své 

odpovědnosti. Ta spočívá především v kultivaci společenského prostředí, dotváření historické paměti, 

posilování identity a prohlubování parametrů občanské společnosti. Tvůrčí činnost FF UJEP zdůrazňuje 

obraz bohaté historie regionu, jeho německo-jazyčnou minulost a rizika spojená se současností.  

Na FF působí 4 pracoviště: katedra historie se specializovanými odděleními (Centrum pro dokumentaci 

a digitalizaci kulturního dědictví a Oddělení archivnictví a PVH), dále katedra germanistiky (s Centrem 

pro podporu výuku německého jazyka a interkulturního vzdělávání), katedra politologie a filozofie 

(Centrum občanského vzdělávání) a Ústav slovansko-germánských studií.  Tomu odpovídá i zaměření 

jednotlivých pracovišť v oblasti vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti. Nenahrává nám, že většina naší 

vědecké činnosti spadá pod oblast Humanitních a Společenských věd.  

Vedle pedagogické činnosti akademických pracovníků je neodmyslitelnou součástí jejich práce také 

výzkumná aktivita, která je ve sledovaném období na stabilní úrovni, a to jak v absolutních číslech, tak 

i v rámci podílu na celkových výsledcích univerzity. Pro srovnání uvádíme vývoj v letech 2014–2016. 

Přehled končí rokem 2016, kdy také proběhlo poslední hodnocení vědeckých výsledků dle Metodiky 

2013-2016.  

S ohledem na Metodiku 17+ je akcent kladen především na kvalitu  a mezinárodní ukotvení výsledků, 

tento diskurz je zásadním způsobem podporován díky celému spektru dotačních prostředků na 

výzkum. Vývoj získaných bodů v RIV shrnuje následující tabulka. 
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2 Popis strategického řízení rozvoje tvůrčí činnosti fakulty a opatření přijatá za účelem její 

podpory 

V roce 2019 bylo na  FF UJEP realizováno hodnocení kvality tvůrčí činnosti pomocí několika nástrojů.  

Příkaz děkanky FF UJEP 37/2017 Hodnocení vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti 

akademických pracovníků Filozofické fakulty UJEP.  

Jedná se o přímou evaluaci, odpovídající první fázi tradičních evaluačních kritérií v rámci hodnocení 

VaV. Akademický pracovník každoročně vykazuje údaje o své vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti. 

Tento proces funguje na FF UJEP již od roku 2007, od roku 2017 je zavedeno vykazování do systému 

Hodnocení akademických pracovníků (HAP) (detailněji viz níže bod č. 4.4). 

 
Směrnice 20/2010 Stimulace vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků FF UJEP. 

Dle Směrnice 20/2010 Stimulace vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků FF UJEP, 

dochází k evaluaci navázané na hlavní vědecko-výzkumná témata a pracovníky, popř. výzkumné týmy, 

kteří se ucházejí o podporu stimulačních badatelských grantů (detailněji viz níže). Jejich cílem je 

podpořit cestu k získání vědeckých projektů CEP, navázání externí spolupráce, včetně zahraniční a 

prezentace výsledků výzkumu na domácích i zahraničních odborných fórech. V rámci rozhodnutí o 

poskytnutí podpory je posuzována vědecko-výzkumná aktivita předkladatele za posledních pět let, 

soulad návrhu se směřováním výzkumných témat pracoviště a začlenění studentů a doktorandů do 

výzkumu. Návrhy mají též externí hodnotitele. V návaznosti na evaluační procesy související 

s Metodikou M17+ a přípravou Strategie vědy a výzkumu 2020+ je momentálně konzultována a 

připravována inovace této směrnice, která mechanismus realizovaný na FF začlení do systému 

hodnocení na UJEP i širších souvislostí evaluace v rámci MEP a hodnocení RVVI.   

• Na kalendářní rok 2020 se plánuje revize způsobu přerozdělování finančních prostředků 

v kapitole TA 16 s cílem posílit podporu výstupů, jež lze hodnotit jako excelentní. Prioritu 

získají projekty a výsledky klíčových pracovníků (profesor, docent, postdok směřující 

k habilitaci), které jsou směřovány do mezinárodního prostředí a posilují zároveň výsledky 

stěžejních fordů spojených s vědeckovýzkumnou činností na FF.  

• Cílená a důrazná bude též podpora přípravy projektů GAČR, taktéž směřována na klíčové 

pracovníky kateder (100% úvazek, garanti SP a ZTP). Inovovat směrnici Stimulace vědecko-

výzkumné činnosti akademických pracovníků FF UJEP, a to v návaznosti na Metodikou 

2014 podíl v % 2015 podíl v % 2016,000 podíl v %

FSE 1057,047 4,84% 1137,348 5,35% 1265,857 5,86%

FVTM 1804,483 8,26% 2112,788 9,94% 2261,031 10,47%

FŽP 3661,847 16,76% 3355,32 15,79% 3227,465 14,95%

FF 4335,113 19,84% 4275,348 20,12% 4286,171 19,85%

PF 3786,306 17,33% 3387,884 15,94% 3068,103 14,21%

FUD 659,207 3,02% 682,9502 3,21% 766,058 3,55%

PřF 6414,148 29,36% 6155,467 28,97% 6557,042 30,36%

FZS 69,557 0,32% 52,78416 0,25% 54,166 0,25%

ostatní 57,562 0,26% 91,46702 0,43% 109,217 0,51%

Celkem 21 845,27 100,00% 21 251,36 100,00% 21595,110 100,00%
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M17+, přípravou Strategie vědy a výzkumu 2020+ a doporučení pro hodnocení kvality 

tvůrčí činnosti, které vzejdou z pracovní skupiny K09 v rámci U21.  

Dle směrnice je možné podpořit akademické pracovníky v následujících oblastech: 

1. Grantová soutěž  
2. Podpora na vydání publikace 
3. Odměny za ukončení doktorského studia, habilitačního či profesorského řízení 
4. Odměny pro školitele za absolutorium studenta doktorského studia 

 

V posledních letech je část prostředků alokována také na případnou finanční spoluúčast filozofické 

fakulty v dalších projektech (Interní grantová agentura UJEP, Fond Ústeckého kraje, Magistrát města 

Ústí nad Labem). V případě krajských a městských struktur se jedná o spolupráci, která se opírá o 

potřeby města či kraje. Například katedra historie připravuje Atlas města Ústí nad Labem.  

 

Do grantové soutěže mohou žádost předložit všichni akademičtí pracovníci zaměstnaní na FF UJEP 

(nikoli externisté). Navrhované projekty musejí obsahově souviset s některým z hlavních vědecko-

výzkumných témat daného pracoviště, což svým podpisem na přihlášku stvrzuje vedoucí katedry, resp. 

ředitel ústavu. Kromě toho žadatelé povinně uvádějí popis předpokládaných výstupů, z něhož je již ve 

fázi vyhodnocování přihlášek jasně patrné, zda projekt naplní hlavní kritérium poskytnutí 

institucionální podpory: vykazatelnost do OBD/RIV. Stejně tak je zohledňována dosavadní úspěšnost 

žadatelů – přidělení podpory na další projekt je úměrně závislé na dosud uplatněném a bodovaném 

počtu výsledků VaV. Každá předložená přihláška prochází externím oponentským řízením, na základě 

posudků je pak postoupena ke schvalovacímu procesu na úrovni vedení FF UJEP, které důkladně zváží 

jak přínos projektu pro rozvoj výzkumu na daném pracovišti, tak i jeho ekonomičnost. Seznam 

podpořených projektů je zveřejňován v průběhu března daného kalendářního roku na webu FF UJEP. 

Projekty musejí být ukončeny k 31. 12. daného roku, což řešitel stvrzuje předložením závěrečné zprávy 

obsahující popis realizovaných výstupů a vyúčtování finančních prostředků. Důležitou součástí využití 

institucionálních prostředků je také zabezpečení vědecké činnosti nákupem nejnovější odborné 

literatury, a to jak odborných publikací, tak i odborných vědeckých časopisů. Na tento účel vynakládá 

filozofická fakulta každoročně vysoké prostředky. 

Prosředky jsou rozdělovány na jednotlivé katedry na základě výsledků hodnocení RIV, jak ukazují 

následující data. Přičemž prostředky v posledních třech letech jsou rozdělovány na základě posledního 

hodnocení dle metodiky 2013-2016, tj. na základě H 16. Hodnocení dle Metodiky 17+ nelze zcela a 

úplně aplikovat do prostředí fakulty, neboť ještě nebylo dokončeno na úrovni Rady pro výzkum, vývoj 

a inovaci, s ohledem na to, že v Modulu 1, který je pro pracoviště fakulty primární, není ….. ostatečný 

počet výsledků 
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Hodnocení 2016 katedry historie je nárůst způsoben započítáním výsledků aplikovaného výzkumu.  

 

Využití institucionální podpory na jednotlivých katedrách FF v letech 2014–2019 

  
KHI KPF KGER ÚSGS Celkem 

2014 

výše podpory na 

katedru celkem 
1 804 000 1 316 400 777 000 102000 3 999 400 

počet projektů 14 10 5 1 30 

počet žádostí o 

publikaci 
6 7 1 0 14 

nákup literatury 200 000 200 000 140 000 0 540 000 

2015 

výše podpory na 

katedru celkem 
1 938 013 1 432 446 911 800 111012 4 393 271 

počet projektů 17 15 7 1 40 

počet žádostí o 

publikaci 
8 15 2 0 25 

nákup literatury 200 000 140 000 140 000 0 480 000 

2016 

výše podpory na 

katedru celkem 
1 307 427 898 286 558 000 60000 2 823 713 

počet projektů 12 11 7 1 31 

počet žádostí o 

publikaci 
7 9 2 0 18 

nákup literatury 198 977 150 262 76 000 0 425 239 

2017 

výše podpory na 

katedru celkem 
1 622 240 945 632 594 720 37408 3 200 000 

počet projektů 16 13 6 1 36 

počet žádostí o 

publikaci 
8 12 3 0 23 

Hodnocení 

2014

Hodnocení 

2015

Hodnocení 

2016 celkem
KHI 1 792,496 1 688,157 2 433,829 11 559,165
KPF 1 044,892 953,549 979,116 7 118,894
KGER 657,139 647,779 525,017 4 481,269
ÚSGS 41,340 41,340 11,390 416,926

CELKEM 3 535,867 3 330,825 3 949,352 23 576,254
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nákup literatury 200 000 100 000 55 000 0 350 000 

2018 

výše podpory na 

katedru celkem 
2 297 346 1 005 049 530 600 50000 3 882 995 

počet projektů 27 21 8 1 57 

počet žádostí o 

publikaci 
14 8 3 0 25 

nákup literatury 200 000 10 000 55 000 0 265 000 

2019 

výše podpory na 

katedru celkem 
2 241 000 1 027 049 550 600 34000 3 852 649 

počet projektů 11 8 4 1 24 

počet žádostí o 

publikaci 
7 6 3 0 16 

nákup literatury 200 000 15 127 60 000 0 275 127 

 
Interní evaluace vědecko-výzkumné činnosti: 

Konkrétní – každoroční zhodnocení výsledků VaV na základě hodnot evidovaných v systému RIV 

za posledních pět let na úrovni kateder a finanční ocenění výsledků VaV. Opatření: 

• Výsledkem tohoto hodnocení je zpravidla přiznání odměny za konkrétní vědecké výstupy 

evidované v RIV, popř. další významné výsledky vědecké práce. 

Výhledová – výsledky prvních dvou fází hodnocení jsou posuzovány na úrovni vedoucích struktur 

fakulty a předkládány ve formě Zprávy o vědecko-výzkumné činnosti VR FF UJEP, která na tomto 

základě projednává aktuální situaci a dává doporučení k dalším opatřením či podněty k dalšímu 

rozvoji této oblasti činnosti na fakultě.   

Tento proces je na FF realizován každoročně, přičemž vedení fakulty dlouhodobě sleduje trendy 

v hodnocení VaV (výsledky projektu „Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a 

inovací“ a výsledky „Mezinárodního auditu výzkumu, vývoje a inovací v ČR“), včetně konzultací 

s partnerskými pracovišti, kde proběhlo pilotní ověření. V tomto ohledu jsou ve všech stupních 

evaluace tvůrčí činnosti na FF akcentovány především tyto standardně sledované oblasti: 

• Výzkumné prostředí 

• Členství v národních a globálních výzkumných komunitách 

• Excelentní témata a výsledky  

• Výkonnost výzkumu (RIV) 

• Význam pro společnost (globálně i regionálně) 

Hodnocení akademických pracovníků (HAP) 

Na počátku roku 2018 proběhlo na FF UJEP pilotní testování hodnocení tvůrčí a pedagogické 

činnosti akademických pracovníků pomocí systému Hodnocení akademických pracovníků (HAP) za 

kalendářní rok 2017. Na základě vyhodnocení pilotního testu, kterého se zúčastnilo 92,6 % 

akademických pracovníků fakulty (63 z celkových 68) byla konstatována užitečnost tohoto nástroje 

pro hodnocení kvality tvůrčí činnosti akademických pracovníků, nicméně s ohledem na specifika FF 

UJEP bylo rozhodnuto u nutnosti úpravy systému HAP, tak aby do budoucna ve větší míře 

reflektoval specifické potřeby FF UJEP. Opatření: 
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• Na základě tohoto rozhodnutí byl ve druhé polovině roku 2018 ve spolupráci s Centrem 

informatiky UJEP upraven formulář HAP takovým způsobem, aby reflektoval nejen vnitřní 

potřeby FF UJEP, ale současně aby implementoval požadavky, které pro hodnocení 

výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací 

stanovila Rada pro výzkum, vývoj a inovace v rámci Metodiky M17+. 

• Na základě této změny v systému HAP proběhlo na FF UJEP na konci roku 2019 hodnocení 

dle upraveného formuláře a během prvního pololetí roku 2020 bude provedeno 

vyhodnocení a rozhodnuto o případných dílčích úpravách systému HAP pro hodnocení 

v dalších letech. 

• Vedoucí kateder kontrolují a případně projednají výsledky hodnocení a v systému potvrdí 

jejich správnost a úplnost. 

• Výsledky hodnocení slouží vedoucím pracovníkům k pravidelnému vyhodnocování 

efektivnosti činnosti akademických pracovníků, k plánování další činnosti, řízení a 

odměňování (mimořádné odměny vázané na hodnocení byly v posledních letech 

vypláceny 2x do roka). 

• Nástroj není zcela v souladu s hodnocením výzkumných organizací a hodnocení programů 

účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací dle Metodiky M17+ a v souladu s realizací 

hodnocení dle Metodiky 2017+ dojde v dalších letech k jeho úpravě, tak aby lépe 

reflektoval nastavení Metodiky 2017+ i Strategii vědy a výzkumu 2020+. 

 

3 Popis propojení tvůrčí činnosti fakulty se vzdělávací činností se zřetelem k oblastem vzdělávání 

a studijním programům 

Tvůrčí činnost akademických pracovníků a studentů zcela odpovídá jejich odbornému zaměření, které 

vychází z obsahu akreditovaných studijních programů. Závěrečné práce jsou zadávány ve shodě 

s výzkumnými cíli jednotlivých pracovišť. 

 

Prioritními tématy tvůrčí činnosti na FF UJEP jsou zejména: 

- Česko-německé vztahy v historickém a kulturním kontextu s důrazem na dějiny českých Němců 

a aktuální problematiku kulturního, společenského a sociálního vývoje v příhraničním česko-

saském prostoru (včetně montánního regionu Krušné Hory/Erzgebirge) 

- Česko-německé a česko-rakouské vztahy z interkulturního pohledu v literatuře a kultuře 

- Aktuální tendence současné němčiny se zvláštním zřetelem na srovnávací aspekty 

- Regionální  dějiny  a  specifika  historického  a  kulturního  vývoje  příhraničních 

regionů(zejména  komparativní  výzkum  urbánních, sociálních,  politických a náboženských 

dějin) 

- Dokumentace  a  digitalizace  kulturního  dědictví,  kulturní  krajina  a  identifikace důsledků 

její ztráty  

- Výklad dějin politického myšlení od antiky po současnost a výzkum otázek moci, suverenity, 

svobody, lidských práv a demokracie. 

- Víceúrovňové  vládnutí  v zemích  V4,  regionální  problematika vládnutí,  česko-německé 

vztahy, oblast sociálního a etnického napětí a politického extremismu a radikalismu 

- Interpretace  současného  umění  v transdisciplinárním  kontextu,   s důrazem  na umělecké  

dílo  jako  fenomén  vyjadřující  v digitálním  věku  změny  přístupu k myšlení, společnosti a 

politice. Výzkum analogií mezi vědeckou metodologií a výkladem umění 

- Transformace obecných didaktických  a  metodických  poznatků  do  konkrétní podoby v 

jednotlivých  společenskovědních předmětech, didaktické  zpracování společensko-vědních 

témat, ICT ve výuce společenskovědních disciplínách 
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Katedra germanistiky FF UJEP nabízí od r. 2013 ve spolupráci s Univerzitou Bayreuth studium dvojitého 

diplomu (DOUBLE DEGREE) navazujícího magisterského studijního programu Interkulturní 

germanistika v česko-německém kontextu / Interkulturní germanistika. První rok studia je realizován 

na Katedře germanistiky FF UJEP a druhý rok na katedře Interkulturní germanistiky na Univerzitě 

Bayreuth. Ročně jsou k dispozici tři místa, obsazovaná na základě výběrového řízení v průběhu 1. 

ročníku studia na UJEP. Studijní pobyt na partnerské univerzitě lze financovat z prostředků ERASMUS+ 

popř. z jiných či vlastních zdrojů. 

 

4 Personální zabezpečení se zřetelem k tvůrčí činnosti a kvalifikační růst zaměstnanců fakulty  

 

V souvislosti s rozvojem tvůrčí činnosti na FF UJEP se vedení fakulty snaží vytvářet adekvátní 

podmínky jak akademickým pracovníkům, tak studentům proto, aby svou aktivitou mohli podpořit 

vědecký výkon a tvůrčí potenciál celého pracoviště. Detailně jsou počty akademických pracovníků 

s uvedenou vědeckou hodností v průběhu let 2014–2018 uvedeny v následující tabulce.  

             

        Data jsou k 31. 12. daného roku    

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že i přes neustálé snižování počtu přijímaných studentů odrážející 

demografický pokles možných uchazečů o studium, Filozofická fakulta v období uplynulých 5 let drží 

poměrně stabilní počty zaměstnanců. Ty jsou ovlivňovány zvýšením kvalifikace stávajících AP, zároveň 

pak přirozenými odchody AP ze svých pozic.  Ke zvyšování kvalifikace docházelo rovnoměrně ve všech 

třídách. 

Stimulace kvalifikačního růstu akademických pracovníků je mimo jiné podpořena Směrnicí děkanky FF 

UJEP, kde je možné získat jednorázovou odměnu při dosažení vědecké hodnosti. Hodnocení vědecko-

výzkumné a pedagogické činnosti akademických pracovníků vychází z Příkazu děkanky FF UJEP č. 

37/2017, která obsahuje jak hodnocení období vycházející z data pracovní smlouvy, tak i kariérní plán 

pro období následné, na kterou je smlouva uzavírána. Od roku 2018 jsou akademičtí pracovníci 

motivováni příkazem rektora č.2/2018 – Stimulace a podpora lidských zdrojů v tvůrčí činnosti.  

5 Studentská vědecká činnost na fakultě se zřetelem k jednotlivým stupňům studia 

Studentská vědecká činnost na fakultě je spojena především s magisterským a doktorským stupněm 
studia. Na podporu tvůrčí činnost studentů má fakulta opět několik nástrojů, jejichž využití je vždy 
podmíněno konkrétním výstupem.  
Studentská grantová soutěž  
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum je UJEP přidělována každý rok Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Podpora ve výši nejméně 95 % je dále rozdělována na fakulty a 

Univerzita J. E. 

Purkyně

Filozofická fak.

CELKEM 

akademičtí 

pracovníci Profesoři Docenti

Odborní 

asistenti 

PhD

Odborní 

asistenti Asistenti Lektoři

2014 53,6 3,0 14,6 23,7 10,3 0,0 2,0

2015 56,1 3,0 13,4 25,3 13,4 0,0 1,0

2016 49,1 3,0 13,7 23,7 7,2 1,0 0,5

2017 49,8 2,2 12,7 23,3 8,6 1,0 2,0

2018 50,9 3,2 13,8 24,3 7,6 1,0 1,0

2019 50,4 3,2 14,2 26,0 5,0 1,0 1,0

Akademičtí pracovníci
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součásti UJEP podle podílu na jejich tvorbě. Řešitelem takového projektu je student doktorského 
studijního programu akreditovaného na UJEP nebo akademický pracovník UJEP, přičemž počet 
studentů doktorského studijního programu nebo magisterského studijního programu v řešitelském 
týmu je alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu. Pravidla této soutěže určuje směrnice 
rektora č. 10/2015.  Výši prostředků a podíl filozofické fakulty na čerpání prostředků v rámci 
univerzity ukazuje následující tabulka na jednotlivé roky 2014 až 2019. 
 

 
 
Výši prostředků v rámci jednotlivých kateder filozofické fakulty ukazuje následující tabulka na 
jednotlivé roky 2014 až 2019. 
 

  
KHI KPF KGER Celkem 

2014 

výše podpory na 
katedru celkem 

1 004 000 733 000   1 737 000 

počet projektů 4 4   8 

průměrný finanční 
objem 1 projektu 

251 000 183 250   217 125 

2015 

výše podpory na 
katedru celkem 

1 112 064 815 936   1 928 000 

počet projektů 5 3   8 

průměrný finanční 
objem 1 projektu 

222 413 271 979   241 000 

2016 

výše podpory na 
katedru celkem 

1 332 000 820 000   2 152 000 

počet projektů 4 3   7 

průměrný finanční 
objem 1 projektu 

333 000 273 333   307 429 

2017 

výše podpory na 
katedru celkem 

1 130 635 644 212 405 153 2 180 000 

počet projektů 4 3 2 9 

průměrný finanční 
objem 1 projektu 

282 659 214 737 202 577 242 222 

2018 
výše podpory na 
katedru celkem 

1 309 000 652 468 349 500 2 310 968 

FSE 371 000 463 000 538 000 683 000 971 396 1 053 641

FVTM 892 000 1 153 000 1 182 000 1 188 000 1 540 057 1 503 357

FŽP 1 470 000 1 436 000 1 621 000 1 540 000 1 570 064 1 492 231

FF 1 737 000 1 928 000 2 152 000 2 180 000 2 310 968 2 352 381

PF 2 636 000 2 516 000 2 548 000 2 525 000 2 113 242 2 204 941

FUD 440 000 548 000 599 000 588 000 795 766 859 298

PřF 2 323 000 2 069 000 2 321 000 2 234 000 2 550 049 2 447 728

FZS 0 0 0 0 0 0

Rektorát 527 210 303 886 368 461

celkem 9 869 000 10 640 210 10 961 000 10 938 000 12 155 428 12 282 038

201920182017201620152014
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počet projektů 4 2 5 9 

průměrný finanční 
objem 1 projektu 

327 250 326 234 69 900 256 774 

2019 

výše podpory na 
katedru celkem 

1 456 594 312 631 583 156 2 352 381 

počet projektů 4 4 2 10 

průměrný finanční 
objem 1 projektu 

364 149 78 158 291 578 235 238 

 
 
Škola doktorských studií  
Od roku 2016 existuje může v rámci školy doktorských studií student či jeho školitel požádat o podporu 
na uspořádaní akce pro doktorandy, na studijní či badatelský pobyt, účast na konferenci. Vedle toho 
lze čerpat tuto podporu na nákup literatury, na výdaje spojené s publikací vědeckého výstupu.  
 
2016 – 9 žádostí v celkové výši 150 000 Kč.  
2017 – 15 žádostí v celkové výši 150 000 Kč 
2018 – 11 žádostí v celkové výši 150 000 Kč 
2019 – 16 žádostí v celkové výši 148 847 Kč 
 
Pravidelně jsou financována společná setkání doktorandů na Bukovině, která jsou důležitou 
platformou pro spolupráci studentů nejen v rámci fakulty, ale také pro výměnu zkušeností mezi 
univerzitami (v roce 2019 setkání s doktorandy FF Pardubice). Prostředky fakultě dovolují organizovat 
tematicky zaměřené exkurze vedené významnými odborníky, jako např. exkurzi do Vídně – návštěva 
výstavy Claude Monet, Pieter Bruegel, do Wittenberku – návštěva Výstavy Martin Luther, do Erfurtu a 
další.  
 
 
6 Vědecké projekty fakulty, interní, externí, národní, mezinárodní 

Vědecké projekty v rámci fakulty (interní) – Stimulace viz výše 

Vědecké projekty v rámci univerzity – SGS viz výše a Interní grantová agentura 

Zřízení Interní grantové agentury Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vychází z 
koncepce rozvoje a snahy o zvyšování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti na univerzitě.  Mezi hlavní 
činnosti IGA patří zejména administrativní, organizační a koordinační činnosti, které vykonává napříč 
univerzitou ve spolupráci s akademickými pracovníky, zahraničními partnery a institucemi a dalšími 
poskytovateli finančních prostředků na podporu institucionálního rozvoje UJEP. Oblasti podpory pro 
roky 2019–2020 jsou určeny Směrnicí rektora č. 3/2018 – VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉ PODPORY na podporu 
tvůrčí činnosti, stimulaci lidských zdrojů, rozvoj internacionalizace a podporu mladých vědeckých 
pracovníků pro období 2019 až 2020 s platností od 1. 9. 2018. 
 
Oblasti podpory: 

- Podpora projektů tvůrčí činnosti 
- Podpora zapojení zahraničních odborníků 
- Podpora mladých vědeckých pracovníků – Postdoktorandů 
- Podpora stimulace lidských zdrojů 
- Studentská grantová soutěž (SVV) 
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V prvním roce fungování byly v rámci podpory projektů tvůrčí činnosti na FF UJEP podpořeny 4 dvouleté 
projekty.  

- prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D. - Krušnohoří od husitských válek do konce války třicetileté.  
Role a proměny regionu v klíčových konfliktech mezi středověkem a novověkem 

- Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D. - Filosofie a politika ve veřejném prostoru 
- Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D. - Euroskepticismus a populismus ve volbách do Evropského 

parlamentu v roce 2019 
- Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D. - Politika diváctví - Politics of Spectatorship 

 
V rámci prvního a druhého kola výběrových řízení na obsazení pracovních pozic mladých vědeckých 
pracovníků – postdoktorandů UJEP bylo v roce 2019  vybráno celkem 7 kandidátů, z toho dvě 
kandidátky z filozofické fakulty.  

- Mgr. Táňa Šimková, Ph.D. 
- Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D. 

 
V oblasti podpory zapojení zahraničních expertů na filozofické fakultě v roce 2019 působil doc. PhDr. 
Viliam Kratochvíl, Ph.D. z Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, který byl významnou 
posilou v oblasti didaktiky dějepisu.  
 
V oblasti podpory stimulace lidských zdrojů čerpala filozofická fakulta v roce 2019 odměny za 
excelentní výsledek - prof. PhDr. Radek Fukala a doc. Dr. phil. Miroslav Němec za ukončené 
habilitační řízení. V roce 2020 odměnu za excelentní výsledek získali dr. Tomíček, prof. Schuppener, 
za získání grantu  dr. Maškarinec (GA ČR)  a doc. Novotný . 
 

Vědecké projekty národní 

NAKI DF11P01OVV034 Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa  
3/2011-12/2015  
FF - partner  
Kaiserová Kristina, doc. PhDr., CSc.  
 
NAKI DF11P01OVV014 Společenské, kulturní a ideové transfery v historii příhraničního 
regionu severozápadních a severních Čech a jejich role pro jeho rozvoj a udržitelnost  
3/2011-12/2015  
FF - řešitel  
Velímský Tomáš, doc., PhDr., CSc. 
 

NAKI DF12P01OVV046 Umělecká výměna v regionu Krušnohoří mezi gotikou a renesancí 
3/2012-12/2015  
FF - partner  
PhDr. Ĺubomír Turčan 
 
NAKI DF12P01OVV009 Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního 
dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech   
3/2012-12/2015  
FF - partner  
Podroužek Kamil, PhDr., Ph.D. 
 

NAKI II DG18P02OVV066    Hortus Montium Mediorum  - Dokumentace, výzkum a prezentace 
kulturního dědictví vybraných lokalit východního Českého středohoří  
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1.3.2018-31.12.2022  
FF KHI  - řešitel 
Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. 
 

NAKI II DG16P02B021 Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele  
1.3.2016-31.12.2020  
FF KHI- partner 
Podroužek Kamil, PhDr., Ph.D. 
 

GAČR P409/12/0546 Ars Montana: Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru česko-
saského Krušnohoří na prahu raného novověku (1459-1620)  
1.1.2012 - 31.12.2014  
FF - partner  
Hrubá Michaela, doc. PhDr., Ph.D.  
 

GAČR p405/13-09254S Libri civitatis II  
1.2.2013-31.12.2015  
FF - partner  
Hrubá Michaela, doc. PhDr., Ph.D. 
 

GAČR GA 16-20390S Eroze suverenity a post-nacionální vládnutí v době krize  
1.1.2016-31.12.2018  
FF KPF - řešitel 
PhDr. et Mgr. Vojtěch Belling PhD. 
 
GAČR GA 16-01019S "Determinanty politické reprezentace žen na komunální úrovni v České 
republice a na Slovensku v letech 
1994–2014"  
1.1.2016-31.12.2018  
FF KPF - řešitel  
Mgr. Pavel Maškarinec Ph.D. 
 

 

Vědecké projekty mezinárodní 

Horizon 2020 č. 642571 Children Born of War - Past, Present and Future — CHIBOW  
2015–2019  
FF KHI partner (hl. řešitel Univerzita Birmingham, UK) 
doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.Cíl 3 
 
Erasmus+ 2018-1-SKO1-KA203-046375 Internationalisierung und Weiterentwicklung des 
Doktorandenstudiums (Podpora doktorského studia) 
FF KGER partner - (hl. řešitel - Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave)  
1.10.2018  do 30.6.2021  
Cornejo Renata, doc., Ph.D. 

BTHA-FV-3: Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien 
und Bayern (Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA)  
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2017-2020 
FF KGER – partner (řešitel – Univerzita Řezno, další partneři UK Praha a Univerzita Pasov) 
Cornejo Renata, doc., Ph.D. 
 

 

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020    
Naše světové dědictví – hornická kulturní krajina  
21.4.2017--30.4.2020  
FF KHI  
Hrubá Michaela, doc. PhDr., Ph.D.  
 

Cíl 3 100066821 Saskočeské vztahy v proměnách času - pomocná výuková publikace  
2011-2014  
FF KHI - řešitel 
Kaiserová Kristina, doc. PhDr., CSc.  
 

Euroregion Společná minulost - fenomén luterské šlechty a jeho dědictví na Ústecku a Děčínsku 
Fond malých projektů Euroregionu Elbe/Labe   
2018 
FF KHI – hl. řešitel 
Partner: Zámek Děčín, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Kultur- und 
Tourismusgesellschaft Pirna (Geschäftsbereich Stadtmuseum) 
 

AKTION: Populistická reklama ve srovnání: Česko – Rakousko – Německo 
2019 
FF KGER – řešitel 
Prof. Schuppener  
Partner: Pädagogische Hochschule Tirol (Rakousko) 
 
AKTION: Interkulturní a interaktivní pojetí společných dějin  
2017 
FF KGER 
Mgr. Jehličková – spoluřešitelka 
Partner: Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz (Rakousko) 
 
AKTION: Renesance národního myšlení - národní prvky v reklamě produktu ve srovnání Rakousko - 
Česká republika - Didakticko-vědecká kooperace 
2016/2017 
FF KGER - řešitel 
Prof. Dr. Schuppener 
Partner: Pädagogische Hochschule Tirol (Rakousko) 
 

Mezinárodní ukotvení výzkumu jednotlivých pracovišť fakulty lze doložit nejen výše uvedenými 
projekty, ale také významnou zahraniční aktivitou akademických pracovníků či studentů, která 
povede k vyprofilování sítí mezinárodní spolupráce fakulty.  
 
Naši akademičtí pracovníci opakovaně vyjíždějí na badatelské pobyty do zahraničních institucí, jako 

například: 
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- Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (Německo): 

každoročně několik akademických pracovníků 

- Univerzita Jána Komenského v Bratislave (Slovensko): každoročně několik akademických 

pracovníků 

- Universiteitsbibliotheek Leiden (Nizozemí): Mgr. David Tomíček, Ph.D. (2014, 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019; Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D. (2018, 2019) 

- Universität Leipzig (Německo): doc. Mgr. Hana Bergerová, Ph.D. (2016, 2017, 2018, 2019) 

- Otto-Friedrich-Universität Bamberg: Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D., doc. Mgr. Lukáš Novotný, 

M.A., Dr.phil. (2019, 2018, 2017) 

- British Library, London (Velká Británie): PhDr. Martin Šimsa, Ph.D. (2014, 2015, 2017), Mgr. 

Jan Musil, Ph.D. (2018, 2019) 

- Central European University, Budapest (Maďarsko): Mgr. Pavel Maškarinec. Ph.D. (2017, 

2018) 

Dlouhodobé zahraniční pobyty: 

- Birmingham University: doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. (říjen - listopad 2019, říjen - listopad 

2018) 

- Universität Augsburg, Michal Korheľ, M.A., (listopad 2017 – duben 2018) 

- National University of Mongolia, Ulanbáthar: Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D. (červen - 

červenec 2017) 

- Ruská státní univerzita pro humanitní vědy, Moskva (Ruská federace), Michal Korheľ, M.A. 

(únor - červen 2017) 

Zahraniční konference (výběr) 

- Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D., únor/březen 2019, „Sex, Gender and Science“, 

Departement of Philosophy of the University of South Florida, Tampa, USA 

- Doc. RNDr. Josef Moural, CSc., březen 2019, „Recasting The Treatise vol. II“, Hertford Collage, 

Oxford University, Velká Británie 

- Mgr. David Tomíček, Ph.D., duben/květen 2019, International Symposium „Imagination and 

Fantasy in the Middle Ages and Early Modern Time, The University of Arisona, Tuscon 

- Doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., září 2019, „Heimat und Gedächtnis heute: Literarische 

Repräsentationen von Heimat in der aktuellen deutsprächigen Literatur“, Universidad del 

País Vasco, Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Španělsko 

- Doc. Mgr. Martin Nitsche. Ph.D., říjen 2019, „Religious Experience and Descriptoin“, 

Departments of Psychology, Philosophy, and Theology, Valparaiso University, Indiana, USA 

- Mgr. Jakub Pátek, Ph.D., Mgr. Tomáš Velička, Ph.D., Mgr. Josef Märc, říjen 2019, „Granica i 

pogranicze“, Universytet Pedagogiczny, Krakow, Polsko 

- Mgr. Táňa Šimková, listopad 2019, „Historia – Pamięć – Tożsamość“, Instytut Historii i 

Archiwistyki Unywersytetu Pedagogicznego w Krakowie 

- Doc. Mgr. Hana Bergerová, Dr., doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., duben 2018, „Traditionen 

und Erneuerungen“, Paul Valéry Université de Montpellier (Francie) 

- Mgr. David Tomíček, Ph.D., květen 2018, „Pleasure and Leisure. Toys, Games, and 

entertainment in the Middle Ages and Early Modern age,“ The University of Arisona, Tuscon 

- Doc. RNDr. Josef Moural, Ph.D., Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D., květen 2018, „God, 

Religion, and Society in Ancient Thought“, Universitá di Bologna (Itálie) 

- Doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc., červen 2018, „Taking Cultural Heritage Outside the 

Archives“, National Archives of Finland, Helsinki (Finsko) 
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- Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D., srpen 2018, „The European Consortium for Political Research: 

General Conference“, Universität Hamburg (Německo) 

- Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D., Mgr. Petr Bláha, listopad 2018, „Rethinking Regional 

Competitiveness“, Šiauliai University (Litva) 

- Michal Korheľ, M.A., prosinec 2018, „Association for Slavic, East European, and Eurasian 

Studies, Boston (USA) 

- Mgr. Jarmila Jehličková, duben 2017, „Übersetzen und Dolmetschen zwischen Tradition und 

Innovation“, Hochschule Zittau/ Görlitz (Německo) 

- Mgr. David Tomíček, Ph.D., květen 2017, „On the Road Again… Time, Space and Identity in 

the Middle Ages and Early Modern Age“, The University of Arisona, Tuscon 

- Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D., květen 2017, „Pain and Punishment in Ancient Thought“, 

Universitat International de Catalunya Barcelona (Španělsko) 

- Doc. Mgr. Martin Nitsche, Ph.D., Mgr. Vít Pokorný, Ph.D., červenec 2017, „Between Necessity 

nad Choice: Existencial Dilemmas in the Human Life-World“ (36th International Human 

Science Research Conference), Karkonosze College in Jelenia Góra (Polsko) 

- Prof. Dr. Dr. Georg Schuppener, září 2017, „4. International Symposion on Place Names, 

University of Namibia, Windhoek (Namibie)“ 

- Michal Korheľ, M.A., říjen 2017, „Children Born of War: Past, Present and Future, V. 

Workshop: Oral History“, Muzeum Śląskie Katowice (Polsko) 

- Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D., Mgr. Petr Bláha, říjen 2017, „Good governance at local sefl-

government: towards efficiency and welfare society“, Šiauliai University (Litva) 

- Doc. Mgr. Hana Bergerová, Dr., doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., listopad 2017, „XVI 

Congreso de la asociación latinoamericana de estudios germanísticos (ALEG): Germanística 

en Latinoamérica: nuevas orientaciones – nuevas perspectivas“, Universidad de Buenos Aires 

(Argentina) 

- Mgr. Martin Nitsche, Ph.D., březen 2016, „Epigenesis and Philosophy: A Workshop on the 

Work of Catherine Malabou“, University of West England, Bristol (Velká Británie) 

- Mgr. David Tomíček, Ph.D., květen 2016, „Magic and Magician in the Middle Ages and Early 

Modern Times“, The University of Arisona, Tuscon 

- Michal Korheľ, M.A., červen 2016, „Children Born of War: Past, Present and Future, III. 

Workshop: History and Psychology“, Den Bosch (Nizozemí) 

- Prof. Dr. Dr. Georg Schuppener, září 2016, „Jahreskonferenz Nationale Linguistische 

Universität Kiew“ (Ukrajina) 

- doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., listopad 2016, „Diachrone Interkulturalität“, Université de 

Luxembourg (Lucembursko) 

 
 
7 Společenská relevance tvůrčí činnosti fakulty 

Společenská relevance tvůrčí činnosti fakulty spočívá v případě filozofické fakulty UJEP  
v zodpovědnosti, kterou fakulta, resp. univerzita  má vůči regionu, který bývá označován jako 
strukturálně postižený. Je úkolem fakulty podílet se na kultivaci společenského i kulturního prostředí. 
V tomto aspektu fakulta úzce spolupracuje s různými organizacemi nejen státní správy.  
 
Mezi dlouholeté partnery v tomto ohledu patří Krajský úřad, zejména oblast kultury a školství. Fakulta 
každoročně připravuje několik projektů, jejichž cílem je podpořit kulturní povědomí v oblasti 
Ústeckého kraje. Mezi stálice těchto akcí patří Dějepisná soutěž pro gymnázia v Ústeckém kaji, Letní 
škola pro studenty středních škol z ústeckého kraje. Z prostředků kraje bylo financováno Centrum pro 
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podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání. Pravidelně připravuje fakulta putovní 
výstavy, které reflektují významná výročí a jsou výsledkem společenského poptávky.  
 

 

Důležitá je také spolupráce s Magistrátem města Ústí nad Labem. V rámci této spolupráce vznikly 
v minulých letech výstavy připomínající důležitá výročí města: 1989/2019 – 30 let svobody a 1279 – 
770 let od první zmínky o městu. Nejdůležitějším výstupem spolupráce je však příprava Atlasu města.  
Koncept publikace vychází z projektu Historický atlas měst České republiky, realizovaného v 
Historickém ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i., byl zahájen v roce 1994 jako součást 
evropského projektu historických atlasů k srovnávacím dějinám měst, připravovaných pod záštitou 
Commission internationale pour l’histoire des villes.  
 
Velmi důležitou součástí tvůrčí činnosti je spolupráce nejen s fakultními školami (Gymnázium 
v Teplicích, Žatci, Litoměřicích). V těchto školách jsou pravidelně organizovány přednášky spojené 
s návštěvou aktuální výstavy. Studenti těchto, ale i dalších škol v regionu jsou pravidelně zváni na akce 
pořádané filozofickou fakultou. Pravidelně jsou organizovány workshopy a didaktické semináře také 
pro učitele se snahou předat praktikujícím učitelům na základních a středních školách nejnovější 
poznatky z oborů akreditovaných na filozofické fakultě. Například katedra germanistiky získala v roce 
2019 u MŠMT akreditaci mezinárodního školícího programu pro učitele v rámci DVPP Němčina v muzeu 

– jazyková a kulturní animace v Rezidenčním zámku v Drážďanech (15924/2019-2-690), který je 
realizován ve spolupráci s Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Státní umělecké sbírky Drážďany). 
 
 
Dlouhou tradici má Letní škola historie, kde studenti středních škol získávají pod vedením zkušených 
lektorů zkušenosti z oblasti studia historie na VŠ. Každoročně se také na FF koná krajské kolo dějepisné 
soutěže pro studenty středních škol.  
 
Mezi stálé partnery v oblasti tvůrčí činnosti patří Národní památkový ústav, který s filozofickou 
fakultou spolupracuje prostřednictvím Centra pro dokumentaci a digitalizaci památek. Tato vědecká 
pracoviště společně realizují projekty v oblasti aplikovaného a smluvního výzkumu. Hlavním cílem 
Centra dokumentace je výzkum a vzdělávání v oboru dokumentace hmotného kulturního dědictví se 
zaměřením na stavby. Centrum realizuje základní i aplikovaný výzkum především v oblasti Ústeckého 
kraje. Spolupracuje s dalšími odbornými, výzkumnými a paměťovými institucemi. Nejvýznamnějším 

2015 15. setkání zástupců evropských univerzit 105 000 Kč

Krajské kolo soutěže studentů gymnázií 15 000 Kč

Celosvětové setkání zástupců interkulturní germanistiky 120 000 Kč

60 000 Kč

Výstava: Rok 1918 na Ústecku 66 100 Kč

Kde domov můj? V Ústeckém kraji. 266 000 Kč

50 000 Kč

50 000 Kč

POZNEJTE BOHATSTVÍ VAŠEHO KRAJE! 284 000 Kč

Podpora vzdělávání dospělých /Podpora studentů kombinovaného 

studia na FF UJEP

Podpora VD Výuka NJ v rámci CEPRONIV

Podpora TO Praxe studentů Dokumentace památek

DP Historie podnikání v Ústeckém kraji

200 000 Kč

70 000 Kč

50 000 Kč

150 000 Kč

70 000 Kč

2016

2017

2018

2019

DP Spolupráce se středními školami Letní škola historie a Dějepisná 

olympiáda
DP Podpora expozice v Rumburku

DP Příprava výročí 1420 v Ústeckém kraji

Krajské kolo dějepisné soutěže studentů gymnázií, 6. ročník Letní školy 

historie
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partnerem je Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ústí nad Labem. Centrum se 
soustřeďuje se na architekturu, drobné památky a mobiliář, ale zpracovává i další významné artefakty. 
Důraz je při tom kladen na přesnost zachycení technicko-historických kvalit objektů. Pracoviště 
disponuje prostředky k nedestruktivní dokumentaci hmotných historických pramenů jakéhokoliv 
charakteru v terénních i laboratorních podmínkách. Kvalitně vybudovaná infrastruktura slouží jako 
zázemí pro vědecko-výzkumné projekty v rámci naší fakulty a Centra dokumentace, ale také pro 
praktickou výuku studentů.  Studentům zajišťuje výpůjčky prostředků nutných pro potřeby zpracování 
kvalifikačních a ročníkových prací v oboru dokumentace památek a kulturní historie. Centrum 
poskytuje také komerční služby v procesu péče o stavební památky. Zpracovává především 
předprojektovou dokumentaci včetně stavebně historických průzkumu a provádí skenování 3D 
skenery. 
 
Mezi významné partnery patří také Muzeum města Ústí nad Labem  či Collegium Bohemicum.   
 

8 Nejvýznamnější dosažené výsledky v oblasti tvůrčí činnosti fakulty 

V posledních letech zaznamenala Filozofická fakulta dva významné úspěchy v oblasti excelentně 

hodnocených výsledků vědy a výzkumu. Katedra historie FF UJEP se významnou měrou podílela na 

vydání publikace Bez hranic. Umění Krušnohoří mezi gotikou a renesancí (2016), která vyšla ve 

spolupráci s Národní galerií v Praze a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy. Publikace vznikla v rámci 

projektu Umělecká výměna v regionu Krušnohoří mezi gotikou a renesancí programu Ministerstva 

kultury na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI). Projekt byl řešen 

třemi desítkami severočeských a pražských badatelů v letech 2011–2015 a mapoval přeshraniční oblast 

Krušných hor v období vrcholného a pozdního středověku, tedy v době intenzivní obchodní a kulturní 

provázanosti Českého království a Saského kurfiřství. Z prostředků na institucionální výzkum na katedře 

politologie a filozofie byl financován vznik publikace Vojtěcha Bellinga: Zrození suveréna. Pojem 

suverenity a jeho kritika v moderní politické a právní filosofii (2015). Autor zpracovává téma 

nadužívání a zneužívání pojmu suverenita v politické a v právní teorii, v odborné literatuře i každodenní 

politické debatě. I tato publikace byla dle metodiky vyhodnocena jako excelentní výstup.  

Metodika 17+ 

Filozofická fakulta se snaží přizpůsobit svou tvůrčí činnost také parametrům nastaveným v Metodice 

17+, v rámci které bylo do hodnocení nebibliometrizovatelných výsledků zasláno pro hodnocení 2017 

za FF celkově 7 výsledků, z nichž výsledek prof. PhDr. Radka Fukaly, Ph.D.  Konec zimního království a 

poslední ohniska odporu byl dle kritéria společenské relevance hodnocen odbornými panely jako 

excelentní s mezinárodním dopadem. V následujícím roce byl vedle společenské relevance hodnocen i 

přínos poznání, filozofická fakulta odeslala k hodnocení celkem 8 výsledků, z nichž tři byly hodnoceny 

jako excelentní s mezinárodním dopadem. Jednalo se o studii Mgr. Davida Tomíčka, Ph.D: Magic and 

Ritual in Late-Medieval and Early-Modern Popular Medicine, knihu Ing. Arch. Pavla Prouzy: 

Vybudovali jsme...! Německá sociálně-demokratická architektura komunálního a knihu prof. Georga 

Schuppenera: Sprache und germanischer Mythos im Rechtsextremismus.  

Jednotlivé vědecké týmy se tak dle doporučení snaží zaměřit na kvalitu výsledku, mezinárodní 

spolupráci a dopad.  

Výsledky Hodnocení 2017 (Modul 1) za jednotlivé součásti UJEP – hodnotila se společenská relevance. 
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Finální známka 
 FSE FVTM FZS FŽP FF PF PřF FUD Celkem  

Stupeň 1         0 

Stupeň 2     1 1   2 

Stupeň 3  3  2 2 1 3  11 

Stupeň 4 1 1 1  4 1  2 10 

Stupeň 5 2        2 

Celkem 3 4 1   3  2 25 

 

Výsledky Hodnocení 2018 (Modul 1) za jednotlivé součásti UJEP – hodnotila se společenská relevance, 

či přínos k poznání. 

Finální známka 
 FSE FSI FZS FŽP FF PF PřF FUD Celkem  

Stupeň 1         0 

Stupeň 2     3 1   4 

Stupeň 3    1 3 1 2 1 8 

Stupeň 4 2 1 2  2 2 1 1 11 

Stupeň 5 1 1  2     4 

Celkem 3 2 2 3 8 4 3 2 27 

 

 

Výsledky Hodnocení 2017 (Modul 1) za FF UJEP – hodnotila se společenská relevance. 

Druh 

výsledku 

Autor Název výsledku Vědní obor Součást 

FF 

Finální 

známka 

J Maškarinec, Pavel Determinants of Women's 

Descriptive Representation on the 

City Boards of the Czech Statutory 

Cities after the Local Elections of 

2014 

5. Social 

Sciences 

KPF 3 

B Hynčica, 

Pavel;Maškarinec, 

Pavel;Novotný, Lukáš 

Euroskepticismus ve střední 

Evropě 

5. Social 

Sciences 

KPF 4 

B Goldhahn, Agnes Tschechische und deutsche 

Wissenschaftssprache im 

Vergleich. Eine kontrastive Analyse 

tschechischer und deutscher 

6. 

Humanities 

KGER 4 
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wissenschaftlicher Artikel der 

Linguistik 

and the 

Arts 

E Turčan, Ľubomír Severozápadní Čechy za vlády 

Lucemburků 

6. 

Humanities 

and the 

Arts 

KHI 3 

C Hrubá, 

Michaela;Bobková, 

Lenka 

Lucemburkové a severozápadní 

Čechy 

6. 

Humanities 

and the 

Arts 

KHI 4 

C Turčan, Ľubomír Na samém prahu gotického 

sochařství ... 

6. 

Humanities 

and the 

Arts 

KHI 4 

B Fukala, Radek Konec zimního království a 

poslední ohniska odporu 

6. 

Humanities 

and the 

Arts 

KHI 2 

 

Výsledky hodnocení 2018 (Modul 1) za FF UJEP – hodnotila se společenská relevance, či přínos 

k poznání 

Druh 

výsledku 

 Autor Název výsledku Vědní obor Součást 

FF 

Finální 

známka 

B Přínos 

k 

poznání 

Kučera, Rudolf Islám a politika. Vznik a vývoj 

islamistické ideologie 

5. Social 

Sciences 

KPF 4 

C Přínos 

k 

poznání 

Tomíček, David Magic and Ritual in Late-

Medieval and Early-Modern 

Popular Medicine 

6. 

Humanities 

and the 

Arts 

KHI 2 

B Přínos 

k 

poznání 

Prouza, Pavel Vybudovali jsme...! Německá 

sociálně-demokratická 

architektura komunálního 

bydlení v Ústí nad Labem v 

letech 1918-1938 

6. 

Humanities 

and the 

Arts 

KHI 2 

J Přínos 

k 

poznání 

Sulitková, 

Ludmila 

Právní normy a soudní praxe 

trestně právního charakteru ve 

vybraných královských a 

vrchnostenských městech 

(Příspěvek k disciplinaci 

6. 

Humanities 

and the 

Arts 

KHI 3 
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městského obyvatelstva v 

předbělohorské době) 

B Přínos 

k 

poznání 

Velička, Tomáš Písemné prameny k dějinám 

hradu Kašperk 

6. 

Humanities 

and the 

Arts 

KHI 4 

B Přínos 

k 

poznání 

Schuppener, 

Georg 

Sprache und germanischer 

Mythos im Rechtsextremismus 

6. 

Humanities 

and the 

Arts 

KGER 2 

B Přínos 

k 

poznání 

Hoblík, Jiří Myšlenkově schůdné cesty mezi 

Jeruzalémem a Athénami: 

Nábožensko-filosofické 

konfrontace II. 

6. 

Humanities 

and the 

Arts 

KPF 3 

J Přínos 

k 

poznání 

Tippelt, 

Hynek;Novotný, 

Lukáš 

Je třeba zkoumat Evropu? K 

filosofii euroskepticismu 

6. 

Humanities 

and the 

Arts 

KPF 3 

*(1) Výsledek na špičkové úrovni (world-leading), jehož využití v praxi přinese zásadní změnu s mezinárodním ekonomickým dopadem (reálný 

předpoklad širokého uplatnění na více zahraničních trzích atd.), nebo změnu s mimořádným dopadem mezinárodního charakteru na 

společnost (reálný předpoklad zásadního uplatnění na mezinárodní úrovni v oblastech veřejného zájmu).  (2) Výsledek na vynikající úrovni 

(excellent), jehož využití v praxi přinese změnu s mezinárodním ekonomickým dopadem (reálný předpoklad uplatnění na zahraničním trhu 

atd.), nebo změnu s významným dopadem na společnost (reálný předpoklad zásadního uplatnění v oblastech veřejného zájmu). (3) Výsledek 

na velmi dobré úrovni, jehož využití v praxi přinese změnu s ekonomickým dopadem na českém trhu nebo změnu s dopadem na společnost 

(reálný předpoklad uplatnění v oblastech veřejného zájmu). (4) Výsledek na průměrné úrovni, jehož využití v praxi 

přinese dílčí změnu s ekonomickým dopadem na českém trhu nebo dílčí změnu s dopadem na českou společnost (reálný předpoklad dílčího 

uplatnění v oblastech veřejného zájmu). (5) Výsledek na podprůměrné úrovni, jehož využití v praxi pravděpodobně nepřinese žádnou změnu 

s ekonomickým dopadem ani změnu s dopadem na českou společnost (není reálný předpoklad uplatnění v oblastech veřejného zájmu).  

 

Tabulka výsledků odeslaných k hodnocení za roky 2017-2019 (rok sběru 2016-2018) 

 

KGER KHI ÚSGS KPF CELKEM KGER KHI ÚSGS KPF CELKEM KGER KHI ÚSGS KPF CELKEM

Jimp 0 0 0 5 5 0 0 0 7 7 0 0 0 3 3

Jost 6 10 0 18 34 5 16 0 13 34 4 7 1 10 22

Jsc 6 1 0 3 10 5 0 0 0 5 2 0 0 2 4

C 6 17 1 9 33 5 10 1 24 40 7 22 0 18 47

B 2 13 0 3 18 1 5 0 3 9 2 5 0 1 8

Nmap 0 2 0 0 2 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0

O 0 13 0 6 19 0 9 0 0 9 8 5 0 2 15

D * 3 5 1 2 11 2 1 1 5 9 1 2 0 4 7

Souhrnná výzkumná zpráva 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uspořádání konference 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1 4

Uspořádání výstavy 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Uspořádání workshopu 0 2 0 1 3 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2

Výstava  s  krti ti ckým kata logem 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Elektronická  prezentace 1 1 1 1 0 0 0 2 2

Celkem 24 67 2 51 144 18 50 2 53 123 26 43 1 45 115

* ve většině případů se nejedná o sborníky evidované ve WOS

s ložka  RIV 2019 s ložka  RIV 2018 s ložka  RIV 2017
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Druhy výsledků odpovídají specifikům a publikačním možnostem jednotlivých vědních oborů, které 

jsou pro jednotlivé součásti FF UJEP stěžejní.  

 

9 Mechanismy a nástroje vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti fakulty a hlavní výsledky hodnocení 

Na fakultě je implementován každoročně vykazovaný systém HAP (Hodnocení akademických 

pracovníků). Tvůrčí činnost je vyhodnocována v rámci procesu aktualizace personálních plánu 

pracoviště. Hodnocení konkrétních badatelských závěrů probíhá i v rámci posuzování projektů 

Studentské grantové soutěže (SMĚRNICE REKTORA č. 5/2018 ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ 

SOUTĚŽE) a rovněž při schvalování finančního pokrytí jednotlivých badatelských záměrů z prostředků 

na institucionální podporu (Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 20/2010 Stimulace vědecko-výzkumné 

tvůrčí činnosti akademických pracovníků FF UJEP). Vždy je brán v úvahu vědecký výkon žadatele o 

podporu.  

V souvislosti s postupnou aplikací Metodiky 17+ je hlavním úkolem podrobit stávající směrnici 

důkladné analýze  a  následné inovaci, která mechanismus realizovaný na FF začlení do systému 

hodnocení na UJEP i širších souvislostí evaluace v rámci MEP a hodnocení RVVI. 

 

10  SWOT analýza fakulty pro oblast tvůrčí činnosti 

Silné stránky: 

• Akcentace badatelských témat přesahujících prostor ČR. 

• Vazba na síť mezinárodních kontaktů. 

• Spolupráce s uznávanými vydavatelskými domy. 

• Výsledky pracoviště v hodnocení excelentních výstupů VaV. 

• Věková struktura tvůrčím způsobem činných zaměstnanců pracoviště. 

Slabé stránky: 

• Úspěšnost v získávání projektů GAČR. 

• Diverzita oborů pěstovaných na pracovišti. 

• Počet výstupů hodnotitelných bibliometrickými metodami. 

• Podíl zahraničních odborníků na tvůrčí činnosti pracoviště. 

• Míra účasti na projektech TAČR. 

 

Příležitosti: 

• Využití možností, jež vyplívají ze zisku HR AWARD.  

• Zapojení studentů doktorských studijních programů do tvůrčí činnosti. 

• Prohlubování spolupráce s aplikační sférou. 

• Podíl na záměrech usilujících o zlepšení kvality života v regionu. 

• Přeshraniční spolupráce. 

 

Hrozby: 
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• Úspěšnost v akreditačních procesech. 

• Počet výstupů evidovaných v preferovaných databázích. 

• Snížení objemu finančních prostředků na institucionální podporu. 

• Pokles zájmu o studium ve studijních programech. 

• Proměna diskurzu o podobách relevantnosti vědecké tvorby. 

 

 

 


