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TISKOVÁ ZPRÁVA              Ústí nad Labem 21. 9. 2018 
 
DALŠÍ AKADEMIK UJEP JMENOVÁN PROFESOREM 
 
Děkan Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Pavel 
Doulík byla jmenován profesorem. Dne 19. září 2018 převzal v Bratislavě 
profesorský dekret od prezidenta SR Andreje Kisky  v Prezidentském paláci.  
 
Padesát pět nových profesorů a profesorek obdrželo ve středu jmenování 
profesorem. Byl mezi nimi i současný děkan Pedagogické fakulty UJEP prof. 
PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. Slavnostního předávání profesorských dekretů 
v Prezidentském paláci přihlíželo mnoho významných osob slovenského vysokého 
školství, mimo jiné zástupci ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu, 
Akreditační komise a rady vysokých škol.  
 
„Gratuluji panu děkanovi k získání profesorské hodnosti. Jsem rád, že ve své 
akademické dráze dosáhl na metu nejvyšší, což odráží kvalitu jeho vědecké  
i pedagogické práce. Po červnovém jmenování děkanky Michaely Hrubé 
profesorkou je to v tomto roce již druhý takto významný akademický úspěch 
pracovníků naší univerzity, což vnímám jako velice pozitivní trend,“ říká rektor 
UJEP doc. Martin Balej.  
 
Profesorský titul je nejvyšší akademická hodnost. Je udělována významným 
osobnostem, jež ve vědecké a tvůrčí prací dosáhly v jednotlivých oborech 
významných výsledků v mezinárodním kontextu. Pavel Doulík se stal profesorem 
v oboru pedagogika.  
 
Podmínkou udělení profesorského titulu je nejen dlouhodobé působení ve vědě, 
ale také pedagogická činnost, výchova další generace odborníků a úspěšné 
vedení studentů doktorského studia. Jmenování profesorem či profesorkou 
zároveň předpokládá vysoký odborný i morální kredit, s nímž tyto osobnosti 
nadále působí nejen v akademické obci, ale i ve veřejném prostoru obecně.  
 
Prof. Pavel Doulík si s pedagogikou rozumí. Nejenže tento obor vyučuje na 
ústecké univerzitě, ale zároveň je stále praktikujícím pedagogem na Gymnáziu 
Teplice.   
 
Mezi kolegy i studenty oblíbený „novopečený“ profesor je známý také svým 
neotřelým smyslem pro humor, proto asi nikoho nepřekvapí, když na otázku: „Jaká 
byla cesta za profesorským titulem?“ odpovídá, že obtížná, protože na D1 na Brno 
byla zase havárie.  
 
„Profesorského titulu si velice vážím. V České republice byl za posledních 10 let 
jmenován z pedagogiky jen jeden profesor. Má akademická dráha byla však vždy 
spojená se Slovenskem, takže jsem ji završil právě tam,“ přechází do vážné 
polohy prof. Pavel Doulík.  
 
Prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D., se zabývá psychodidaktikou, 
konstruktivistickými přístupy k vyučování a metodologií pedagogického výzkumu. 
Oceněn byl Medailí ministra školství, mládeže a tělovýchov II. stupně, dvě cenami 
rektorky UJEP či učebnice chemie pro 8. ročník ZŠ, kterou napsal spolu s doc. 
Jiřím Škodou, získala cenu za nejlepší evropskou učebnici v kategorii učebnic pro 
základní a střední školy na prestižní knižní soutěži EEPG Best Schoolbooks 
Awards 2008, kterou organizuje European Educational Publishers Group. 
 
Fotografie k volnému užití: prof. Pavel Doulík po převzetí profesorského 
dekretu v Prezidentském paláci v Bratislavě; archiv Pavla Doulíka 
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