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KRAJ – UNIVERZITA

Již 30 let v  našem kra-
ji působí a  poskytuje 
vysokoškolské vzdělání 
studentům nejen z  ši-
rokého okolí univerzi-
ta, jež dostala jméno po 
jednom z  nejvýznam-
nějších českých vědců 
všech dob a  která svůj 
název nese hrdě, a to se 
vší úctou k  této osob-

nosti. Jistě se každý dovtípí, že se jedná o Univer-
zitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně prošla za 
třicet let své existence neuvěřitelnou proměnou. 
Vybudovala celkem osm věhlasných fa-
kult a  utvořila z  nich soudržný celek, 
který získal velké renomé nejen po celé 
republice, ale i za hranicemi našeho stá-
tu. Za dobu svého třicetiletého působe-
ní vychovala řadu odborníků ve svém 
oboru od pedagogů přes zdravotníky 

a ekonomy až po umělce. S radostí mohu prohlá-
sit, že právě UJEP je chloubou terciárního vzdě-
lávání na severu Čech. 

Nelson Mandela kdysi moudře prohlásil, že 
vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změ-
nit svět. S tímto výrokem se naprosto ztotožňu-
ji, protože přeci vzdělaní lidé posouvají hranice. 
Přichází s  novými technologiemi, léčí či vzdě-
lávají jiné lidi, přispívají k ekonomickému růstu 
společnosti, napomáhají v boji se sociálními, kul-
turními či globálními problémy atp. Naštěstí si je 
podstatná část lidské populace vědoma významu 
a role vzdělávání.

Ústecký kraj se systematicky snaží o  zvýšení 
vzdělanosti v kraji. Na její podporu proto rea-
lizuje celou řadu projektů či motivačních a do-

tačních programů zahrnujících mimo 
jiné různá stipendia pro vysokoškolské 
studenty. Usilujeme o  výchovu vzděla-
ných, soběstačných a  pracovitých lidí, 
kteří se postarají o sebe i o druhé a sta-
nou se společenským přínosem. Věřím, 
že právě takové osobnosti Univerzita 
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Jana Evangelisty Purkyně v  Ústí nad Labem 
formuje.

Přeji univerzitě mnoho dalších úspěšných let. Ať 
nadále směřuje kupředu, aktivně se rozvíjí a na-
bízí svým studentům kvalitní vzdělání z  rukou 
kvalifikovaných pedagogů a odborných asistentů. 
Kéž je její působení na poli vzdělávání nadále tak 
hodnotné jako dosud. 

Ing. Jan Schiller,  
hejtman Ústeckého kraje
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MĚSTO – UNIVERZITA

Vážení přátelé, studen-
ti i  pracovníci Univer-
zity Jana Evangelisty 
Purkyně,

dovolte, abych Vám 
popřál vše nejlep-
ší k  30. výročí vzni-
ku univerzity. Třicítka 
není mnoho, ale na-
příklad v  životě bývá 

nejkrásnějším obdobím, a to samé platí pro Vaši 
instituci. Za ta léta dospěla, zkrásněla a  nabyla 
úplně jinou podobu oproti době svého vzniku.

Snad to není jen příběh pro pamětníky, že krát-
ce po založení univerzity jí začalo být město 
malé a  uvažovalo se o  stěhování části výuky ji-
nam. Bylo to tenkrát město, které škole nabídlo 
svůj areál dosluhující nemocnice. Zdá se to té-
měř nemožné, ale v  krátké době zde místo vy-
sloužilých nemocničních budov vznikl nádherný 
moderní areál kampusu. A podobných příkladů 

spolupráce máme více. Vycházejí nejenom ze 
smlouvy mezi městem a  školou, ale především 
z  našich dobrých vztahů, ze zájmu města mít 
v něm respektovanou univerzitu, i z přínosu uni-
verzity pro město. 

Věřím, že se tato dobrá, oboustranně výhodná 
spolupráce bude dál rozvíjet ku prospěchu uni-
verzity i města. Přeji škole, jejím studentům, pe-
dagogům a ostatním pracovníkům, aby jim stu-
dium i  práce přinášely nové poznatky a  dobrý 
pocit, že to, co dělají, má smysl. Budeme se sna-
žit, abyste ve městě našli odpovídající zázemí, 
a  přivítáme, když se rozhodnete spojit s  Ústím 
nad Labem svůj život.

PhDr. Ing. Petr Nedvědický,  
primátor Ústí nad Labem
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UNIVERZITA – MĚSTO – KRAJ

V  letošním roce si Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem připomíná 30. výročí 
své existence. Významné výročí si zaslouží uzná-
ní nejen v akademické obci, ale zejména pak ve 
vztahu k  městu a  Ústeckému kraji. Vždyť prá-
vě univerzita díky svým rozličným činnostem – 
v oblastech vědy, techniky až po působení v pe-
dagogické či umělecké sféře – už celé tři desítky 
let pomáhá nelehkému postavení ústeckého re-
gionu a podílí se výrazně na jeho vývoji. 

Univerzitní město Ústí nad Labem leží na souto-
ku řek Labe a Bíliny v severozápadních Čechách. 
Jeho poloha je příznivá jak pro silniční, tak že-
lezniční i lodní dopravu. Právě rozmach dopravy 
v druhé polovině devatenáctého století, vznik že-
leznice a pravidelné parolodní dopravy byl roz-
hodujícím impulsem pro rozkvět průmyslu a ob-
chodu ve městě. Pestré průmyslové skladbě začala 
dominovat chemická výroba a později také ener-
getika. Ústecká rafinérie cukru nebo krásnobře-
zenský přístav se na přelomu 19. a 20. století řa-
dily k největším v Rakousko-Uhersku. 

V  polovině 20. století postihla region a  měs-
to největší nucená výměna obyvatel v  jeho tisí-
cileté historii. Zde žijící německé obyvatelstvo 
bylo po druhé světové válce ve své většině vysíd-
leno a oblast byla znovuosídlena českým obyva-
telstvem z vnitrozemí i reemigranty ze zahrani-
čí. Od šedesátých let minulého století se ústecký 
region a město samotné staly palivoenergetickou 
a průmyslovou základnou celé republiky, za což 
draze zaplatily devastací přírodního i kulturního 
bohatství a zničením životního prostředí.
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Celkový dojem dnešního znovu povstávajícího 
města zvýrazňují především přírodní krásy tvo-
řené hlubokými údolími, strmými skálami, vo-
dopády i bystřinami. Město je obklopené dvěma 
chráněnými krajinnými oblastmi – Českým stře-
dohořím a Krušnými horami. Podobnou dicho-
tomii najdeme i  z pohledu architektury. V Ústí 
vedle sebe stojí historické skvosty spolu s  mo-
derními architektonickými budovami. Na mo-
hutné skále nad řekou Labe se například tyčí 
jedna z městských dominant, majestátní zřícena 

hradu Střekov pocházející z doby Jana Lucem-
burského. Oba břehy Labe zase spojuje unikátní 
Mariánský most, který prestižní časopis Structu-
ral Ingeneering International označil za jednu 
z deseti nejkrásnějších železobetonových staveb 
světa devadesátých let 20. století. Další světovou 
vzácností je i Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
v  centru města s neobvyklou „křivou věží“, jed-
nou z nejšikmějších v Evropě. Mezi městské do-
minanty patří také Mariánská skála nebo výlet-
ní zámeček Větruše s výhledem na labské údolí.  

Meandry Labe od Dubického kostelíku
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Obdobnou rozmanitostí se vyznačuje i celý Ús-
tecký kraj. Jeho dynamický rozvoj v  oblastech 
průmyslové a  zemědělské výroby je provázen 
i  výraznými pokroky v  otázce zlepšení životní-
ho prostředí i  rekultivací po těžbě uhlí. V  sou-
časnosti je velká snaha věnována vytváření pod-
mínek pro tuzemské a zahraniční investory, kteří 
svými podnikatelskými záměry a ekologicky še-
trnou výrobou pomáhají obohatit sortiment vý-
roby. Velkou měrou se zároveň podílí na snížení 
nezaměstnanosti.

Pokles nezaměstnanosti a  zkvalitňování život-
ního prostředí formou vzdělání a kvalitními ab-
solventy je jedním z  velkých úkolů součinnos-
ti mezi Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně, 
městem a  krajem. Univerzitou, jež své jmé-
no získala po význačném severočeském rodá-
kovi Janu Evangelistovi Purkyně, který se řadí 
mezi zakladatele biologie, embryologie, histolo-
gie, moderní farmakologie, srovnávací anatomie 
a antropologie. Byl také jedním z nejvýznamněj-
ších světových fyziologů. Univerzitou, která po 

Porta Bohemica a Ústí nad Labem
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30 letech své činnosti dnes má 8 fakult, vzdělá-
vá více než osm tisíc studentů a zaměstnává přes 
1100 pracovníků.

Nastíněná kooperace ústeckého triumvirátu tvo-
řeného mladou, moderní univerzitou, silným, 
suverénním městem a dynamickým, investorům 

otevřeným krajem dává tomuto regionu jasný 
směr pro další roky a  desetiletí. Stále větší zá-
jem studentů a odborné veřejnosti navíc nasvěd-
čuje tomu, že jde o cestu správným směrem. Že 
spolupráce mezi univerzitou, krajem a městem je 
nejen účinná, ale přináší i své ovoce…

Ústí nad Labem
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Z HISTORIE 
VYSOKOŠKOLSKÉHO 
VZDĚLÁVÁNÍ  
V ÚSTECKÉM KRAJI

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ 
V LETECH 1945–1989

Po skončení druhé světové války byl v severozá-
padních Čechách v  důsledku provedeného od-
sunu Němců a osídlení pohraničí Čechy z vnit-
rozemí a  reemigranty ze zahraničí velice rychle 
pociťován nedostatek vysokoškolsky vzdělané-
ho obyvatelstva, zvláště učitelů. Iniciativa pří-
znivců vybudování nového pedagogického uči-
liště v severozápadních Čechách proto padla na 
úrodnou půdu již krátce po skončení války. Dne 
17. července 1945 byla ministrovi školství a osvě-
ty odeslána petice žádající zřízení Vysoké školy 
pedagogické (VŠP) v  Duchcově jako pobočky 
Vysoké školy pedagogické v  Praze, kterou po-
depsalo na 250 pedagogických pracovníků. Od 
začátku školního roku 1945/1946 byla tato škola 

v  Duchcově skutečně zřízena a  požehnána mi-
nistrem školství a osvěty dr. Zdeňkem Nejedlým, 
který zdůraznil nejen nutnost odborné přípravy 
učitelského stavu, ale také potřebu jejich politic-
ké vyspělosti, ke které měla škola rovněž poslou-
žit. Jejím úkolem bylo připravovat nové učitele 
pro první a brzy poté i pro druhý stupeň základ-
ní školy. Jak nelehké materiální podmínky v kraji 
s  rychle se měnící národnostní i  sociální struk-
turou obyvatelstva, tak i  četné organizační pro-
blémy však přispívaly k  tomu, že se výuka stá-
le více přesouvala do pražského centra a  v  roce 
1949 VŠP v Duchově byla nucena svoji činnost 
ukončit.  

Po únorovém převzetí moci komunisty se na 
chvíli zdálo, že otázka vzdělávání pedagogů 
v  nově zřízeném Ústeckém kraji musí ustoupit 
do pozadí. Po roce 1950 se o vzdělávání učitelů 
národních a mateřských škol začala starat přede-
vším pedagogická gymnázia. Při tradičních uni-
verzitách sice existovaly pedagogické fakulty, ale 
záhy se ukázalo, že nebudou schopné připravit 
dostatečný počet kvalifikovaných sil pro učitel-
ské působení v  pohraničních oblastech. Proto 
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začal být připravován nový školský zákon, který 
měl situaci ve školství konsolidovat. Zákon byl 
přijat 24. dubna 1953 a  byl jím mimo jiné také 
položen právní základ pro vznik vyšších pedago-
gických škol. Šlo o první předpoklad k založení 
Vyšší pedagogické školy i v Ústí nad Labem. Sa-
motnému vzniku ovšem předcházela téměř roč-
ní jednání správních orgánů, v nichž vystoupily 
všechny praktické problémy, které bylo třeba v té 
době řešit. Zpráva o  zakládání vyšších pedago-
gických škol v  různých regionech země dorazi-
la na Krajský národní výbor (KNV) v Ústí nad 
Labem v  květnu 1953. Krajský orgán tuto situ-
aci, spojenou s  rozsáhlejší školskou reformou, 
sice vzal na vědomí, ale zprvu se k ní nijak ne-
vyjadřoval. V červnu 1953 se problém opět obje-
vil na stole odpovědných osob Ústeckého kraje. 
Ministerstvo školství a osvěty telefonicky požá-
dalo o vyjádření KNV k možnosti otevření Vyšší 
pedagogické školy v Ústí nad Labem. Předseda 
KNV dal na schůzi rady krajského národního vý-
boru 16. 6. 1953 jednoznačně najevo, že není ni-
jak nadšen vybudováním vzdělávací pedagogické 
instituce v Ústeckém kraji. V diskusi ho podpo-
řili i  jiní členové rady, kteří rovněž vyjádřili své 

pochybnosti o  významu umístění pedagogické 
školy v kraji. Naopak bylo odsouhlaseno, že rada 
KNV bude apelovat na vyšší místa, aby vzhledem 
k hospodářským potřebám kraje byla v prvé řadě 
zvážena možnost vzdělávání techniků. Minister-
stvo sice dalo na vědomí, že rozumí argumentu 
KNV o výhodách technické vysoké školy, přesto 
bylo ústy náměstka ministra školství zdůrazněno, 
že případná jednání o technické vzdělávací insti-
tuci se mohou vést až v okamžiku, kdy bude roz-
hodnuto o umístění pedagogické školy na území 
ústeckého kraje. V polovině června 1953 bylo již 
zřejmé, že plán založit v Ústí nad Labem peda-
gogickou školu, je v podstatě definitivně schvá-
len. I  sám předseda KNV uznal za vhodné mít 
v severozápadních Čechách alespoň nějakou vy-
sokou školu, protože na rozdíl od ostatních krajů 
pouze kraj Ústecký a Karlovarský dosud žádnou 
vysokou školu neměly. Přesto však i nadále exis-
tovaly snahy pozměnit rozhodnutí centrálních 
orgánů. Vedle technické vysoké školy poukazo-
valy krajské orgány několik měsíců i na potřebu 
zřízení vysoké školy báňské. V září 1953 dorazila 
do Ústí n. L. z ministerstva školství zpráva, kte-
rou byl spor definitivně rozhodnut ve prospěch 
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pedagogické školy. O  jejím formálním založení 
měl být kraj informován v průběhu první polovi-
ny roku 1954. K prvnímu září 1954 se poté počí-
talo s otevřením Vyšší pedagogické školy (VPŠ) 
v Ústí nad Labem.

Až založení této instituce fakticky znamenalo 
první krok k budování vzdělávacího zařízení vy-
sokoškolského typu v  tehdejším kraji. Nejednalo 

se sice ještě o  vysokou školu v  tradičním pojetí, 
byla nazývána vysokou se zvláštním charakte-
rem. Do prvního ročníku nastoupilo 51 poslucha-
čů, kteří studovali v sedmi dvouoborových studij-
ních programech: dějepis – zeměpis, matematika 
– fyzika, matematika – tělesná výchova, češti-
na – ruština a  tělesná výchova – ruština. Dvou-
leté studium bylo zakončeno státní závěrečnou 
zkouškou. Prvním děkanem školy byl jmenován 

Původní zástavba: Z doby německé okupace dochované dřevěné a zděné přízemní budovy, původně VŠ koleje, později zde byly umístěny katedry PF 
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prof. Vladimír Hanák, vedoucí katedry tělesné vý-
chovy na Vyšší pedagogické škole v  Olomouci. 
Druhou nejvýznamnější pedagogickou osobnos-
tí počátků školy byl vedle doc. Hanáka budoucí 
významný lingvista dr. Adolf Kamiš. Ten do po-
hraničí přišel jako čerstvý absolvent oboru čeština 
– němčina na Filozofické fakultě Univerzity Kar-
lovy v Praze, v Ústí nad Labem byl zprvu zaměst-
nán jako gymnaziální profesor, posléze byl krátce 
pracovníkem školského referátu KNV. Od roku 

1954 byl odborným asistentem na VPŠ v Ústí nad 
Labem, o  rok později se stal jejím proděkanem. 
I uspořádání prvních kateder bylo prozatím pro-
vizorní. Největší se stala společná katedra dějepi-
su a  zeměpisu, která se v  prvním akademickém 
roce starala také o výuku pedagogiky, psychologie 
a marxismu-leninismu. Další katedry byly rovněž 

17. listopadu 1986 – poklepání na základní kámen kolejí

Budova v ulici České mládeže 8, stav z roku 1982
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zřízeny podle studijních oborů a kombinací, jed-
nalo se o katedru češtiny a ruštiny a katedru ma-
tematiky a  fyziky. Samostatnou se stala pouze 
katedra tělesné výchovy, v  jejímž čele stál děkan 
VPŠ doc. V. Hanák. Pedagogický sbor se sklá-
dal převážně z mladých lidí, které bylo v prvním 
roce nutné doškolovat, neboť mnoho z nich nikdy 
v oblasti vysokého školství dříve nepracovalo.

V  roce 1956, po tzv. maďarských událostech, se 
na škole poprvé politicky radikalizovali studenti, 
zvláště 2. ročníku, kteří vystoupili s kritikou sou-
časného systému politické moci a veřejného života. 
Plenární schůze vysokoškolské organizace Česko-
slovenského svazu mládeže (ČSM) Vysoké ško-
ly pedagogické v Praze přijala 25. 5. 1956 rezoluci, 
kterou se rozhodla zaslat ÚV KSČ, ÚV ČSM, Mi-
nisterstvu školství a deníku Mladá fronta. O něko-
lik dnů později, 13. 6. 1956, byl fakultním výborem 
ČSM svolán studentský aktiv i na VPŠ v Ústí n. L. 
Vedení školy uložilo učitelům, že se mají shromáž-
dění zúčastnit a usměrnit ho. Studenti však byli při-
praveni, položili jim řadu otázek a přečetli rezolu-
ci, která byla rovněž odeslána stranickým orgánům, 
tisku apod. Z  tehdejších učitelů pouze tělocvikář 

M. Provazník a fyzik Louda podpořili rezoluci stu-
dentů. Při pozdějším přešetřování této studentské 
aktivity byl neméně jeden z jejich iniciátorů vylou-
čen ze studia. Oběma vyučujícím byla sice uložena 
pouze důtka, ale v průběhu reorganizace VPŠ na 
pedagogický institut byli oba propuštěni.  

I  když představitelé tehdejšího Ústeckého kraje 
v průběhu padesátých let nepřestali usilovat o zří-
zení technické vysoké školy v  Ústí nad Labem, 
další strukturální a organizační změny ve vysoko-
školském vzdělávání přineslo až vládní nařízení 
z 31. července 1959. Vzdělávání učitelů základních 
škol měly nově zajišťovat pedagogické instituty 
(PI). Jejich úkolem bylo poskytovat komplexní 
vzdělávání učitelů základních škol tak, aby vzhle-
dem ke své specializaci mohli absolventi odbor-
ně zabezpečit výuku na obou stupních základních 
škol a ve všech předmětech vyučovaných v rámci 
osnov. Správou a řízením pedagogických institutů 
byl pověřen ředitel. V Ústí nad Labem se jím stal 
prof. František Malíř. 

Zřízení pedagogického institutu znamenalo vý-
znamnou kvalitativní změnu ve vývoji vysokého 
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školství v Ústí nad Labem, protože tehdy vlastně 
započala systematická výstavba specializovaných 
kateder sdružujících odborníky pro výuku jed-
notlivých všeobecně vzdělávacích předmětů. Vý-
razně se zvyšoval také počet posluchačů. Jestliže 
v  roce 1954 začalo na Vyšší pedagogické škole 
studovat 51 studentů, v roce 1960 už jejich počet 
stoupl na 362 a  v  roce 1964 navštěvovalo insti-
tut již bezmála 700 posluchačů. Po deseti letech 
existence VPŠ a PI absolvovalo v Ústí nad La-
bem 2 480 posluchačů denního studia, 1 220 po-
sluchačů studia při zaměstnání a téměř 500 uči-
telů ukončilo postgraduální studium. Výrazně se 
také zvýšil počet odborných pracovníků na jed-
notlivých katedrách. Za dobu existence pedago-
gického institutu se ustavilo celkem 12 kateder, 
na kterých působilo již více než osm desítek pe-
dagogů. Rovněž byl konstituován Ústav pro další 
vzdělávání učitelů a výchovných pracovníků, je-
hož úkolem bylo organizačně i  odborně zabez-
pečit další formy vzdělávání učitelů.

Další významná etapa ve vývoji ústecké vyso-
ké školy nastala v  roce 1964, kdy byla zákonným 
opatřením Národního shromáždění s účinností od 

1. 9. 1964 z dosavadního pedagogického institutu 
vytvořena samostatná pedagogická fakulta (PF). 
V  podmínkách Severočeského kraje to součas-
ně znamenalo postupný zánik dosud existujícího 
PI v Liberci, který se stal od 1. září 1966 konzul-
tačním střediskem Pedagogické fakulty v Ústí nad 
Labem. Během dvou let přešly z libereckého PI na 
ústeckou fakultu téměř dvě desítky pedagogických 
pracovníků, převážně již zkušených a erudovaných 
odborníků, docentů a kandidátů věd, kteří se stali 
významnou oporou ústeckého pedagogického ko-
lektivu. Protože ani v  dalších letech se krajským 
představitelům nepodařilo prosadit vznik jiné vy-
soké školy, zůstala PF na dlouhá léta jedinou vyso-
kou školou v kraji vychovávající učitele základních, 
později i  středních škol. Prvním děkanem „nové“ 
vysoké školy zůstal dosavadní ředitel pedagogické-
ho institutu prof. František Malíř. Pedagogická fa-
kulta měla v následujících letech rozhodující podíl 
na tom, že se dařilo postupně odstraňovat nedosta-
tek kvalifikovaných učitelů v jednotlivých okresech 
regionu severozápadních Čech.  

V průběhu 60. a 70. let prodělávala fakulta řadu 
organizačních a  strukturálních, ale především 
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politických změn. Společenskopolitické klima 
roku 1968 se pochopitelně nevyhnulo ani živo-
tu na fakultě. Vedení a  Vědecká rada Pedago-
gické fakulty uvítaly obrodný proces ve straně 
i  státě, především svobodu informací a projevu. 
Doufaly, že se tyto změny projeví i v práci vyso-
kých škol, že jim bude zajištěna plná svoboda vě-
deckého bádání, umělecké tvorby a svoboda šířit 
výsledky vědecké a  umělecké činnosti. Podpora 
obrodného procesu na fakultě se odrazila i ve vý-
uce celé řady pedagogů. Názory studentů tlumo-
čil především časopis Posel z Budče, který začal 
na fakultě vycházet na podzim roku 1968. Časo-
pis měl být platformou jejich názorů na součas-
né dění. Studenti v  něm otevřeně nejprve kri-
tizovali politické poměry a posléze pak okupaci 
země. V rozhovorech a anketách se k aktuálním 
otázkám vyjadřovali i někteří učitelé, pro které to 
v budoucnu mělo fatální následky.

V září 1969 rozeslal ministr školství Jaromír Hr-
bek rektorům a děkanům vysokých škol dopis, ve 
kterém je žádal, aby byly zanalyzovány projevy 
pravicově oportunistického, protisocialistického 
a  protisovětského zaměření v  letech 1968–1969 Tisk z doby, kdy se o vzniku univerzity rozhodovalo
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na jednotlivých vysokých školách. K  tomu po-
žadoval jmenné seznamy akademických funkci-
onářů, učitelů a studentů angažujících se na stra-
ně reformních sil, včetně jejich osobních údajů 
a  charakteristik jejich činnosti ve výše zmiňo-
vaném období. Současně se měly sestavit sezna-
my věrných pracovníků vysokých škol, kteří byli 
ve sledovaném období diskriminováni. Studenti 
ústecké Pedagogické fakulty projevovali veřejný 
nesouhlas s  normalizační politikou ještě v  roce 
1970. Při prvomájovém průvodu prošli před 

tribunou KSČ se skloněnými hlavami. Za hlavní 
viníky byli označeni studenti posledního a před-
posledního ročníku oboru český jazyk – dějepis. 
Dva studenti předposledního ročníku byli vy-
loučeni. Pěti studentům závěrečného ročníku byl 
udělen zákaz pedagogické činnosti.

Od začátku roku 1970 však již postupovala per-
sonální očista českých vysokých škol souběž-
ně se stranickou čistkou uvnitř KSČ. Pohovory 

Insignie PF - medaile zavěšená na děkanském řetězu

1981, Smíšený pěvecký sbor



19

na vysokých školách se začaly provádět ve dru-
hé polovině dubna 1970. Důkladnou politickou 
selekci vysokoškolských pracovníků završila je-
jich kategorizace, která se uskutečnila v  průbě-
hu roku 1971 na podkladě vypracovaných ana-
lýz o vývoji školy či fakulty v předchozích deseti 
letech. Vysokoškolští zaměstnanci byli rozděleni 
do 4 kategorií: A – perspektivní, B – stabilní, C 
– nevyjasněno, D – nevyhovující. 

Čistky se nevyhnuly ani Pedagogické fakul-
tě v Ústí nad Labem. Komise zajímalo jen jed-
no. Odpověď na otázku, zda dotyčný souhlasil 
se vstupem bratrských vojsk do Československa 
v srpnu 1968. Podle toho, jak dotazovaný odpo-
věděl, jej čekaly tři možnosti. Vyloučení ze stra-
ny, které se rovnalo automatickému odchodu 
z fakulty. Vyškrtnutí ze strany znamenalo, že by 
mohl stále vyučovat, ale neměl by naději na pla-
tový nebo kariérní růst. Poslední možností bylo 
prověření. Takovému člověku byla vydána nová 
stranická legitimace a mohl i nadále působit na 
vysoké škole. První etapa těchto prověrek, jak byl 
proces oficiálně nazýván, proběhla v  roce 1970. 
Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem musela 

opustit první skupina pedagogických pracovníků 
v čele s bývalým děkanem. Druhá etapa následo-
vala o rok později. V jejím průběhu byly prove-
deny další změny ve vedení fakulty. Ze školy mu-
seli odejít další pedagogové. Stranické prověrky 
byly završeny rokem 1972, kdy pedagogickou fa-
kultu nuceně opustila poslední skupina vysoce 
kvalifikovaných učitelů. Studentů se prověrky 

Oslavy 25. výročí založení PF v roce 1979  
v Domě kultury pracujících
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nedotkly do takové míry jako pedagogů. Většina 
jich v roce 1969 studium dokončila nebo jej prá-
vě dokončovala, a  fakultu tak opustila přiroze-
nou cestou. Přesto prověrky tvrdě postihly i ně-
které z nich (vyloučení ze studia).

Po stranických prověrkách muselo Pedagogic-
kou fakultu z politických důvodů opustit celkem 
46 pedagogických pracovníků. Na uvolněná mís-
ta byli přijímáni noví kantoři. Většina z nich však 
neměla žádné zkušenosti s  vysokoškolskou prací. 
V červnu 1971 bylo za tímto účelem na fakultě vy-
tvořeno oddělení pro kádrovou a personální prá-
ci. Přijímání pedagogických pracovníků probíhalo 
formou konkurzů. Ke všem se vyjadřovala základ-
ní organizace komunistické strany. Získávání no-
vých pracovníků tak bylo velmi obtížné. K  roku 
1972 zůstávalo stále osm pedagogických míst ne-
obsazeno. Z  celkového počtu 132 učitelů bylo 
pouze devět docentů, z toho s vědeckou hodnos-
tí kandidáta věd pouze tři. Problémem delší dobu 
zůstával i poměrně pomalý kvalifikační růst těchto 
pracovníků. V roce 1977 došlo k významné změně 
v  obsahu i  rozsahu práce na ústecké Pedagogic-
ké fakultě. V rámci aplikace tzv. nového výchovně 

vzdělávacího systému ve školství zde byla zahájena 
jednotná pětiletá příprava učitelů pro 5.–12.  roč-
ník všeobecně vzdělávací soustavy. Tím se Pe-
dagogická fakulta v Ústí nad Labem stala v uči-
telské přípravě rovnoprávnou školou s  fakultami 
univerzitními. Na Pedagogické fakultě tak bylo 
možno studovat ve čtyřletém studiu učitelství pro 
1.–4.  ročník základních škol a v pětiletém studiu 
učitelství pro 5.–12. ročník základních a  střed-
ních škol. Stupeň zájmu o  studium jednotlivých 
studijních oborů a  aprobací byl značně nerovno-
měrný. Největší zájem byl mezi uchazeči tradičně 
o studium v oborech s humanitním a uměleckým 
zaměřením, menší pak o  disciplíny s  matemati-
kou. Nový zákon o vysokých školách z roku 1980 
umožnil organizovat a provádět na některých ka-
tedrách pedagogické fakulty rigorózní řízení. Stát-
ní rigorózní zkoušky mohli vykonat uchazeči, kteří 
již dříve získali na fakultě vysokoškolský diplom. 
Po vykonání rigorózní zkoušky mohli úspěšní ab-
solventi užívat titul doktor pedagogiky (PaedDr.).

Zásadní společenskopolitické změny souvisejí-
cí s  vývojem v  naší zemi po listopadu 1989 se 
opět výrazně promítly i  do života samostatné 
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PF v Ústí nad Labem. K významným aktivitám 
počátku devadesátých let patřila rehabilitace 

bývalých pracovníků fakulty, kteří byli postiže-
ni politickými čistkami na počátku 70. let. Sou-
časně se však před PF začaly objevovat zcela 
nové možnosti pro její další rozvoj. Vzhledem 
k  četným iniciativám, které fakulta v  uplynu-
lých letech vyvíjela na poli vědeckém, kultur-
ním i společenském, a také díky rozšiřujícím se 
pracovním kontaktům s mnoha renomovanými 
odbornými a vědeckými pracovišti u nás i v za-
hraničí, se tato vysoká škola stávala postupně 
nejen uznávaným vzdělanostním centrem seve-
ročeského regionu, ale okruh jejího působení se 
začal rozšiřovat i za hranice kraje. Za této situa-
ce se stále více jevila nutnost hlubší reorganizace 
systému vzdělávání na PF, neboť dosavadní or-
ganizační struktura přestala vyhovovat. Cílem se 
stalo zařazení pedagogického studia do širšího 
rámce vysokoškolského vzdělávání. Stále zřetel-
něji se začínaly rýsovat kontury projektu budou-
cí univerzity.

Severočeský deník, 19. 5. 1990
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VZNIK UNIVERZITY V ÚSTÍ NAD 
LABEM V LETECH  
1989–1991
Po 17. listopadu 1989 se stali studenti PF hlavní-
mi nositeli revolučních myšlenek nejen v rámci 
této fakulty, ale i v krajském městě a jeho oko-
lí. Už v prosinci 1989 došlo vůbec k prvním de-
mokratickým volbám děkana Pedagogické fa-
kulty v  Ústí nad Labem. V  přímých volbách 
byl tehdy jediným kandidátem na tuto funkci 
prof. RNDr. Vlastimil Novobilský, CSc., z ka-
tedry chemie. Od 1. ledna 1990 se ujal výkonu 
funkce děkana. Již v  této době se začalo uva-
žovat o  tom, že dosavadní příprava učitelů na 
Pedagogické fakultě by měla být zahrnuta do 
širšího rámce vysokoškolské přípravy odborní-
ků orientované především na potřeby zdevas-
tovaného severočeského regionu, kam bylo vel-
mi nesnadné získat potřebné experty z  jiných 
oblastí republiky. Naopak odchody kvalifiko-
vaných lidí z  tohoto regionu, hlavně z důvodu 
katastrofálního stavu životního prostředí, byly 
velmi časté. V  této situaci vznikla idea zalo-
žení univerzity v  Ústí nad Labem. Již v  lednu 

1990 informoval děkan své spolupracovníky, že 
při svém prvním jednání s  ministrem školství 
prof. MUDr. M. Adamem, DrSc., zaznamenal 
jeho mimořádně kladný vztah k myšlence vzni-
ku univerzity v Ústí nad Labem. 

Prvním důležitým konkrétním krokem při na-
plňování ideje vzniku univerzity bylo ustave-
ní „Přípravného výboru pro založení univerzity 
v Ústí nad Labem“, jehož členy se stali nejen zá-
stupci PF, ale i zástupci města a kraje nebo ředi-
telé Sociálně ekonomického ústavu ČSAV v Ústí 
n. L. a Ústavu pro životní prostředí a využívání 
přírodních zdrojů v  Ústí n. L. Za členy výbo-
ru byly později kooptovány další významné celo-
státní osobnosti, jako např. RNDr. Bedřich Mol-
dan, CSc., tehdejší ministr životního prostředí 
České republiky nebo MUDr. Jaroslava Mosero-
vá, DrSc., předsedkyně Výboru pro vědu a škol-
ství v ČNR.

Ministerstvo školství, mládeže a  tělovýchovy 
vydalo dne 19. 3. 1990 metodický list ke zříze-
ní nových vysokých škol. Členové přípravného 
výboru začali bezodkladně rozpracovávat úkoly 
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uvedené v této metodice. Zásadní význam měla 
příprava celkového projektu univerzity sestáva-
jící z důvodové zprávy, celkového projektu uni-
verzity a projektů šesti plánovaných fakult: hu-
manitních věd, přírodních věd, pedagogické, 

celoživotního vzdělávání, sociálně ekonomické 
a životního prostředí.

Souběžně s  Přípravným výborem pracova-
lo na propagaci univerzity mezi ústeckou 

Záběr ze slavnostíno zasedání Vědecké rady UJEP - Severočeský deník, 30. 9. 1991
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a  severočeskou veřejností občanské sdružení 
„Spolek pro založení univerzity v  Ústí nad La-
bem“. Vedení Spolku v  čele s  Ing. S. Krylem 
a později RNDr. V. Nováčkem se obrátilo do-
pisem na prezidenta republiky Václava Havla 
s žádostí o podporu svých snah k založení uni-
verzity, obracelo se k  široké veřejnosti i  k  po-
slancům v České národní radě, na vlastní náklad 
vydalo v němčině a angličtině propagační mate-
riál s cílem získat morální i materiální podpo-
ru v  zahraničí. Koncem roku 1990 měl Spolek 
90 členů v 10 lokalitách severočeského regionu. 
Členy Spolku byli také někteří členové Příprav-
ného výboru a obě instituce se ve svých snahách 
vzájemně podporovaly.

Na základě této rozsáhlé propagační činnosti 
Přípravného výboru a  Spolku podala 2. května 
1990 iniciativní skupina poslanců Federálního 
shromáždění České a  Slovenské federativní re-
publiky předsedovi FS ČSFR A. Dubčekovi ini-
ciativní návrh zákona o zřízení Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V dů-
vodové zprávě k  návrhu zákona se mj. uvádělo, 
že Univerzita Jana Evangelisty Purkyně bude Severočeský deník, 10. 4. 1991
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mít v první fázi (od roku 1990) tyto čtyři fakul-
ty: fakultu humanitních věd, fakultu přírodních 
věd, fakultu pedagogickou a fakultu celoživotní-
ho vzdělávání. Tento návrh zákona, v souvislosti 
s  tehdejší rozsáhlou agendou Federálního shro-
máždění, nebyl projednán a s ohledem na změnu 
kompetencí přešla otázka regionálních univerzit 
do České národní rady.

Pro zřízení nových univerzit, včetně ústecké, 
mělo v  té době rozhodující význam projednání 
návrhu v Akreditační komisi vlády České repub-
liky (AK). Ta na svém prvním zasedání ve dnech 
22. a  23. září 1990 ve Štiříně projednala návrh 
na zřízení: Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v  Ústí nad Labem a  jejích fakult: humanitních 
věd, přírodních věd, pedagogické, celoživotního 
vzdělávání se sídlem v Lounech, sociálně ekono-
mické se sídlem v Děčíně a životního prostředí.  

Dne 27. listopadu 1990 byl schválen vládou Čes-
ké republiky vládní návrh zákona České národní 
rady o zřízení nových vysokých škol. Na základě 
závěrů Akreditační komise byly projekty fakulty 
humanitních věd, přírodních věd a celoživotního Rub rektorského řetězu s podobiznou J. E. Purkyně
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vzdělávání přepracovány, doplněny a  odeslány 
4.  března 1991 k  novému projednání. Akredi-
tační komise se k projednávání návrhů na zříze-
ní nových vysokých škol a fakult vrátila na svém 

Plastika J. E. Purkyně od Z. Krybuse v budově rektorátu UJEP, 2009 Umělecké ztvárnění vědecké činnosti J. E. Purkyně před FUD
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2. zasedání ve Lnářích 9. a 10. dubna. Při posuzo-
vání návrhů na zřízení uvedených fakult dospě-
la Akreditační komise k  závěru, že navrhovaná 
koncepce fakult není dostatečně propracována 
a v důsledku toho je navrhovaná skladba studij-
ních oborů natolik roztříštěná, že neopravňuje 
zřízení samostatné fakulty. Akreditační komi-
se dále nenabyla přesvědčení, že po stránce per-
sonální, zejména pak interního pedagogického 
sboru, je dána obecná záruka jak pro rozvoj na-
vrhovaných oborů na úrovni, která snese i nároč-
nější měřítka, tak pro rozvoj navrhovaných fakult 
jako celku. Akreditační komise tak ve svých zá-
věrech nedoporučila realizovat návrhy na zříze-
ní Fakulty humanitních věd, Fakulty přírodních 
věd a  Fakulty celoživotního vzdělávání v  rámci 
připravované Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem. Tímto rozhodnutím byla v  první etapě 
budování ústecké univerzity ztracena možnost 
otevření dalších plánovaných fakult.

Závěry obou jednání Akreditační komise byly 
rozhodující pro definitivní přijetí Zákona ČNR 
ze dne 9. července 1991 o zřízení Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) 

pouze se třemi fakultami: pedagogickou (PF), 
sociálně ekonomickou (FSE) a  životního pro-
středí (FŽP). 
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30 LET DYNAMICKÉHO 
ROZVOJE UJEP

Přijetím Zákona ČNR z 9. července 1991 o vzni-
ku UJEP a rozhodnutím AK v tomtéž roce měla 
nová univerzita při svém vzniku tři fakulty: PF, 
FSE a  FŽP a  zároveň byly zřízeny dva ústavy: 
Ústav slovansko-germánských studií (ÚSGS, od 
r. 2008 součást FF) a Ústav pro studium romské 
kultury (od r. 1996 součást PF, přejmenován na 
Centrum interkulturního vzdělávání). I přesto že 
nebyly zřízeny další zamýšlené fakulty, pokračo-
valy snahy o rozšíření univerzity o nové součásti. 
V letech 1992 a 1993 byly na katedře výtvarné vý-
chovy PF postupně vytvořeny dva specializované 
ateliéry Sklo a Keramika a porcelán, z nichž usne-
sením Akademického senátu (AS) UJEP v  roce 
1993 vznikl Institut výtvarné kultury (IVK). 
Jeho transformací v roce 2000 pak byla vytvořena 
fakulta užitého umění a designu (FUUD), kte-
rá v  roce 2008 změnila název na fakultu umění 
a designu (FUD). Na podzim 1998 byl vytvořen 
z  katedry technické výchovy PF ústav techni-
ky a řízení výroby (ÚTŘV ). Jako završení něko-
lik desetiletí trvajících snah o otevření technicky 

orientovaných studií v  Ústí nad Labem trans-
formací ÚTŘV v  roce 2006 vznikla fakulta vý-
robních technologií a  managementu (FVTM). 
Nové požadavky na zdravotnické vzdělávání po 
vstupu České republiky do Evropské unie ved-
ly v roce 2003 ke vzniku ústavu zdravotnických 
studií (ÚZS). V  témže roce došlo také k  nové-
mu, zprvu neúspěšnému, pokusu transformovat 
stávající PF na tři nové fakulty: filozofickou, pří-
rodovědeckou a  pedagogickou. I  když AK ješ-
tě nevyslovila se vznikem dalších nových fakult 
souhlas, myšlenka již nebyla opuštěna a  v  roce 
2005 se z  PF vyčleňují ústav humanitních stu-
dií (ÚHS) a  ústav přírodních věd (ÚPV ), kte-
rý se ještě v roce 2005 úspěšně transformoval na 
přírodovědeckou fakultu (PřF). O  rok pozdě-
ji se obdobným způsobem transformoval ÚHS 
na filozofickou fakultu (FF), čímž byly dovr-
šeny původní snahy zakladatelů UJEP o  zřízení 
univerzity s klasickými fakultami. Zatím posled-
ním krokem k rozšíření univerzity byla 1. 3. 2012 
úspěšná transformace ÚZS na fakultu zdravot-
nických studií (FZS). V roce 2017 se fakulta vý-
robních technologií a managementu přejmenova-
la na fakultu strojního inženýrství (FSI).
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V roce 30. výročí vzniku Univerzity Jana Evange-
listy Purkyně v Ústí nad Labem ji tvoří osm fakult:

• Fakulta sociálně ekonomická
• Fakulta umění a designu
• Fakulta strojního inženýrství
• Fakulta zdravotnických studií
• Fakulta životního prostředí
• Filozofická fakulta
• Pedagogická fakulta
• Přírodovědecká fakulta

POČTY STUDENTŮ 
A ZAMĚSTNANCŮ 

Při svém vzniku v  roce 1991 měla nová univer-
zita 2 082 studentů, z  nichž většina studovala 
na do té doby existující PF: 1 973.  Nově vytvo-
řené FSE a FŽP přijaly do prvního ročníku 72, 
resp. 37 studentů. Tento počet se postupně zvy-
šoval, zvláště FSE se v první polovině 90. let vy-
víjela poměrně dynamicky, v  roce 1993 přibylo 
prvních 20 studentů IVK. Na PF došlo k výraz-
nějšímu nárůstu počtu studentů se vznikem ne-
učitelsky orientovaných bakalářských studijních 
oborů, na FSE a FŽP po úspěšné akreditaci na-
vazujících inženýrských studií. V  akademickém 
roce 1995/1996 UJEP poprvé překonala hranici 
5 000 studentů. V dalších letech došlo vzhledem 
k  určité stabilizaci počtu studijních programů 
a oborů k mírnému poklesu, ale do nového tisí-
ciletí vstoupila UJEP jako nesmírně dynamicky 
se rozvíjející univerzita na severu Čech. Vznika-
ly nejen další nové součásti, ale především ros-
tl počet jejích studentů. V  akademickém roce 
2006/2007 na univerzitě studovalo již více než 
10 000 studentů, největšího počtu studentů pak 

Dřívější budova rektorátu UJEP v ulici Hoření 13
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bylo dosaženo v  akademickém roce 2009/2010. 
Poté počet studentů počal kopírovat jednak 
klesající demografickou křivku, jednak klesají-
cí finanční prostředky, které UJEP získávala od 
MŠMT na přijetí nových studentů. V roce 2020 
na všech osmi součástech univerzity studovalo 
okolo 8 500 studentů. 

Insignie UJEP – rektorské žezlo Fakultní noc, 2011
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Vývoj počtu studentů v letech 1991–2020
Rok FSE FUD* FSI** FZS*** FŽP FF**** PF PřF***** UJEP

1991 72 37 1 973 2 082

1992 167  95 2 048 2 310

1993 298 20 165 2 406 2 889

1994 753 37 231 2 634 3 655

1995 1 157 55 263 3 475 4950

1996 1 453 77 341 3 911 5 782

1997 1 330 89 352 3 389 5 160

1998 1 309 78 344 3 164 4 895

1999 1 133 104 121 473 3 851 5 682

2000 1 254 119 121 477 3 808 5 779

2001 1 271 133 181 503 3 915 6 003

2002 1 430 146 295 616 3 992 6 479

2003 1 544 172 361 815 4 240 7 132

2004 1 730 191 359 105 805 4 622 7 812

2005 1 897 217 401 242 801 133 4 191 378 8 260

2006 2 272 246 451 356 863 388 4 116 689 9 381

2007 2 438 316 470 419 989 519 4 149 984 10 284

2008 2 283 389 490 450 1 202 745 4 202 1 087 10 848



34

Rok FSE FUD* FSI** FZS*** FŽP FF**** PF PřF***** UJEP

2009 2 335 442 526 486 1 185 922 4 428 1 093 11 417

2010 2 295 455 612 501 1 110 1 039 4 746 1 197 11 955

2011 2 207 481 777 1 213 524 1024 1 079 4 599 11 904

2012 2 102 480 846 1 080 547 925 1 133 4 249 11 362

2013 2 018 470 896 1 144 558 842 1 178 3 854 10 960

2014 1 812 492 851 1 107 609 802 1 157 3 650 10 480

2015 1 776 477 782 952 665 639 1 053 3 443 9 787

2016 1 705 445 681 704 503 960 3 123 906 9 027

2017 1 533 412 559 756 505 881 2 945 887 8 478

2018 1 440 385 556 732 459 797 3 013 864 8 246

2019 1 297 403 520 796 483 743 2 971 868 8 081

2020 1 439 413 570 798 467 993 2 923 972 8 575

Pozn.: Počty studentů jsou uváděny k 31. 10. daného roku.  
Ve výročních zprávách jsou od roku 2016 uváděny počty k 31. 12.  
* FUD (do r. 2007 FUUD; do r. 2000 IVK)
** FSI (do r. 2016 FVTM; do r. 2006 ÚTŘV)
*** FZS (do r. 2012 ÚZS)
**** FF (v r. 2005 ÚHS)
***** PřF (v r. 2005 ÚPV)
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Při svém vzniku se univerzita potýkala s napros-
tým nedostatkem zaměstnanců, jak akademic-
kých, tak i  neakademických pracovníků. Rela-
tivně konsolidovaná byla pouze PF, která svými 
omezenými kapacitami v prvních letech po vzni-
ku UJEP vypomáhala nově vzniklým součástem 
i  rektorátu. Z  velice skrovných počátků se po-
stupně vyvíjely především nově vznikající sou-
části: v  akademickém roce 1991/1992 na FSE 
působili na základě výběrového řízení 4 kmeno-
ví akademičtí pracovníci a 1 sekretářka, na FŽP 
byla z  8 uchazečů výběrového řízení vybrána 
pouze jedna akademická pracovnice, která začala 
profesně zajišťovat chod fakulty a současně byla 
pověřena jejím vedením. Teprve v dalších měsí-
cích a  letech se situace postupně měnila a nové 
součásti se stabilizovaly. Proto je systematická 
evidence počtu zaměstnanců na UJEP datována 
až od roku 1996. S počtem studentů narůstal po-
čet kmenových akademických pracovníků se sto-
procentním úvazkem, všechny součásti (včetně 
PF) si však po celou dobu vypomáhaly různým 
počtem akademických pracovníků na částečné 
úvazky i externími odborníky z praxe. Postupem 
doby se stabilizoval a  profesionalizoval i  počet 

neakademických pracovníků zajišťujících chod 
rektorátu i jednotlivých fakult.

Pohybové skladby, 2011
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Vývoj počtu zaměstnanců (akademických a  neakademických pracovníků) v  letech 1996–2020
Rok Akademičtí pracovníci Ostatní pracovníci Celkem

1996 338 275 613

1997 372 277 649

1998 367 280 647

1999 339 273 612

2000 366 282 648

2001 369 291 660

2002 390 289 679

2003 417 295 712

2004 438 303 741

2005 491 301 792

2006 506 333 839

2007 550 349 899

2008 587 367 954

2009 597 384 983

2010 596 383 979

2011 573 393 966

2012 545 397 942
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Rok Akademičtí pracovníci Ostatní pracovníci Celkem

2013 557 393 950

2014 567 417 984

2015 561 401 962

2016 560 390 950

2017 571 457 1 028

2018 647 470 1 117

2019 694 414 1 108

2020 679 435 1 114

Pozn. Systematická evidence počtu zaměstnanců je vedena od r. 1996.

POČET AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A OBORŮ

Vývoj počtu studijních programů a oborů na UJEP

Rok Studijní obory
Celkem studijních 
oborůBakalářské Magisterské Navazující magisterské Doktorské

1991 5 51 - - -

1992 10 51 - - -

1993 11 53 - - -
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Rok Studijní obory
Celkem studijních 
oborůBakalářské Magisterské Navazující magisterské Doktorské

1994 14 53 - - -

1995 15 54 1 1 -

1996 14 56 1 1 -

1997 14 57 1 1 -

1998 14 58 1 1 -

Pozn.: Bez záruky, napočítáno z archivu dostupných výkazů V11-01 (počty studentů na oborech), do r. 1998 byly pouze obory (rozdělení na studijní progra-
my/obory až od 1. 1. 1999, kdy začal platit zákon č. 111/98 Sb., zákon o vysokých školách).

Rok Studijní programy/studijní obory
Celkem studijních 
programů/oborůBakalářské Magisterské Navazující magisterské Doktorské

1999 13/14 6/44 2/2 1/1 22/61

2000 12/13 6/44 2/2 1/2 22/61

2001 13/14 5/44 2/2 1/2 21/62

2002 15/19 5/44 2/2 1/2 23/67

2003 15/19 5/46 4/5 2/3 26/73

2004 17/23 5/46 4/5 2/3 28/77
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Rok Studijní programy/studijní obory
Celkem studijních 
programů/oborůBakalářské Magisterské Navazující magisterské Doktorské

2005 27/46 6/43 7/9 3/4 43/102

2006 27/79 6/47 18/45 4/5 55/176

2007 28/76 6/47 16/44 7/9 57/116

2008 28/79 5/44 18/47 8/9 59/179

2009 30/86 5/44 21/52 9/10 66/192

2010 32/87 5/44 21/52 9/10 70/195

2011 32/88 5/44 22/54 8/12 67/198

Pozn.: V letech 1999–2011 byly ve výročních zprávách uváděny studijní programy i studijní obory.

Rok Studijní programy

Celkem studijních 
programů

Bakalářské Magisterské Navazující magisterské Doktorské

P K P K P K P K

2012 32 17 5 2 22 6 11 11 106

2013 32 19 5 2 23 6 13 13 113

2014 36 21 4 2 25 10 13 13 124
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Rok Studijní programy

Celkem studijních 
programů

Bakalářské Magisterské Navazující magisterské Doktorské

P K P K P K P K

2015 34 22 4 2 28 14 12 12 128

2016 36 25 3 2 34 18 16 16 150

2017 36 25 3 2 34 18 16 16 150

2018 38 27 2 2 37 8 16 16 156

2019 41 30 2 2 37 16 17 14 159

Pozn.: Od roku 2012 jsou ve výročních zprávách uváděny pouze akreditované studijní programy, nikoliv obory.

S rozvojem univerzity a narůstáním počtu studijních programů a oborů vzrůstal také počet absolventů:

Vývoj počtu absolventů UJEP v letech 1991–2015

Rok FSE FUD* FSI** FZS*** FŽP FF**** PF PŘF***** UJEP

1991 312 312

1992 302 302

1993 250 250
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Rok FSE FUD* FSI** FZS*** FŽP FF**** PF PŘF***** UJEP

1994 31 26 266 323

1995 44 5 27 305 381

1996 109 3 19 266 397

1997 387 7 26 253 673

1998 417 15 61 362 855

1999 426 10 9 68 500 1 013

2000 245 13 9 86 606 959

2001 299 23 16 57 544 939

2002 328 11 10 71 457 877

2003 335 23 16 74 470 918

2004 305 29 18 106 620 1 078

2005 394 33 37 152 13 601 19 1 249

2006 450 55 45 217 9 555 14 1 345

2007 429 47 77 61 167 74 479 33 1 367

2008 467 55 48 87 161 48 535 51 1 452

2009 578 62 60 96 184 77 638 78 1 773
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Rok FSE FUD* FSI** FZS*** FŽP FF**** PF PŘF***** UJEP

2010 559 120 47 110 192 99 762 116 2 005

2011 552 116 54 92 202 122 784 128 2 050

2012 501 121 80 99 194 163 860 150 2 168

2013 515 132 68 129 181 153 748 130 2 056

2014 495 115 72 106 124 158 777 120 1 967

2015 378 107 82 95 159 178 734 127       1 860

2016 330 74 112 144 134 143 646 101 1684

2017 320 57 123 148 88 138 656 104 1634

2018 282 67 79 156 88 149 530 114 1465

2019 232 61 88 165 57 143 533 105 1384

2020 259 41 77 156 51 118 517 97 1316

* FUD (do r. 2007 FUUD; do r. 2000 IVK)
** FSI (do r. 2016 FVTM; do r. 2006 ÚTŘV)
*** FZS (do r. 2012 ÚZS)
**** FF (v r. 2005 ÚHS)
***** PřF (v r. 2005 ÚPV)
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V ROCE 2019 UJEP ZÍSKALA 
INSTITUCIONÁLNÍ AKREDITACI

Udělení institucionální akreditace je vnímáno 
jako měřítko kvality dané vysoké školy a přináší 
jí větší autonomii a flexibilitu při tvorbě a úpravě 
studijních programů. Národní akreditační úřad 
pro vysoké školství udělil UJEP institucionální 
akreditaci, resp. oprávnění samostatně vytvářet, 
schvalovat a uskutečňovat studijní programy, na 
dobu 10 let s účinností od 16. 8. 2019, a to hned 
pro 5 oblastí vzdělávání. Byly jimi:

• Historické vědy – institucionální akreditace 
udělena pro bakalářský, magisterský i dok-
torský typ studijních programů,

• Neučitelská pedagogika – institucionální 
akreditace udělena pro bakalářský a magis-
terský typ studijních programů,

• Učitelství – institucionální akreditace uděle-
na pro bakalářský a magisterský typ studij-
ních programů,

• Vědy o Zemi – institucionální  akreditace 
udělena pro bakalářský a magisterský typ 
studijních programů,

• Tělesná výchova a sport; kinantropologie – 
institucionální akreditace udělena pro baka-
lářský typ studijních programů.

Institucionální akreditace byla potvrzením, že 
vzdělávací prostředí UJEP má vysokou kvalitu, 
za kterou může sama ručit. Na základě tohoto 
oprávnění začala UJEP první studijní programy 
schvalovat na podzim 2019. Aby to bylo mož-
né, zřídila již od 2. 5. 2017 nový orgán, Radu pro 
vnitřní hodnocení UJEP, která studijní progra-
my podléhající institucionální akreditaci vnitř-
ně akredituje.  

Po třicetiletém rozvoji v oblasti studia mají, s vý-
jimkou nejmladší fakulty (FZS), všechny fakul-
ty akreditaci i pro nejprestižnější doktorský typ 
studijních programů, FZS pak, za relativně krát-
kou dobu své existence, i pro magisterské studij-
ní programy. 
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ROZVOJ TVŮRČÍ 
A PROJEKTOVÉ ČINNOSTI

Po vzniku univerzity neměla pedagogická fa-
kulta, stejně jako nově vzniklé, fakulta sociálně 
ekonomická a fakulta životního prostředí, dosta-
tek zkušených vědeckopedagogických pracovní-
ků ani potřebné technické vybavení a informační 
zdroje pro rozvinutí vědecké a  výzkumné práce 

na vysoké úrovni. Při trvalém podfinancování 
vysokých škol se dařilo vytvářet potřebné perso-
nální a  materiální podmínky pro rozvoj vědec-
ké a  výzkumné práce jen velmi obtížně. Roz-
sah a zaměření výzkumných a vývojových aktivit 
UJEP byl dlouhá léta ovlivněn také jejím postup-
ným vývojem a vznikem dalších fakult. Proto se 
zpočátku jen poměrně pomalu dařilo zazname-
návat významnější pozitivní posun v počtu zís-
kaných grantů i  projektů i  v  objemu získaných 
finančních prostředků na tvůrčí činnost. 

Rychlejší rozvoj v  této oblasti je proto možno 
zaznamenat až od roku 2000, kdy došlo k  vý-
znamným strukturálním změnám univerzity. 
K  již existujícím fakultám přibyly další, které 
značnou měrou přispěly k nárůstu tvůrčí činnos-
ti na UJEP. V oblasti umělecké činnosti se velmi 
úspěšně vyprofilovala fakulta umění a  designu. 
Dalším krokem vedoucím k podpoře vědy a vý-
zkumu bylo v roce 2002 zavedení stimulace vě-
decké, výzkumné, vývojové a umělecké činnosti 
UJEP. Po dohodě všech součástí byla stimulace 
v oblasti VaV od roku 2010 přesunuta z rektorát-
ní úrovně na jednotlivé fakulty UJEP.  Aparatura SIMS na PřF
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V návaznosti na realizovaná opatření začaly vý-
zkumné a  vývojové aktivity univerzity následně 
vykazovat stálý vzrůstající trend, který lze cha-
rakterizovat rostoucím objemem získaných fi-
nančních prostředků, zvyšujícím se počtem po-
dávaných i přijatých projektů, a to nejen v rámci 
tradičních poskytovatelů účelové podpory, kte-
rými jsou Grantová agentura ČR, Grantová 
agentura Akademie věd a  MŠMT, ale také za-
pojováním do veřejných soutěží rezortních po-
skytovatelů, zejména ministerstev životního 

prostředí, práce a sociálních věcí, pro místní roz-
voj, zemědělství, zdravotnictví, kultury, průmys-
lu a obchodu a v poslední době rovněž Techno-
logické agentury ČR. 

Se změnou hodnocení a  poskytování instituci-
onální podpory na dlouhodobý koncepční roz-
voj výzkumné organizace (dříve účelová podpora 
na specifický vysokoškolský výzkum) se rovněž 
UJEP, jako výzkumná organizace, musela při-
způsobit nutnosti vykazovat kvalitní výsledky 

Laboratoř pokročilých sanačních technologií na FŽP, 2010

Metalografická laboratoř na FVTM
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plynoucí z výzkumu a vývoje na UJEP do Regis-
tru informačních výstupů (RIV). 

Z  původně regionální univerzity, jež ve svém 
výukovém i  výzkumném profilu navazovala na 
základnu pedagogické fakulty, postupně vzni-
kala instituce typu klasické univerzity s fakulta-
mi a  pracovišti technického, přírodovědeckého, 
uměleckého i společenskovědního typu. Jednot-
livá pracoviště i  mezifakultní týmy si budovaly 
vědeckou a  odbornou prestiž, rozvíjely kontak-
ty v České republice i v zahraničí a postupně se 
zapojovaly do sítí vědeckých a  odborných pra-
covišť. Zároveň byla systematicky budována ko-
ope race s průmyslem i veřejnou sférou. 

V posledních pěti letech lze na UJEP zazname-
nat dynamický rozvoj v oblasti vzdělávání, vědy, 
výzkumu, inovací a umělecké činnosti. S nástu-
pem nového programového období Evropských 
strukturálních a  investičních fondů se stala 
projektová činnost jedním z  klíčových nástro-
jů, jak zásadně rozšířit kvalitní zázemí univer-
zity a podpořit rozvoj personálních kapacit pro 
vzdělávání, vědu, výzkum a  uměleckou činnost. 

Digitální prostorová data z laserového skenování oltáře  
v kostele sv. Floriána v Krásném Březně, Ústí nad Labem
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11. Festival uměleckého skla v Karlových Varech, 2011
Dagmar Petrovická

Strategickým projektem, který naplňuje tyto 
vize, je projekt s názvem Univerzita 21. století 
– Kvalitní, moderní a  otevřená instituce (zkr. 
U21).

U21 je páteřním projektem univerzity, do které-
ho se strategicky připojují celouniverzitní pro-
jekty. Jsou to projekty, které řeší inovace baka-
lářských a  magisterských studijních programů 
napříč univerzitou, rozvoj kvalitního přístrojo-
vého vybavení pro potřeby praktických činností 
v  inovovaných studijních programech a adapta-
ci studijního prostředí pro podmínky 21. stole-
tí. Dále se jedná o projekty na podporu mobilit 
a posilování internacionalizace na univerzitě jak 
vysíláním našich pracovníků na špičkové zahra-

niční instituce, tak 
hostováním zahra-
ničních expertů na 
UJEP, kteří obohatí 
přednáškovou čin-
nost a  posílí vzá-
jemnou spolupráci 
v  oblasti vědy, vý-
zkumu a umění. 

Součástí univerzitních projektových záměrů na 
rozvoj lidských zdrojů a  infrastruktury se stal 
i vládní program RE:START, do které se univer-
zita velmi úspěšně zapojila a díky kterému získala 
finanční prostředky na dobudování Domu umění 
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Ústí nad Labem, dostavbu budovy Centra mate-
riálů, mechaniky a technologií (CEMMTECH) 
a  výstavbu budovy Fakulty zdravotnických stu-
dií UJEP v  areálu Masarykovy nemocnice Ústí 
nad Labem.

Univerzita, jako jedna z mála v České republice, 
získala v roce 2019 pro celou organizaci od Ev-
ropské komise ocenění „HR AWARD“ za práci 
s lidskými zdroji ve vědě a výzkumu. Toto oceně-
ní je postaveno na dodržování principů Charty 
a Kodexu EU s ohledem na práci a rozvoj perso-
nálních kapacit směrem ke kvalitním, transpa-
rentním a otevřeným procesům. Je deklarací kva-
lity UJEP navenek, která se tak stává ověřeným 
a  významným partnerem nejen pro zahraniční 
výzkumné instituce, ale také pro špičkové za-
hraniční odbor-
níky, kteří se zde 
mohou uchá-
zet o  pracovní 
pozice.

Z nanolaboratoře PřF
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Z laboratoře FSI
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Klíčovou rolí univerzity je také výchova špičko-
vých odborníků v  doktorských studijních pro-
gramech, která je nedílnou součástí terciárního 
vzdělávacího systému a na UJEP má dlouholetou 
tradici. Podporu v rámci technických a přírodo-
vědeckých oborů UJEP získala i  v  rámci něko-
lika projektů, jejichž hlavním cílem bylo rozší-
řit nabídku technických doktorských studijních 
programů a inovovat zázemí, přístroje a labora-
toře pro tyto programy. Projektová podpora mí-
řila i na ekonomické a  společenskovědní obory, 

kde došlo na řešení behaviorálních aspektů a cir-
kulární ekonomiky.

V  rámci rozvoje kvalitní infrastruktury se pro-
jektová činnost věnovala extenzivnímu rozvo-
ji a  vytvoření zázemí v  podobě nových či do-
budovaných staveb pro technické, zdravotnické 
a  umělecké obory. Součástí tohoto rozvoje jsou 
i nové studijní programy uvedených oborů, kte-
ré ještě výrazněji reagují na aktuální potřeby re-
gionu a  nedostatek kvalifikovaných pracovníků 
s vysokoškolským vzděláním.

Univerzita, jako výzkumná organizace, se spolu 
s ostatními institucemi od roku 2017 nutně adap-
tuje na nové podmínky hodnocení výzkumných 
organizací ze strany Rady vlády pro výzkum, vý-
voj a inovace. V této souvislosti se změnila také 
celá metodika hodnocení výzkumných organiza-
cí, která byla nově postavena do hodnocení pro-
střednictvím 5 modulů. Součástí komplexního 
hodnocení univerzity bylo i ustavení mezinárod-
ního evaluačního panelu, jehož 8 členy jsou me-
zinárodně uznávaní odborníci v  oborech, které 
se UJEP dotýkají. V roce 2020 proběhlo celkové Z Centra pro výzkum toxických látek
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Z Centra pro výzkum toxických látek

hodnocení ze strany tohoto panelu za roky 2014 
až 2018, hodnoceny byly všechny fakulty zvlášť, 
ale také univerzita jako celek. Výsledkem toho-
to hodnocení je zařazení UJEP do jednotlivých 
kvalitativních stupňů (A až D).

V posledních letech prochází dynamickým roz-
vojem také vědecko-výzkumná a umělecká čin-
nost na UJEP. Fakulty orientují svůj potenciál 
na řešení aktuálních témat s  vysokou přidanou 
hodnotou a  společenskou poptávkou. Pro efek-
tivní řešení těchto náročných témat byly etablo-
vány 2 základní výzkumné směry a současně pro 
ně sestaveny kompaktní výzkumné týmy tvoře-
né odborníky fakult napříč univerzitou, zástupci 
externích výzkumných organizací, ale také part-
nerů z  mezinárodních vědeckých institucí Tyto 
týmy jsou připraveny pro spolupráci s aplikační 
sférou v oblasti průmyslu, veřejné správy a stát-
ních institucí. 

Pro oblast technických, přírodních a  envi-
ronmentálních věd se jedná o  výzkumný směr 
 MATEQ (Materiály a  technologie pro kvali-
tu života a životní prostředí), kde jsou zapojeny 
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fakulta strojního inženýrství, fakulta životní-
ho prostředí a  přírodovědecká fakulta. Aspekty 
a dopady transformací, inovací a regulací pomá-
há řešit fakulta sociálně ekonomická. 

Mezi základní témata tohoto směru patří řešení 
založená na rozvoji potenciálu:
• ochrany životního prostředí, 
• biomedicínských nanomateriálů,    
• materiálového inženýrství, 
• progresivních výrobních technologií,
• nových postupů a výzkumných aktivit v ob-

lasti chemie, energetiky a zpracovatelského 
průmyslu,

• biomedicínských aplikací, 
• ekonomickým a environmentálním aspektům 

technologických procesů v průmyslu.

Význam výzkumného tématu orientovaného na 
environmentální problematiku a kvalitu života je 
ukotven i v Regionální inovační strategii Ústec-
kého kraje. 

Mezifakultní tým zaměřený na aplikace nanotech-
nologií byl v  rámci konsorcia šesti výzkumných 

i n s t i t u c í 
pod vede-
ním Ústa-
vu fyzikál-
ní chemie 
J. Heyrov-

ského AV ČR pod názvem NanoEnviCz v roce 
2015 zařazen do Cestovní mapy evropských vý-
zkumných infrastruktur. Univerzitní výzkum-
nou základnu MATEQ mohou využívat nejen 
výzkumné organizace v  regionu, ale i  průmys-
loví partneři a  orgány státní správy (Zdravotní 
ústav, Masarykova nemocnice, Výzkumné cent-
rum Orlen UniCre a další instituce).

Na základě dlouholeté spolupráce v  oblas-
ti ochrany životního prostředí bylo v  roce 2015 
založeno Centrum pro výzkum toxických látek 
v  životním prostředí CADORAN (Centre for 
Advanced Organic Analyses) jako společné pra-
coviště Univerzity J. E. Purkyně a Zdravotního 
ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. Centrum si 
klade za cíl soustředit materiální a odborné ka-
pacity ke zkvalitnění environmentálního výzku-
mu, a přispět tak ke zlepšení životního prostředí 
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v  severočeském regionu. Těží z  dlouholetých 
zkušeností pracovníků obou institucí, a  díky 
špičkovému vybavení je schopno řešit náročné 
problémy spojené s  emisí chemických látek do 
životního prostředí a  s  dopady těchto látek na 
přírodní systémy i lidské zdraví. 

V oblasti materiálového inženýrství a výrobních 
technologií jsou kapacitně připraveny na UJEP 
týmy, které jsou sdruženy do Ústeckého mate-
riálového centra a Vědeckotechnického parku 
UJEP. Jejich hlavní činnost je zaměřena na vý-
zkum v  oblasti progresivních materiálů a  tech-
nologií, vývojovou a  analytickou činnost pro 
partnery z celého spektra průmyslového odvětví 
(výrobní, zpracovatelský, energetický aj.).

Druhým hlavním výzkumným směrem je 
SMART. UJEP rozvíjí toto interdisciplinár-
ní téma v  konceptu Smart City – Smart Regi-
on – Smart Community jako mezifakultní dlou-
hodobý program  se zaměřením na společenské 
výzvy v  kontextu rozvoje obcí a  měst, regionů 
a společnosti. Tematika SMART propojuje jed-
notlivé dílčí týmy ze všech osmi fakult UJEP. Je 

rozvíjena ve spolupráci se strategickými partnery 
v ČR i v zahraničí.

Hlavní tematické oblasti činnosti centra 
SMART:
• management veřejné správy a firem v obcích 

a regionech,
• veřejné služby a infrastruktura v obcích 

a regionech,
• inovace a podnikání,
• příroda, voda a krajina, 
• socioekonomické problémy společnosti.

Ve výše popsaných dvou základních výzkumných 
směrech UJEP, MATEQ a SMART, jsou zazna-
menány stěžejní vědeckovýzkumné aktivity PřF, 
FŽP, FSI a FSE. Vědu a výzkum realizované na 
dalších fakultách UJEP v horizontu posledních 
pěti let jsou uvedeny dále. 
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Fakulta umění a designu (FUD)

Tvůrčí činnost FUD je dlouhodobě soustředěna 
zejména na dvě oblasti: 
• uměleckou tvorbu v oborech  výtvarného 

umění s převažujícím akcentem na 
design, fotografii, intermediální tvorbu 
a architekturu, 

• činnost katedry dějin a teorie umění, jež kri-
ticky zkoumá současné české výtvarné umění, 
interiérový design, produktový design, grafic-
ký design, fotografii a nová média a vřazuje je 
do mezinárodního kontextu. 

Zcela zásadní výzvu pro fakultu představuje na-
plňování její tzv. třetí role. V  Ústeckém kraji 
spatřuje široké pole působnosti v oblasti sociali-
zace umělecké a designérské tvorby, interpretace 
současné výtvarné kultury a popularizace aktuál-
ních uměleckých trendů. Aktuálně zrekonstruo-
vaný Dům umění Ústí nad Labem, v  němž se 
většina socializačních aktivit odehrává, disponu-
je 500 m2 výstavní plochy a dalším zázemím pro 
organizování uměleckých, vzdělávacích a spole-
čenských programů, včetně ateliéru hostujícího 

zahraničního pedagoga. Od roku 2016 vygene-
rovala FUD prostřednictvím Domu umění účin-
né mechanismy, které umožňují zacílit specifické 
formáty edukačních a  popularizačních výstupů 
na konkrétní cílové skupiny, věkově, genderově 
či tematicky vyprofilované. 

Fakulta umění a  designu se dále soustředí na 
oblast kultivace veřejného prostoru, instalace 
prvků vizuální kultury a  uměleckých interven-
cí. Proto orientuje výraznou část svých kurátor-
ských a  uměleckých tvůrčích výstupů (mnohdy 
skupinově manifestačního charakteru) přímo do 
galerijních, muzejních institucí i veřejných pro-
stranství města Ústí nad Labem. Modelový pří-
klad akce, které se v roce 2018 účastnila výrazná 
část akademické obce, představuje Mo(nu)men-
tální topografie – série výstav ve všech oficiál-
ních výstavních institucích krajské metropole. 

V duchu rozvíjení standardů mezinárodní exce-
lence a vytváření motivačních nástrojů pro roz-
voj mezinárodní tvůrčí prestiže se FUD stala 
spoluřešitelem projektu TICASS – zaměřeného 
na technologie zobrazování v komunikaci, umění 
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Budova FUD



56

Diplomová práce Anny Marešové  
– erotické pomůcky pro ženy Whoop.de.doo
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a  sociálních vědách – podpořeného programem 
HORIZON 2020. Zároveň uspořádala či hos-
tila sérii mezinárodních výstavních projektů, na 
nichž spolupracovala s prestižními zahraničními 
univerzitami a  galeriemi – například environ-
mentálně laděné přehlídky umění „Landscape in 
the Focus“ a  „Leave it in the Ground“, historii 
středoevropského kulturního prostoru reflektu-
jící výstavu „In their Eyes“ či konferenci a pře-
hlídku „Sound and Environment – Contempo-
rary Approaches to Sonic Ecology in Art“. 

Další výzkumné a  tvůrčí aktivity FUD jsou 
nasměrovány ke zvyšování estetické úrov-
ně hmotné kultury založené na tvůrčí absorp-
ci určujících trendů a  jejich následné aplika-
ci v  praktické rovině vedoucí k  potenciálnímu 
uplatnění absolventů. Tato oblast výzkumu je 
založena na dlouhodobé spolupráci s manufak-
turami, designérskými studii a středoevropskými 
vysokými uměleckými školami. Keramické cen-
trum FUD UJEP je prostředníkem mezi aka-
demickým prostředím a  aplikační sférou repre-
zentovanou manufakturou Český porcelán, a. s. 
Představuje nenahraditelný potenciál přímého 

přenosu poznatků do/z praxe. Veřejná prezenta-
ce těchto výstupů se odehrává formou účasti na 
přehlídkách (Designblok, Czech Grand Design, 
Meat Design, Nejkrásnější české knihy, Národní 
cena za design), organizování výstav, worksho-
pů, seminářů, kurzů a sympozií a jejich následné 
katalogizace. 

Stále větší pozornost je věnována i  teoretické 
reflexi dějin a  vývoji designu, zejména ve spe-
cifickém středoevropském kontextu. 

Fakulta vyvíjí soustavnou publikační činnost ve 
dvou edičních řadách „Projekty“ a „Monografie“ 
a  výstavní aktivity ve spolupráci s  řadou insti-
tucí mezinárodního, národního i  regionálního 
významu. 

Fakulta zdravotnických studií (FZS)

Na FZS je jedním z klíčových výzkumných té-
mat využití moderních médií při terapii demen-
ce u  seniorů a  výzkum zátěže záchranářů při 
používání osobních ochranných pracovních pro-
středků. Další četné vědeckovýzkumné aktivity 
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probíhají na celkem jedenácti klinikách, což jsou 
společná pracoviště fakulty a  Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem. 

Filozofická fakulta (FF)

FF zajišťuje na UJEP tvůrčí činnost v oblasti spo-
lečenských věd. V oblasti historického a kultur-
ně-historického bádání je tento výzkum dlou-
hodobě zaměřen zejména na regionální dějiny 

severozápadních Čech jako specifické příhranič-
ní oblasti s  akcentem na studium středověkých 
a  raně novověkých měst. Mimořádný důraz byl 
kladen i na rozvoj výzkumné oblasti dokumen-
tace a digitalizace kulturního dědictví, na témata 
novějších a moderních dějin ve vazbě na dějiny 
Němců v českých zemích i na období let po roce 
1948. U vybraných témat směřovala jejich inte-
grace do dlouhodobých projektů. Nejvýznamněj-
šími mezinárodními projekty byly v posledních 
letech Children Born of War v  rámci Horizon 
2020, jejímž hlavním řešitelem byla britská Uni-
versity of Birmingham, a česko-německý projekt 
Naše světové dědictví – Hornická kulturní kra-
jina Krušnohoří/Erzgebirge s hlavním řešitelem 
TU Bergakademie v saském Freibergu. Z národ-
ních projektů získala KHI v  roce 2018 projekt 
Národní a  kulturní identity (NAKI) Minister-
stva kultury ČR Hortus Montium Mediorum – 
Dokumentace, výzkum a prezentace kulturního 
dědictví vybraných lokalit východního Českého 
středohoří. Významná výzkumná aktivita KHI 
je vázána na existenci jejího pracoviště Centra 
dokumentace a  digitalizace kulturního dědic-
tví, které vzniklo v roce 2008 v těsné spolupráci 

Koncentrační tábor Osvětim II Březinka
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s Laboratoří geoinformatiky FŽP. Centrum dis-
ponuje špičkovou dokumentační technikou (fo-
togrammetrie, 3D skenování, geodetické sestavy, 
profesionální střižna atd.), od čehož se odvíjejí 
jeho badatelské možnosti. V roce 2016 se Cen-
trum zapojilo do řešení čtyřletého projektu 

Dokumentace historických staveb sloužících pro 
zpracování chmele ve spolupráci s Národním pa-
mátkovým ústavem, ú. o. p. Ústí nad Labem.

V  oblasti germanistického bádání převažova-
la orientace na komparatistickou a interkulturní 

Dokumentace památek
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problematiku ve středoevropském, zvláště pak 
česko-německém kontextu. Výzkum je dlouho-
době zaměřen na srovnávací aspekty lingvistic-
kého bádání, na problematiku výuky němčiny 
jako cizího jazyka, v  oblasti kulturně historic-
ké na vícejazyčnost v  prvorepublikovém škol-
ství, v oblasti literárněvědné pak na vícejazyčnost 
a další interkulturní aspekty německojazyčné li-
teratury či na (inter)kulturní transfer v literatuře 
německé jazykové oblasti ve 20. a 21. století ze-
jména v česko-německém kontextu.

V oblasti politologie je výzkum zaměřen na ně-
kolik rámcových témat, řešených v  mezinárod-
ních a národních týmech, jakou jsou voličské cho-
vání, kvalita demokracie, politická participace, 
politická reprezentace žen, víceúrovňové vládnutí, 
přeshraniční spolupráce či sociální patologie. Od 
roku 2016 se ústeckým politologům podařilo zís-
kat tři projekty Grantové agentury ČR.

V oblasti archivnictví a pomocných věd histo-
rických se výzkum orientuje zvláště na diplo-
matiku s důrazem na pozdně středověké a  raně 
novověké období, v  jehož rámci je věnována 

největší pozornost urbánním tématům (v koope-
raci s katedrou historie). 

V oblasti politické filozofie jsou to zejména téma-
ta související s teoriemi demokracie, důraz je kla-
den rovněž na téma českého politického myšlení, 
holocaustu a nacionalismu. Vlastní filozofie se pak 
zaměřovala na výzkum v oblasti vztahů mezi analy-
tickou a kontinentální filozofií, na antickou filozo-
fii, teorii vědy nebo filozofii náboženství.

U vybraných témat směřovala jejich integrace do 
větších a  dlouhodobých projektů, včetně mezi-
katedrální spolupráce. Některé aktivity byly re-
alizovány ve spolupráci s  Ústavem slovansko-
-germánských studií (ÚSGS), na jehož takto 
zaměřených projektech participovali zvláště pra-
covníci a doktorandi katedry historie.

Pedagogická fakulta (PF)

Aktivity realizované na PF jsou založeny na 
dlouholeté spolupráci se školními instituce-
mi Ústeckého kraje a  dalšími partnery v  ČR. 
Díky této spolupráci jsou výsledky výzkumu 
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uplatňovány při inovaci vzdělávacích strategií 
na všech stupních škol. PF hraje důležitou úlo-
hu v systému přípravy kvalitních učitelů respek-
tujících aktuální trendy uplatňované ve výchov-
ně vzdělávacím systému, které jsou nezbytné pro 
efektivní vyučování.

Jedním z  klíčových výzkumných témat řeše-
ných na PF je problematika vzdělávání jedin-
ců se speciálními vzdělávacími potřebami. 
V rámci tohoto tématu je analyzováno součas-
né prostředí inkluzivního vzdělávání a následně 
navrhován způsob edukace a  sociální integra-
ce osob se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Dílčím cílem dané oblasti je prevence sociálně 
patologických jevů u dětí a mládeže ve výchov-
ně vzdělávacím procesu a  identifikace nada-
ných a  talentovaných žáků, díky které dochází 
ke zvyšování jejich potenciálu v  rámci rozvoje 
klíčových kompetencí i celoživotního vzdělává-
ní. Za tím účelem vzniklo na PF Centrum pro 
sociální inovace a  inkluzi ve vzdělávání. Aka-
demičtí pracovníci PF byli v  rámci programu 
Horizon 2020 zapojeni do výzkumného pro-
jektu ISOTIS (Inclusive Education and Social 

Support to Tackle Inequalities in Society), je-
hož prostřednictvím se problematika inkluziv-
ního vzdělávání konstantně rozvíjí na meziná-
rodní úrovni. 

V  dalším výzkumném tématu je pozornost za-
měřena na sledování účinku edukačního pro-
cesu a  jeho efektivitu. Akademičtí pracovní-
ci PF UJEP v rámci této problematiky realizují 
výzkumné aktivity, jejichž cílem je podporovat 
růst kompetencí učitelů potřebných při rozvoji 

Smíšený sbor PF Chorea Academica
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Z projektového dne PF v ZŠ Povrly
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metakognitivně orientované výuky a  kritického 
myšlení žáků. 

Výzkum v oblasti kinantropologie přináší hod-
notné informace o pohybových aktivitách uplat-
ňovaných u  dětí, mládeže i  dospělé populace. 
Výsledky výzkumných šetření naznačují trend 
úrovně zdatnosti v průběhu času a  vedou k za-
vádění opatření eliminujících negativní dopad 
pohybové inaktivity na lidský organismus. Jsou 
zde také sledovány faktory ovlivňující sportovní 
výkon rekreačních, výkonnostních i vrcholových 
sportovců. Pro analýzu dílčích komponent spor-
tovního výkonu je k dispozici Sportovní labora-
toř a laboratoř pro diagnostiku pohybu ve sportu 
a tělesné výchově. 

Spolu se zaváděním nových technologií ve škol-
ských zařízeních je na PF rozvíjena problema-
tika digitální gramotnosti. Cílem je sledo-
vat pozitiva využívání moderních technologií 
ve výuce konkrétních vyučovacích předmětů 
i  v  rámci průřezových témat. Současně je zde 
pozorován negativní dopad nadměrného uží-
vání digitálních technologií nebo kyberšikana. 

K těmto šetřením je na PF k dispozici Laboratoř 
digitální gramotnosti. 

Pedagogická fakulta organizuje významné me-
zinárodní konference a  sympózia. Tradiční je 
Konference psychomotoriky, Challenges of Fo-
reign Language Teaching, Cantus Choralis nebo 
International Conference of Sport, Health and 
Physical Education. Pěvecké sbory PF repre-
zentují univerzitu na domácí i  zahraniční scé-
ně. Studentům výtvarně orientovaných bakalář-
ských, magisterských i  doktorských studijních 
programů jsou k  dispozici výtvarné dílny, kde 
vznikají díla prezentovaná na pravidelných vý-
stavách výtvarného umění. 
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PŘEHLED UDĚLENÍ ČESTNÉHO 
AKADEMICKÉHO TITULU 
doctor honoris causa 
1994
prof. Dr. Karl-Heinz Plattig (SRN) 
PhDr. Zdeněk Mahler (ČR) 
prof. Dr. Ragnar Solvang (Norsko)

2005
prof. Dr.hab. Adam Płocki (Polsko) – za zásluhy 
o rozvoj vědy i obecné vzdělanosti v oblasti matematiky 
prof. Dr.hab. Peter Schmidt (SRN) – za zásluhy 
o rozvoj vědy i obecné vzdělanosti v oblasti českého 
jazyka 
Ing. Štěpán Popovič (ČR) – za zásluhy v oblasti roz-
voje a vrcholového řízení průmyslové výroby

2007
prof. Ing. Václav Klaus, CSc. (ČR) – za významné 
zásluhy o rozvoj vědy a obecné vzdělanosti v oblas-
ti ekonomie 
prof. Donna Kay Anderson, Ph.D. (USA) – za vý-
znamné zásluhy o rozvoj vědy a umění i obecné vzdě-
lanosti v oblasti hudby

2009
Ing. Vladimír Feix (ČR) – za dlouhodobý inovativní 
přínos v oblasti designu keramiky a porcelánu 
prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. (ČR) – za celoži-
votní přínos v oblasti historického výzkumu dějin  
zemí Koruny české, severních Čech a dějin města Ústí 
nad Labem 
prof. Ing. Jan Ehleman, CSc. (ČR) – za celoživotní 
zásluhy o rozvoj ekonomických věd 
Jan Mlčoch (ČR) – za vlastní uměleckou tvorbu a vě-
deckou činnost v oblasti dějin a teorie fotografie 
prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc. (ČR) – za celoži-
votní přínos v oblasti historického výzkumu matema-
tiky a filozofie matematiky

2010
prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. (ČR) – za záslu-
hy o rozvoj ekologie a ochrany životního prostředí 
prof. Stephen Malkin, ScD. (USA) – za zásluhy 
o rozvoj strojírenských technologií 
prof. PhDr. Ladislav Hejdánek, dr.h.c. (ČR) – za 
celoživotní přínos české filozofii a demokracii
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2012
prof. Lech Majewski (Polsko) – za zásluhy o rozvoj 
výtvarného umění a grafického designu 
prof. John Rogers Searle, dr.h.c. (USA) – za zásluhy 
o rozvoj vědy a filozofie

2013
prof. Joan D. Marinescu (USA) – za zásluhy o rozvoj 
vědy v oblasti výrobních technologií, zvláště obrábění 
prof. Johann Páll Arnason (Island) – za zásluhy 
o rozvoj vědy a historické sociologie 
prof. akad. mal. Adéla Matasová (ČR) – za zásluhy 
v oblasti výtvarného umění s orientací na minimalis-
tické geometrizující a kinetické tendence 
doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (ČR) – za morální 
a umělecké postoje v době normalizace a aktivity pro-
pagující a podporující české výtvarné umění

2016
prof. Ing. Ivan Lukač, CSc. (SR) – za významné zá-
sluhy o rozvoj materiálových věd a metalurgie, sou-
časně za aktivní účast na rozvoji FSI a tvorbě její 
koncepce a za významný podíl na výchově doktoran-
dů a přípravě nových studijních programů v oblasti 
materiálů 

prof. Ing. Milan Žmindák, CSc. (SR) – za význam-
né zásluhy o rozvoj aplikované mechaniky a využi-
tí metod konečných prvků a bezsíťových metod, ze-
jména při řešení desek a skořepin, za zásluhy o rozvoj 
aplikované mechaniky na FSI a za významný podíl na 
výchově doktorandů i přípravě nových studijních pro-
gramů v oblasti konstrukce strojů

2017
prof. Erazim Kohák, Ph.D. (ČR) – za zásluhy o čes-
kou filozofii a československou a českou demokracii 
svou filozofickou, akademickou a veřejnou občanskou 
činností v  USA, Československu i České republice

2018
prof. Vernon Lomax Smith (USA) – za zásluhy 
o rozvoj v oblasti experimentální ekonomie na světo-
vé úrovni, popularizaci odborné disciplíny v Evropě 
a ČR a podporu etablování takto orientovaného vý-
zkumu na UJEP
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ROZVOJ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ

Podporu rozvoje mezinárodních vztahů a inter-
nacionálního prostředí řadí UJEP mezi základní 
poslání univerzity. Internacionalizace se za dobu 
existence univerzity stala integrální součástí roz-
voje výzkumné i  vzdělávací činnosti a  základ-
ní podmínkou rozvoje všech hlavních činností 
univerzity.

Na rozvoji internacionalizace na UJEP se vý-
raznou měrou podílejí její zahraniční partneři, 
tj. partnerské zahraniční vysoké školy, výzkum-
né instituce, školská zařízení, výrobní podni-
ky a další instituce, se kterými univerzita spolu-
pracuje. UJEP počet zahraničních partnerských 
vysokých škol po celou dobu své existence na-
vyšuje. V  roce 2021 měla UJEP celkem 45 uni-
verzitně koordinovaných bilaterálních smluv, 
v rámci kterých probíhají studentské a učitelské 
výměny, jsou organizovány konference, semináře, 
exkurze a jiná pracovní setkání a probíhá spolu-
práce v oblasti vědecké, umělecké či publikační 
činnosti, a  to v  17 zemích světa (Albánii, Bělo-
rusku, Číně, Indonésii, Íránu, Izraeli, Kolumbii, 

Koreji, Kosovu, Německu, Polsku, Rusku, Slo-
vensku, Spojených státech amerických, Tchaj-
-wanu, Ukrajině a  Vietnamu). Další kontakty 
navazovala univerzita se zahraničními vysoký-
mi školami v rámci programu Erasmus (od roku 
2014 Erasmus+), vzdělávacího programu Evrop-
ské unie podporujícího spolupráci a  mobilitu 
ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě 
a v oblasti sportu a mládeže, do kterého je zapo-
jena od roku 1999. V roce 2021 měla UJEP uza-
vřeno více než 450 meziinstitucionálních smluv 
s  téměř 300 zahraničními vysokými školami ve 
28 zemích. Při hledání nových kontaktů vychá-
zí UJEP jak ze zájmu studentů, tak z doporuče-
ní pedagogů. Důležitou roli při navazování nové 
spolupráce hraje také snaha o neustálé rozšiřová-
ní zapojených oborů a geografické rozmanitosti.
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Erasmus – smlouvy Partnerské vysoké školy Meziinstitucionální smlouvy

2001/2002 10 11

2002/2003 15 16

2003/2004 23 25

2004/2005 49 59

2005/2006 66 91

2006/2007 76 120

2007/2008 89 152

2008/2009 113 195

2009/2010 136 238

2010/2011 162 272

2011/2012 178 298

2012/2013 196 328

2013/2014 197 311

2014/2015 159 254

2015/2016 215 336

2016/2017 240 373

2017/2018 266 413

2018/2019 275 438

2019/2020 283 454

2020/2021 295 484
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Jedním z nejrozšířenějších a nejvíce využívaných 
nástrojů internacionalizace jsou zahraniční mo-
bility studentů i  akademických pracovníků, 
které považuje UJEP za důležitou součást zkva-
litňování přípravy studentů na budoucí povolání 
i  rozvoje pedagogické a vědeckovýzkumné spo-
lupráce akademických pracovníků. V této oblas-
ti využívá univerzita zejména program Erasmus. 
Svým studentům i zaměstnancům umožňuje rea-
lizovat vždy všechny typy mobilit, které program 
nabízí. Od roku 2015 je univerzita pravidelně 
zapojena i  do  mezinárodní kreditové mobility 
Erasmus+, která umožňuje spolupracovat a rea-
lizovat mobility i  mimo programové země. Její 
první projekt tohoto typu s partnerskými univer-
zitami na Ukrajině a ve Vietnamu byl v roce 2018 
nominován jako jeden ze tří nejúspěšnějších pro-
jektů v kategorii vysokoškolského vzdělávání na 
Cenu Domu zahraniční spolupráce. Největší ná-
růst výjezdů zaznamenala UJEP mezi roky 2001 
a 2012. Výjezdy studentů dosáhly nejvyššího po-
čtu v akademickém roce 2011/2012, poté vzhle-
dem k poklesu demografické křivky a přijímání 
menšího počtu studentů do studia začaly počty 
studentských mobilit klesat. Příčinou dalšího 

výrazného poklesu mobilit pak byla celosvěto-
vá pandemie covid-19 v letech 2020 a 2021, kte-
rá zahraniční mobility velmi zkomplikovala a na 
určitou dobu i  úplně znemožnila. Zájem o  za-
městnanecké mobility byl v posledních deseti le-
tech až do akademického roku 2019/2020 ovliv-
něného pandemií  covid-19 stabilní.

Obdobně jako univerzita vysílá své studen-
ty a  zaměstnance do zahraničí, tak i  pravidel-
ně přijímá zahraniční studenty, kteří tráví na 
UJEP 1–2 semestry odborného studia, a pedago-
gy či ostatní zaměstnance vysokých škol, kteří na 
UJEP přednáší nebo se sami školí. Stále atraktiv-
nější se UJEP jevila pro studenty a zaměstnance 
partnerských zahraničních škol až do akademic-
kého roku 2016/2017, kdy v obou kategoriích do-
sáhly počty příjezdů dosud maximálních hodnot. 
Stejně jako v případě výjezdů byly počty přijíž-
dějících studentů a zaměstnanců v akademickém 
roce 2019/2020 ovlivněny celosvětovou pande-
mií covid-19. Zahraniční účastníci mobilit půso-
bí na UJEP v akreditovaných studijních progra-
mech v cizím jazyce, které univerzita již několik 
let nabízí, či si vybírají z  nabídky cizojazyčně 



71

Erasmus – mobilita studentů Studijní pobyty Pracovní stáže Celkem

2001/2002 28 28

2002/2003 44 44

2003/2004 78 78

2004/2005 153 153

2005/2006 206 206

2006/2007 186 186

2007/2008 197 9 206

2008/2009 193 34 227

2009/2010 172 32 204

2010/2011 197 34 231

2011/2012 222 37 259

2012/2013 212 38 250

2013/2014 163 37 200

2014/2015 173 47 220

2015/2016 170 49 219

2016/2017 130 60 190

2017/2018 108 52 160

2018/2019 117 46 163

2019/2020 99 35 134
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Erasmus – mobilita zaměstnanců Studijní pobyty Pracovní stáže Celkem

2001/2002 20 20

2002/2003 31 31

2003/2004 38 38

2004/2005 102 102

2005/2006 81 81

2006/2007 89 89

2007/2008 82 6 88

2008/2009 112 44 156

2009/2010 90 8 98

2010/2011 92 14 106

2011/2012 86 15 101

2012/2013 95 15 110

2013/2014 111 18 129

2014/2015 87 14 101

2015/2016 79 28 107

2016/2017 89 35 124

2017/2018 83 31 114

2018/2019 78 50 128

2019/2020 32 21 53
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vyučovaných kurzů jednotlivých fakult. Tato na-
bídka kurzů v cizím (většinou anglickém) jazyce 
je každoročně aktualizována a s předstihem pro 
zahraniční zájemce o  mobilitu zveřejňována na 
webových stránkách UJEP. Oddělení vnějších 

vztahů vydává pro zahraniční studenty přijíždě-
jící studovat na UJEP publikaci Foreign Student 
Guide. Jedná se o průvodce, ve kterém zahranič-
ní studenti nalézají základní informace o studiu 
na UJEP. 

Erasmus – incoming Studenti Zaměstnanci

2001/2002 7 4

2002/2003 7 2

2003/2004 5 11

2004/2005 18 13

2005/2006 38 31

2006/2007 43 41

2007/2008 57 43

2008/2009 65 62

2009/2010 79 56

2010/2011 109 70

2011/2012 99 54

2012/2013 89 74

2013/2014 115 79

Erasmus – incoming Studenti Zaměstnanci

2014/2015 117 56

2015/2016 136 37

2016/2017 164 89

2017/2018 157 68

2018/2019 116 64

2019/2020 89 33



74

Univerzita se v průběhu uplynulých 30 let zapo-
jila v oblasti mezinárodní spolupráce do dalších 
vzdělávacích, vědeckých a jiných projektů, kte-
ré přispěly k rozvoji internacionalizace na UJEP 
a byly velkým přínosem pro vědeckou, umělec-
kou a pedagogickou činnost akademických pra-
covníků a  studentů. Příkladem jsou projekty 
strategických partnerství v  programu Erasmus+ 
či intenzivní programy v předcházejícím progra-
movém období tohoto programu nebo v progra-
mu Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci, 
Tempus, Aktion Česká republika – Rakousko 
či CEEPUS. K  vysílání studentů a  akademic-
kých pracovníků do zahraničí využívá UJEP 
také nabídky stipendijních pobytů vypisovaných 
MŠMT v rámci mezinárodních smluv. Od roku 
2005 jsou na základě těchto smluv či usnesení 
vlády ČR zahraniční studenti a akademičtí pra-
covníci na UJEP také umísťováni. Od roku 2002 
také univerzita pravidelně vysílá na zahraniční 

studijní pobyty a další zahraniční pobyty své stu-
deny a  zaměstnance s finančním přispěním In-
stitucionálního plánu UJEP (dříve Rozvojových 
programů MŠMT).

Snahou univerzity je také její zapojení do spo-
lečných studijních programů, tj. studijních 
programů založených na spolupráci dvou a více 
institucí a zakončených udělením společného ti-
tulu nebo více titulů. Příkladem je společný stu-
dijní program katedry germanistiky Filozofické 
fakulty UJEP a  Univerzity v  Bayreuthu v  obo-
ru interkulturní germanistiky, který je nabízen 
od roku 2013. V  současné době se také rozbíhá 
společný studijní program Sociální práce zajiš-
ťovaný Fakultou sociálně ekonomickou UJEP ve 
spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banské 
Bystrici. Na UJEP jsou také akreditované stu-
dijní programy v cizím jazyce, mezi ty nejnovější 
patří doktorské studijní programy Geographies 
of Transformations (na PřF) a  Regulation and 
behavioural studies (na FSE).

Od roku 2007 pořádá UJEP pravidelně Erasmus 
Day. Cílem těchto setkání studentů a pedagogů 
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Westminsterský palác, Londýn
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Naši studenti s Erasmem na cestách
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UJEP s absolventy zahraničních mobilit a se za-
hraničními studenty je popularizace programu 
Erasmus na UJEP a zvýšení informovanosti stu-
dentů o možnostech studia a pracovních stážích 
v zahraničí. S organizací této akce pomáhá uni-
verzitě ústecká sekce evropské sítě Erasmus Stu-
dent Network. Tento spolek Erasmus Student 
Network Usti (ESN Usti) vznikl v  akademic-
kém roce 2013/2014 přetransformováním dob-
rovolné organizace studentů UJEP starající se 
o  zahraniční studenty s  názvem International 
Student Club v Ústí nad Labem (ISC). Jedná se 
dobrovolnickou organizaci složenou zejména ze 
studentů UJEP, jejichž hlavním cílem je posky-
tování služeb zahraničním studentům, kteří na 
UJEP přicházejí v rámci rozličných mobilitních 

programů. Těmto studentům se ESN Usti sna-
ží zpříjemnit pobyt v  novém prostředí, pomá-
há jim se zorientovat jak na univerzitě, tak ve 
městě, a  asistuje při zařizování agendy spojené 
s  příjezdem. V  průběhu semestru pořádá ESN 
Usti pro tyto studenty různé kulturní, sportovní 
a společenské akce, které mají za cíl začlenit no-
váčky do univerzitního kolektivu, nabídnout jim 
smysluplné využití volného času, ale také upo-
zornit domácí studenty na přítomnost kolegů ze 
zahraničí, a propagovat tak mobilitní programy. 
V roce 2015 se sekce ESN Usti zapojila do pro-
jektu „Social Erasmus“, který si klade za cíl za-
pojení zahraničních studentů do sociálního dění 
v dané lokalitě. 

Od roku 2016 pořádá UJEP také tzv. Staff Week 
– mezinárodní setkání zaměstnanců vysokých 
škol. V rámci této celouniverzitní akce, která vý-
raznou měrou přispívá k  podpoře zahraničních 
mobilit, propagaci UJEP a  navazování nových 
partnerství, probíhají různé odborné semináře 
a workshopy zaměřené na problematiku meziná-
rodní spolupráce a zahraničních mobilit. Týden-
ní program zahrnuje i další doprovodné aktivity, 
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které zviditelňují město Ústí nad Labem a jeho 
okolí v zahraničí.

Snahou univerzity je také připravovat zahranič-
ní studenty přijaté ke studiu na UJEP na česko-
jazyčné prostředí. Za tímto účelem pořádá pro 
ně prostřednictvím katedry bohemistiky peda-
gogické fakulty již od roku 2008 intenzivní kur-
zy českého jazyka. V roce 2015 pak byla nabídka 
rozšířena i o semestrální výuku českého jazyka.

UJEP je také pořadatelem mezinárodních kon-
ferencí a dalších akcí, z nichž se některé staly již 
tradicí, jako např. Letní kurz češtiny pro Něm-
ce, Česko-polská škola matematiky, česko-slo-
venská soutěž hudebních sborů Cantus Chora-
lis apod. 

UJEP se v rámci své dlouhodobé strategie v ob-
lasti internacionalizace snaží zajišťovat podpo-
ru mobilit studentů a akademických pracovníků 
i z dalších než pouze přidělených zdrojů. V mi-
nulosti tak bylo několik zahraničních pobytů 
studentů a akademických pracovníků UJEP pod-
pořeno akciovou společností Severočeské doly, se 
kterou měla uzavřenou deklaraci o spolupráci při 
vytváření lepších vyhlídek pro Ústecký kraj, či 
dlouholetým partnerem AGC Flat Glass Czech 
(dříve Glaverbel Czech).

Snahou UJEP bylo a je neustálé rozšiřování slu-
žeb pro své studenty a absolventy, proto byly tyto 
služby poskytovány nejprve v  rámci kariérního 
poradenství, které na UJEP zajišťovalo rektorát-
ní Oddělení pro vnější vztahy. Jeho cílem bylo 
pomáhat studentům/absolventům při získávání 

Ze studijního pobytu v Oslu, 2010
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prvního zaměstnání a co nejvíce jim proces hle-
dání práce zjednodušit. 

Od roku 2020 je kariérní poradenství součástí 
Poradenského centra, které UJEP v  tomto roce 
zřídila. Poradenské centrum zastřešilo stávající 
a  do té doby oddělené poradenství pro uchaze-
če a  studenty se specifickými potřebami, kariér-
ní poradenství, psychologické poradenství a spe-
ciálně-pedagogické poradenství. Poskytuje služby 
v těchto oblastech uchazečům o studium, studen-
tům na všech fakultách UJEP ve všech formách 
a stupních studia, a také zaměstnancům UJEP.

Pro snazší navázání kontaktu studentů se zá-
stupci společností a  pro prohloubení spoluprá-
ce UJEP s  jednotlivými podniky vznikla webová 
stránka Kariérní poradenství, kde zájemci nalez-
nou praktické informace související se zaměstná-
ním, odkazy na různé články a informace o téma-
tech BP/DP, které podniky studentům nabízejí ke 
zpracování. Rovněž jsou zde uveřejňovány novin-
ky o plánovaných akcích souvisejících s kariérou 
a přehled nabídek pracovních příležitostí, brigád, 
praktických stáží či trainee programů. K tomuto 

účelu rovněž slouží publikace Nabídka spoluprá-
ce pro výrobní a nevýrobní sektor, která je pravi-
delně v elektronické formě aktualizována. Publi-
kace je zároveň pro jednotlivé fakulty a podnikům 
v regionu zdrojem základních informací pro na-
vázání další spolupráce.

Fakulta strojního inženýrství a  Přírodovědecká 
fakulta UJEP pořádají každoročně také Dny ka-
riéry, kde se studentům přímo v Kampusu UJEP 
představují významné firmy a  zaměstnavatelé 
v regionu, což umožňuje studentům navázat pří-
mý kontakt na svého potenciálního budoucího 
zaměstnavatele.

Přijatá strategie rozvoje UJEP na léta 2010–
2020, Dlouhodobý záměr UJEP na léta 2016–
2020 i  nový Strategický záměr UJEP od roku 
2021 umožňují ústecké univerzitě úspěšně po-
kračovat v  budování sítě aktivně spolupracu-
jících firem, společností a  institucí v  regionu. 
Tato síť je postupně a dlouhodobě budována na 
základě jednotlivých konkrétních projektů s par-
ticipací „praxe“ (badatelské, vzdělávací, umě-
lecké). Nastartována a  prohloubena byla také 
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spolupráce UJEP s Inovačním centrem Ústecké-
ho kraje, kdy se společně s Ústeckým krajem uni-
verzita zapojuje do řady projektů, jako je napří-
klad OP Fond spravedlivé transformace a další.

Vedle spolupráce s průmyslovými firmami regio-
nu probíhá spolupráce s regionální samosprávou. 
Jedná se zejména o spolupráci s Ústeckým krajem, 
který od roku 2017 významně univerzitu podpo-
ruje financováním regionálně významných pro-
jektů. Zástupci UJEP jsou také zapojeni do řady 
institucí, rad a  skupin ovlivňujících strategická 
rozhodnutí v  Ústeckém regionu (Hospodářská 
a sociální rada kraje, Pakt zaměstnanosti a další).

PROPAGACE A MARKETING

Počátky jednotnějšího přístupu k propagaci uni-
verzity jsou spojeny s  rokem 2001, kdy byla na 
UJEP zřízena pozice vedoucí sekretariátu rek-
tora (později kancléřky) a tiskové mluvčí UJEP. 

Propagační aktivity UJEP směřovaly zpočátku 
zejména do větších prezentačních akcí, kterými 
byly účast univerzity na veletrhu pomaturitního 
vzdělávání Gaudeamus Praha či Dny otevřených 
dveří na UJEP. Byla to ale také tvorba prvních 
propagačních letáků a  tiskovin, informačních 
brožur a publikací (později i cizojazyčných), pro-
pagačních předmětů, pamětních listů či medailí, 
kalendářů apod. Propagační práce byla také vě-
nována tvorbě www stránek univerzity. Univer-
zita stále častěji vstupovala do kontaktu s  mé-
dii a novináři, inzerovala v novinách, časopisech 
a odborném periodiku. 
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Rok Články v tisku Citace Anopress Tiskové zprávy Tisková sdělení

2001 105 13 30

2002 151 44 33

2003 189 45 42

2004 194 21 75

2005 266 34 83

2006 233 13 46

2007 336 51 56

2008 245 480 49 67

2009 271 387 74 44

2010 332 372 104 68

2011 259 192 103 84

2012 255 216 94 101

2013 243 456 67 75

2014 273 477 97 55

2015 283 509 152 74

2016 343 1080 172 73

2017 316 945 156 69

2018 295 946 186 51

2019 302 903 166 54

2020 202 1 474 115 91

Celkem 5 093 8 437 1 756 1 271
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V roce 2006 UJEP poprvé pořádala Týden vědy 
a umění na UJEP, v pozdějších letech Dny (den) 
vědy a umění na UJEP. Tato akce se koná kaž-
doročně dodnes.

Propagační činnost UJEP se nezaměřovala pouze 
navenek, stejnou péčí byla rozvíjena také interní ko-
munikace směřující k vytváření pozitivních vazeb se 
zaměstnanci i  studenty. V roce 2001 byla založena 
tradice předávání Cen rektora nejlepším akademic-
kým pracovníkům a  studentům za kalendářní rok 
u příležitosti narození J. E. Purkyně, která se koná 
dodnes. Stejně tak do dnešních dnů přetrvala tradi-
ce z roku 2002 – konání Sportovního dne rektora 
UJEP pro studenty a zaměstnance UJEP i širokou 
veřejnost. Od roku 2008 pořádá univerzita svůj Re-
prezentační ples a Studentská unie UJEP organi-
zuje Majáles (později Studentský Majáles). 

V  roce 2003 byl na UJEP založen univerzitní ča-
sopis Zpravodaj, který převzal reportérskou povin-
nost po svém předchůdci z  let 1995–1996 Revue 
Purkyniana. V pravidelných intervalech informoval 
akademickou obec i veřejnost o dění na univerzitě 
a pro studenty prvního ročníku přinášel každoroční 

speciál. Zpravodaj UJEP prošel v dalších letech ně-
kolika redesigny až do poloviny roku 2015, kdy uni-
verzita ukončila jeho vydávání. Od roku 2016 pak 
Zpravodaj vystřídala nová forma univerzitního ča-
sopisu s  názvem Silverius (název vzešel z  ankety 
proběhlé v akademické obci UJEP, Silverius je řádo-
vé jméno Jana Evangelisty Purkyně, patrona UJEP). 
Modernější podoba časopisu nejen informuje o ak-
tuálním dění na UJEP, ale pomáhá také objevovat 
zajímavé kapitoly z příběhu univerzity.

Od roku 2007 usilovala univerzita také o zavedení jed-
notného vizuálního stylu ( JVS). Nelehký úkol nale-
zení oficiální značky UJEP, efektivního, jednoduché-
ho a dynamického logotypu, a vytvoření sjednocujícího 
manuálu JVS pro všechny součásti UJEP byl koruno-
ván úspěchem v  roce 2009, kdy univerzita zveřejni-
la Průvodce JVS UJEP a  stanovila postup přechodu 
UJEP i jejích součástí na korporátní styl ve všech oblas-
tech vnější i vnitřní komunikace. Zároveň byl zpraco-
ván a instalován nový redakční systém webových strá-
nek a změněna grafika webových stránek univerzity.

Zásadní změna v této oblasti přichází v roce 2016, 
kdy bylo na rektorátu zřízeno Oddělení marketingu 
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a propagace (OMaP). Oddělení zajišťovalo komu-
nikační aktivity včetně správy jednotného vizuální-
ho stylu a vydávání univerzitního časopisu. Z akcí 
v té době pořádaných lze zmínit: Den vědy a umění, 
Den otevřených dveří na UJEP, organizace a přípra-
vy univerzitních prezentací na veletrhu vzdělávání 
Gaudeamus nebo spolupráce a přípravy akcí Spor-
tovní den rektora, Běh kampusem apod.

V  roce 2017 univerzita představila novou kam-
paň pro uchazeče o studium – Univerzita severu, 

Propagace UJEP na veletrhu Gaudeamus 2019
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v návaznosti na ni byl založen centrální webový 
rozcestník pro uchazeče www.univerzitaseveru.cz. 

V roce 2018 OMaP posílilo o dvě další pracovnice 
na pozicích zajištění obsahu a koncepční linie pro-
pagace univerzity a produkční, zároveň organizátor-
ky rozvoje Klubu absolventů UJEP. V roce 2018 se 
univerzita také poprvé zapojila do celorepublikové 
akce Noc vědců a Týden vědy a techniky AV ČR.

V roce 2019 UJEP zahájila novou koncepci pro-
pagace a  komunikace univerzity formou příbě-
hů vlastních lidí (zaměstnanců, studentů i absol-
ventů) – kampaň „myjsmeujep“.

Rok 2020 poznamenala veškeré činnosti UJEP 
pandemie onemocnění covid-19. Obsah dříve 
pořádaných živých akcí přešel postupně do on-
line formátu. Na OMaP byla zahájena příprava 
komunikační a marketingové strategie pro roky 
2021–2022. Pozornost marketingu a  propagace 
byla také zaměřena na přípravu oslav 30. výro-
čí založení UJEP, redesign www stránek Příběh 
UJEP či tvorbu nového designu univerzitního 
oblečení.

ZAJIŠŤOVÁNÍ A VNITŘNÍ 
HODNOCENÍ KVALITY UJEP

V souladu se zákonem o vysokých školách napl-
ňuje UJEP od roku 2017 také povinnost zavedení 
a udržování systému zajišťování a vnitřního hod-
nocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvi-
sejících činností, a to včetně realizace jejich pra-
videlného hodnocení. Za tuto oblast nese UJEP 
plnou odpovědnost, neboť uvedená problematika 
náleží do její samosprávné působnosti. Zajišťo-
vání a vnitřní hodnocení kvality je nástroj k ří-
zení rozvoje univerzity s  cílem zlepšovat syste-
matickou a strukturovanou péči o činnosti, které 
definují její poslání. Systém zajišťování a vnitř-
ního hodnocení kvality je na UJEP tvořen sou-
borem vzájemně provázaných principů, pravidel 
a  postupů, které mají za cíl soustavně zlepšo-
vat činnosti UJEP v oblastech vzdělávací, tvůrčí 
a  souvisejících činností, je ukotven ve vnitřních 
předpisech a dalších dokumentech univerzity.

Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality se usku-
tečňuje dle vědních oborů a  oblastí vzdělávání, 
které jsou na UJEP rozvíjeny, respektuje vnitřní 
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kulturu, specifika a  prostředí fakult a  dalších 
součástí. Hodnocení probíhá transparentně, je 
vedeno věcnými, odbornými a  etickými kritérii 
a spočívá v kritickém posouzení zjištěných sku-
tečností. Hodnocení se opírá o ověřené kvalita-
tivní a  kvantitativní údaje, je vždy zasazeno do 
kontextu. 

Na UJEP je garantem celého systému zajišťování 
a hodnocení kvality Rada pro vnitřní hodnoce-
ní UJEP, která má pravomoc a odpovědnost ově-
řovat, jak jsou naplňovány požadavky UJEP na 
kvalitu uskutečňovaných činností. Rada je také 
oprávněna vydávat metodické materiály ke kon-
kretizaci postupu v oblasti zajišťování a vnitřní-
ho hodnocení kvality činností UJEP. Je jí svěře-
na působnost vědecké rady v oblasti schvalování 
studijních programů a v oblasti schvalování ná-
vrhů studijních programů před podáním žádos-
ti o  jejich akreditaci Národnímu akreditačnímu 
úřadu pro vysoké školství. Rada pro vnitřní hod-
nocení UJEP byla ustavena v  květnu 2017. Na 
úrovni vedení UJEP je koordinátorem zajišťová-
ní a  vnitřního hodnocení kvality prorektor pro 
rozvoj a kvalitu, který spolupracuje s Radou pro 

vnitřní hodnocení, v  rámci kolegia rektora také 
s děkany fakult a na svém úseku činnosti s pro-
děkany pro rozvoj a  kvalitu. Podpůrné zázemí 
vytváří organizačně příslušná pracoviště rekto-
rátu, zejména Oddělení rozvoje a  kvality, které 
bylo ustaveno rovněž v roce 2017.
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PROJEKT KAMPUS

Zatímco se v uplynulých letech postupně vytvá-
řela dnešní struktura univerzity, její vedení, ja-
kož i vedení města a kraje, řešilo souběžně jinou 
zásadní otázku, a sice prostorového zabezpečení 
ústecké alma mater. Nejen pedagogická fakulta, 
jakožto stále největší subjekt ústecké univerzity, 
se rozprostírala v  několika budovách na území 
města, obdobně na tom byly i  další do dnešní 

doby vzniklé součásti. Proto se již v  roce 2003 
dohodla UJEP s  vedením města Ústí nad La-
bem, Ústeckého kraje a Masarykovy nemocnice 
na spolupráci při vyřešení dlouhodobých prosto-
rových problémů univerzity. Výsledkem jednání 
byl podpis smlouvy s návrhem řešit tyto problé-
my komplexním projektem přestavby stávající-
ho nemocničního areálu Masarykovy nemoc-
nice na univerzitní město. Tak vznikl projekt 
Kampus UJEP, jehož hlavním cílem bylo vyřešit 
prostorovou nedostatečnost ústecké univerzity 

Rektor doc. Havel přebírá symbolický klíč od areálu bývalé nemocnice

Stavba MFC, stav k 12. 9. 2011
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a  soustředit univerzitní pracoviště do jednoho 
místa. Součástí projektu, který byl rozdělen do 
několika etap, bylo i vybudování zázemí pro ko-
nání různých akcí, konferencí, výstav, imatriku-
lací, promocí apod. Ještě před předáním celého 
areálu UJEP se v  roce 2004 uskutečnila revita-
lizace bývalého pavilonu „D“ pro FSE (aula, vý-
ukové prostory) a PF (Ústřední knihovna PF).  

Masarykova nemocnice se do konce roku 2005 
kompletně přestěhovala do areálu Bukov a hned 

na počátku ledna 2006 převzal tehdejší rektor, 
doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., od představitelů 
Ústeckého kraje, města Ústí nad Labem a Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem symbolický 
klíč od celého areálu. Tento klíč ve skutečnos-
ti představoval na tři desítky různě zachovaných 
objektů a pozemků. Toho dne UJEP naplno roz-
běhla revitalizaci tohoto brownfieldu o  rozloze 
cca 90 000 m2, který je do dnešních dnů přemě-
ňován v univerzitní městečko.

Již 31. 10. 2006 byla zahájena první etapa bu-
dování Kampusu, a  sice rekonstrukcí pavilonu 
„B“ pro FUUD. V březnu 2008 byly v kampusu 
slavnostně otevřeny další výukové prostory. Do 
zrekonstruované budovy „H“ se přemístily dvě 
katedry FVTM. Téhož roku byla dokončena re-
konstrukce budovy „B“ a v průběhu června a čer-
vence se do ní přestěhovala FUUD.  Dne 18. lis-
topadu 2008 bylo otevřeno celé severovýchodní 
křídlo kampusu. Tím byla zakončena první eta-
pa budování univerzitního městečka v Ústí nad 
Labem. 

Otevření budov v ulici Klíšská, 28. 5. 2010
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Na zasedání 6. 4. 2009 vláda ČR rozhodla pod-
pořit vybudování Multifunkčního informačního 
a vzdělávacího centra v Kampusu UJEP ze stát-
ního rozpočtu. Dne 9. září byly následně v  areálu 
za tím účelem zahájeny další demolice, čímž fak-
ticky započala druhá etapa výstavby univerzitní-
ho městečka. 

Dne 28. 5. 2010 byly otevřeny další nově zre-
konstruované prostory kampusu v  budovách 
č.  8 a 30 v ulici Klíšská, které obsadily katedra 

matematiky PřF, VYCERRO a FSE. Rok 2010 
byl rovněž ve znamení příprav projektu Moder-
ní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktu-
ra FF UJEP, který byl podán do Operačního pro-
gramu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). 
Cílem projektu, který byl po schvalovacím říze-
ní na MŠMT doporučen k financování, byla re-
konstrukce a vybavení dvou historických objektů 
budov F1 a F2. 

Otevření budovy „H“ (FVTM), 18. 3. 2008

Zahájení demolic pro výstavbu MFC, 9. 9. 2009
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Projekt Kampus UJEP, Vizualizace SIAL architekti a inženýři spol. s r. o.Budoucnost Kampusu UJEP, Vizualizace 2009, SIAL architekti a inženýři spol. s r. o. 
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V rámci oslav 5. výročí FF byl 26. 4. 2011 slav-
nostním poklepem na základní kámen zahájen 
projekt rekonstrukce budov F1 a F2, a  tím také 
třetí etapa výstavby univerzitního kampusu, kte-
rá se naplno rozběhla v  roce 2012. Její součástí 
byla také dne 20. 6. 2011 zahájená výstavba Mul-
tifunkčního informačního a vzdělávacích centra 
UJEP (MFC) a Vědecké knihovny UJEP, které 
se o rok později měly stát srdcem nově budova-
ného Kampusu UJEP. 

Purpurová aula MFC

Fotografie z poklepání na základní kámen MFC, 20. 6. 2011
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Demolice budovy A, 30. 8. 2013 Budova filozofické fakulty po rekonstrukci

Rekonstrukce budovy filozofické fakulty
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Dne 30. 4. 2012 obdržela UJEP oficiální zprávu 
z Ministerstva kultury ČR, že občanským sdru-
žením 400/27 byl podán na ministerstvo návrh 
na prohlášení objektu A  v  budovaném Kam-
pusu UJEP kulturní památkou. Návrh vycházel 
z premisy, že se jedná o hodnotnou stavbu, kte-
rá byla součástí původního nemocničního kom-
plexu projektovaného od poloviny dvacátých 
let. Původní projekt stavby dokončené v  roce 
1937 byl dílem ústeckých architektů F. J. Arnol-
da a E. Kroba. Po dobu správního řízení muse-
la univerzita zastavit všechny práce, které v sou-
vislosti s  budovou „A“ již probíhaly nebo byly 
připraveny k realizaci. Byla tedy ohrožena nejen 
částka 65 mil. korun, které měla UJEP k dispo-
zici pro rok 2012 na uvolnění prostor pro další 
výstavbu kampusu, ale i zbývající částka do výše 
590 mil. korun na výstavbu nového objektu, kte-
rá byla zařazena do programového financování 
MŠMT na roky 2012–2015. 

Po několika měsících nejistoty obdržela UJEP 
dne 3. 9. 2012 rozhodnutí z Ministerstva kultury 
ČR, kterým UJEP informovalo, že neprohlašuje 
pavilón „A“ v nynějším areálu kampusu UJEP za 

kulturní památku. Občanské sdružení napadlo 
toto rozhodnutí MK ČR a podalo žádost o za-
hájení přezkumného řízení. Stavební práce na 
výstavbě Multifunkčního informačního a  vzdě-
lávacího centra opět nemohly být zahájeny. 

Přesto se v  areálu kampusu nezastavily úplně 
všechny práce. Především byla dne 12. 8. 2012 
dokončena výstavba MFC a  3. 10. 2012 pode-
psal tehdejší rektor UJEP prof. René Wokoun 
smlouvu s firmou Unistav, a. s., na rekonstrukci 
dalších dvou historických objektů F1 a F2 v are-
álu kampusu pro filozofickou fakultu. Tím bylo 
ukončeno několik měsíců trvající výběrové řízení 
na zhotovitele stavby. Vlastní rekonstrukce byla 
zahájena již 29. 10. 2012 a dle smlouvy měla trvat 
15 měsíců, její ukončení bylo tedy plánováno na 
1. čtvrtletí roku 2014. Necelých 14 měsíců budo-
vala univerzita své multifunkční centrum zahr-
nující vzdělávací kapacity, rektorát UJEP s  jeho 
administrativním zázemím, univerzitní Centrum 
celoživotního vzdělávání, Centrum informatiky 
a Vědeckou knihovnu UJEP. Významným příno-
sem pro celou univerzitu bylo zbudování velkých 
sdílených aul a  poslucháren (1x pro 315, 1x pro 
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190 a 2x pro 90 posluchačů). Na dokončené sta-
vební aktivity navázala v září 2012 složitá logis-
tika stěhování rektorátu z budovy v Hoření 13 na 
Severní Terase do areálu kampusu. Vedení UJEP, 
jednotlivá oddělení a odbory rektorátu postupně 
opustily původní pracoviště a  v  listopadu 2012 
již rektorát kompletně pracoval na nové adre-
se. Zároveň docházelo k  velmi náročnému stě-
hování knihovních fondů z  jednotlivých fakult 
univerzity do nového společného pracoviště 
Vědecké knihovny UJEP, která vyrostla na 14–
16 m vysokých pilotech nad stávajícím třípod-
lažním objektem budovy „D“. V  říjnu 2012 zde 
byla nově otevřena Literární kavárna. Dne 28. 1. 
2013 byla do zkušebního provozu otevřena i Vě-
decká knihovna UJEP. Následně bylo 11. 2. 2013 
v  suterénu nové knihovny otevřeno Univerzitní 
knihkupectví, které se přestěhovalo do nových 
prostor z ulice Brněnská. 

Dne 12. 3. 2013 obdržela Univerzita J. E. Pur-
kyně v Ústí nad Labem rozhodnutí z Minister-
stva kultury ČR o zastavení přezkumného říze-
ní svého rozhodnutí o neprohlášení pavilónu „A“ 
v  Kampusu UJEP kulturní památkou. Takřka Budova univerzitní knihovny
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po roce od nuceného přerušení stavebních pra-
cí měla univerzita konečně v  rukou ministerské 
rozhodnutí, že přezkumné řízení ve věci pře-
zkoumání pravomocného rozhodnutí MK ČR 
ze dne 29. 8. 2012 se na základě univerzitou po-
daného rozkladu zastavuje. Tím bylo potvrzeno 
původní rozhodnutí z 29. 8. 2012 o neprohláše-
ní pavilonu „A“ kulturní památkou. Po ověření, 
že nejen částka 65 mil. korun, kterou měla UJEP 
přislíbenu již v roce 2012 na uvolnění prostor pro 
další výstavbu kampusu, ale i zbývající částka do 
výše 590 mil. korun na výstavbu nového objektu, 
která byla zařazena do programového financová-
ní MŠMT na roky 2012–2015, zůstává pro UJEP 
k  dispozici, byly obnoveny práce na odstranění 
pavilónu „A“. Protože si však vedení UJEP bylo 
vědomo přísného posuzování zamýšlené no-
vostavby ústeckou veřejností, rozhodlo se jít při 
jejím budování delší a složitější cestou. O návrh 
novostavby Centra přírodovědných a  technic-
kých oborů (CPTO) v Kampusu UJEP byla vy-
psána veřejná architektonická soutěž.

Souběžně s  vyhlášením veřejné architektonické 
soutěže byla dne 30. 7. 2014 podepsána smlouva 

s firmou Profil nábytek, a. s., na dodávku vnitř-
ního vybavení budov F1 a F2. Podpisem smlou-
vy bylo ukončeno výběrové řízení na dodávku 
interiéru, která byla následně okamžitě zaháje-
na s termínem ukončení v říjnu 2014. Nově re-
konstruované objekty F1 a F2 získaly komplet-
ní vnitřní vybavení kanceláří, učeben a  veškeré 
infrastruktury. Paralelně s  dodávkou interiéru 
probíhala i dodávka techniky – od běžných kan-
celářských potřeb až po specializované přístro-
jové vybavení pro vědecké a vzdělávací účely fi-
lozofické fakulty. Přesun fakulty z budovy v ulici 
České mládeže, kterou sdílela společně s  pe-
dagogickou fakultou a  přírodovědeckou fakul-
tou, do zrekonstruovaných budov v  Pasteurově 
ulici v  Kampusu UJEP byl naplánován na ko-
nec roku 2014 tak, aby výuka v letním semestru 
akademického roku 2014/2015 již byla zahájena 
v  nových prostorách. Dne 6. 2. 2015 byly sku-
tečně v  areálu Kampusu UJEP slavnostně ote-
vřeny nové budovy Filozofické fakulty Univer-
zity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Kampus se 
tím rozrostl o další moderně vybavená výuková 
a  vědecká pracoviště. Slavnostního ceremoniá-
lu se zúčastnilo na 150 hostů, mezi nimiž byly 
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Vítězný návrh budoucí podoby CPTO
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zástupci MŠMT, hejtman Ústeckého kraje, ná-
městek primátora Statutárního města Ústí nad 
Labem, rektoři vysokých škol a  představitelé 

dalších institucí a též obchodních partnerů, kte-
ří se na realizaci rekonstrukce objektů a  jejich 
vybavení podíleli. 

Kampus UJEP



98
Průčelí kampusu – stylizovaný J. E. Purkyně, autor Patrik Antczak
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Novým budovám filozofické fakulty požehnal 
i Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický.

Areál kampusu se rozvíjel i  v  dalších postup-
ných krocích, které byly odrazem dlouho-
dobého záměru univerzity. Na přelomu roku 
2014/2015 došlo k dokončení dvou významných 
projektů. Jedním z  nich byl projekt zkvalitně-
ní vzdělávání a  rozšíření výzkumu na FVTM, 
díky němuž došlo k  dokončení komplexní re-
konstrukce budovy H stojící při vjezdu do kam-
pusu. Dalším z celouniverzitních projektů bylo 
založení Univerzitního centra podpory pro stu-
denty se specifickými vzdělávacími potřebami. 
Součástí tohoto projektu, který trval 36 mě-
síců a  byl úspěšně dokončen 31. května 2015, 
bylo zpřístupnění stávajících objektů univerzi-
ty. Univerzita se tak zapsala mezi bezbariérové 
vysoké školy. 

Dne 30. 4. 2015 v  rozšířeném prostoru areálu 
kampusu byla úspěšně předána do užívání stav-
ba studentského stravovacího zařízení nesoucí 
název „50bar“. V  intravilánu budov pedagogic-
ké fakulty a  přírodovědecké fakulty tak vznikl 

architektonicky zajímavý prostor univerzitní 
restaurace. 

Dne 20. 7. 2015 zveřejnila UJEP výsledky veřej-
né architektonické soutěže na návrh novostav-
by Centra přírodovědných a  technických oborů 
(CPTO) v Kampusu UJEP. Do soutěže bylo po-
dáno celkem 22 návrhů. Vítězným návrhem se 
stala budova z  dílny společnosti Pelčák a  part-
ner, s. r. o., kterou zastupoval prof. Ing. arch. 
Petr Pelčák. Historicky největší stavba UJEP 
se dala do pohybu dne 13. 6. 2018, když rektor 
UJEP, doc.  RNDr. Martin Balej, Ph.D., pode-
psal Smlouvu o zhotovení stavby a zařízení dal-
ších záležitostí mezi UJEP a Společností MTS 
– KLEMENT.

V  následujících letech docházelo v  kampu-
su k  dalšímu postupnému odstraňování men-
ších budov, pro které univerzita neměla využití 
nebo byly v dezolátním stavu (bývalá trafostani-
ce, objekty v Mendělejevově ulici). Zároveň pro-
bíhaly rekonstrukce a  úpravy budov stávajících, 
ať již se jednalo o podlahu či suterén Sportovní 
haly PF UJEP, vilku PF UJEP, hlavní vchod do 
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FUD UJEP, adaptaci výukových prostor v objek-
tu VIKS, nebo o rekonstrukce budov I a T, které 
se staly zázemím pro hospodářskou správu UJEP 
a spisovnu. 

Rok 2020 přinesl dokončení dalších význam-
nějších staveb v Kampusu UJEP: Poradenského 
centra a  venkovního amfiteátru. Třešničkou na 
dortu roku 2020 bylo předání stavby dosud nej-
významnější, CPTO, do užívání přírodovědec-
ké fakultě a  fakultě životního prostředí počát-
kem června 2020.

Během srpna byly zároveň dokončeny terénní 
úpravy jižního a  západního sektoru kampusu, 
v září 2020 odstartovala rozsáhlá stavební úpra-
va vnitřních prostor PF UJEP. 

Doposud poslední velkou investicí v  Kampusu 
UJEP je dostavba fakulty strojního inženýrství 
za v  objemu cca 200 mil. Kč. Konkrétně jde 
o výstavbu Centra materiálů, mechaniky a tech-
nologií (CEMMTECH), která byla s  podpo-
rou financí programu RE:START zaměřeného 
na hospodářskou restrukturalizaci Ústeckého, 

Moravskoslezského a Karlovarského kraje zahá-
jena v dubnu 2020 s termínem ukončení do kon-
ce roku 2022.

V letech budování univerzitního městečka v Ústí 
nad Labem nedocházelo pouze k rekonstrukcím 
stávajících objektů a  nové výstavbě. Vznikaly 
také nové komunikační plochy chodníků, silnic 
a  přechodů. Byla doplněna síť veřejného osvět-
lení a  instalován vnější informační a  orientač-
ní systém. V kampusu je k dispozici bankomat, 
prostor je protkán relaxačními zónami a  prošel 
také zásadní vizuální proměnou. Grafické práce 
absolventa FUD Patrika Antczaka zdobí stěny 
již dvou univerzitních budov. V kampusu nalez-
nete univerzitní kapli, jsou zde umístěny Lavič-
ka Václava Havla či pamětní místo na Václava 
Sedláčka.

Kampus je ale především již nyní střediskem 
nejen vědy a  vzdělávání zdejšího kraje, ale také 
živým místem nabízejícím kulturní zážitky, za-
jímavé konference, smysluplné workshopy a pří-
jemné kultivované prostředí... a příležitost změ-
nit kraj.
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VEDENÍ UJEP 
A JEDNOTLIVÝCH FAKULT 
1991–2021

UJEP

Rektor

prof. RNDr. Jan Kopka, CSc.  
(28. 9. 1991 – 28. 2. 1995)
prof. RNDr. Vlastimil Novobilský, CSc.  
(1. 3. 1995 – 28. 2. 2001)
doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.  
(1. 3. 2001 – 28. 2. 2007)
doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc.  
(1. 3. 2007 – 28. 2. 2011)
prof. RNDr. René Wokoun, CSc.  
(1. 3. 2011 – 28. 2. 2015)
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.  
(18. 3. 2015 – dosud)

Proklamace vědecké rady k slavnostnímu 
vyhlášení univerzity z 28. září 1991
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Prorektor pro studium 
(původně pro studium a rozvoj univerzity, od 2001 pro 
studium a pedagogiku, od 2002 do 2011 pro studium 
a pedagogickou činnost)

PhDr. Vojtěch Nováček  
(1. 12. 1991 – 17. 9. 1992)
doc. PhDr. Jiří Vomáčka, CSc.  
(18. 9. 1992 – 28. 2. 1995)
doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.  
(1. 3. 1995 – 28. 2. 2001)
Ing. František Holešovský, Dr.  
(1. 3. 2001 – 31. 10. 2001)
doc. RNDr. Tomáš Zdráhal, CSc.  
(1. 11. 2001 – 28. 2. 2004)
doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.  
(1. 3. 2004 – 28. 2. 2007)
RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D.  
(1. 3. 2007 – dosud)

Prorektor pro vědu
(původně pro vědu a zahraniční styky, od 2001 pro vědu 
a zahraniční vztahy, od 2004 pro vědu, výzkum a za-
hraniční vztahy, od 2007 do 2013 pro vědu a další tvůrčí 
činnost)

doc. RNDr. Karel Kubát, CSc.  
(1. 12. 1991 – 28. 2. 1992)
prof. PhDr. Josef Říha  
(1. 3. 1992 – 23. 10. 1994)
doc. Ing. Miroslav Farský, CSc.  
(24. 10. 1994 – 31. 5. 1995)
doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc.  
(1. 6. 1995 – 28. 2. 1998)
doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.  
(1. 3. 1998 – 20. 6. 1999)
prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc.  
(15. 8. 1999 – 28. 2. 2001)
doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc.  
(1. 4. 2001 – 28. 2. 2007)
doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.  
(1. 3. 2007 – 28. 2. 2011)
prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.  
(1. 3. 2011 – 31. 8. 2017)
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. 
(1. 9. 2017 – dosud)

Prorektor pro rozvoj a kvalitu 
(původně pro rozvoj a informační technologie, od 2004 do 
2011 pro rozvoj a informatizaci, od 2011 do 31. 1. 2016 
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pro rozvoj a informatiku, od 1. 2. 2016 do 31. 8. 2017 pro 
rozvoj a informační technologie)

prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc.  
(1. 3. 2001 – 29. 4. 2004)
doc. Ing. Peter Ponický, Ph.D.  
(1. 3. 2004 – 28. 2. 2007)
Ing. Luděk Cyhelský  
(1. 3. 2007 – 28. 2. 2011)
doc. ak. mal. Vladimír Švec  
(1. 3. 2011 – 17. 3. 2015)
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. 
(25. 3. 2016 – 31. 8. 2017)
PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D. 
(1. 9. 2017 – dosud)

Prorektor pro vnější vztahy

doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc.  
(15. 6. 2007 – 1. 3. 2009 pověřená;  
2. 3. 2009 – 8. 2. 2011)
doc. PhDr. et Mgr. Zdeněk Radvanovský, CSc. 
(1. 3. 2011 – 17. 3. 2019)
prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. 
(18. 3. 2019 – dosud)
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Kvestor

Ing. Jiří Svoboda (1. 12. 1991 – 4. 4. 1993)
Ing. Vladislav Trefil (5. 4. 1993 – 7. 12. 1994)
Ing. Zdeněk Orava (8. 12. 1994 – 31. 5. 1995)
Mgr. Jiří Veselý (1. 6. 1995 – 31. 1. 2005)
Bc. Filip Brodský (1. 2. 2005 – 30. 6. 2008)
Ing. Václav Petržíla (1. 9. 2008 – 30. 4. 2010)
Ing. Jana Janáková (16. 6. 2010 – 28. 6. 2012)
Ing. Jiří Uhman (29. 6. 2012 – 10. 11. 2013)
Ing. Vít Šumpela (2. 12. 2013 – 28. 2. 2015)
Ing. Leoš Nergl (16. 3. 2015 – dosud)

Kancléř  
(původně vedoucí sekretariátu rektora)

Mgr. Jana Šiková (později Kasaničová)   
(15. 3. 2001 – dosud)

FAKULTA SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ

Děkan

doc. Ing. Miroslav Farský, CSc.  
(13. 11. 1991 – 30. 9. 1993)
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doc. Ing. Antonín Pešek, CSc.  
(1. 10. 1993 – 30. 9. 1996)
PhDr. René Hladík, CSc.  
(1. 11. 1996 – 8. 2. 1998)
doc. Ing. Zdeněk Štěpánek, CSc.  
(9. 2. 1998 – 8. 2. 2004) 
prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc.  
(9. 2. 2004 – 8. 2. 2007)
doc. Ing. Zdeněk Štěpánek, CSc.  
(9. 2. 2007 – 30. 4. 2013)
RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.  
(2. 5. 2013 – 30. 4. 2021)
Mgr. Ondřej Moc, Ph.D.  
(1. 5. 2021 – dosud)

Proděkan pro studium 
(do 2013 pro studium a rozvoj)

RNDr. Miloslav Šašek, CSc.  
(15. 10. 1991 – 15. 10. 1993)
Ing. Anna Kadeřábková  
(1. 1. 1994 – 16. 4. 1997)
PaedDr. Luboš Vaněk  
(1. 12. 1994 – 16. 4. 1997)
Ing. Magdalena Hunčová  
(17. 4. 1997 – 8. 2. 1998) 
Ing. Zuzana Müllerová  
(9. 2. 1998 – 8. 3. 1999) 
Mgr. Jaroslav Holas  
(17. 4. 1997 – 8. 2. 2004)
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doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc.  
(9. 2. 2004 – 8. 2. 2007)
Mgr. Jaroslav Holas  
(9. 2. 2007 – 30. 4. 2013)
Ing. Kateřina Felixová, Ph.D.  
(1. 5. 2013 – 30. 4. 2021)
Ing. Miroslav Kopáček (1. 5. 2021 – dosud)

Proděkan pro vědu a výzkum
(do 2013 pro vědu a zahraniční styky)

PhDr. René Hladík, CSc.  
(13. 11. 1991 – 31. 12. 1993)
doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc.  
(1. 1. 1994 – 31. 5. 1995)
PhDr. René Hladík, CSc.  
(1. 6. 1995 – 30. 10. 1996)
Ing. Václav Novotný, CSc.  
(1. 11. 1996 – 31. 5. 1997)
doc. Ing. Zdeněk Štěpánek, CSc.  
(1. 6. 1997 – 8. 2. 1998)
doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc.  
(1. 3. 1998 – 31. 10. 1998)
doc. Ing. Eduard Souček, CSc.  
(1. 12. 1998 – 31. 8. 1999)

RNDr. Miloslav Šašek, CSc.  
(26. 6. 2000 – 8. 2. 2007)
RNDr. Karel Hrach, Ph.D.  
(9. 2. 2004 – 8. 2. 2011)
PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.  
(9. 2. 2011 – 30. 4. 2013)
doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D.  
(2. 5. 2013 – 30. 4. 2021)
doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D.  
(1. 5. 2021 – dosud)  

Proděkan pro rozvoj a kvalitu 
(do roku 2021 pro rozvoj a informatiku, resp. 
informatizaci)
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Ing. Pavel Pešek, CSc.  
(1. 9. 1999 – 9. 3. 2011)
RNDr. Jaroslav Koutský  
(10. 3. 2011 – 30. 4. 2013)
Mgr. Ondřej Moc, Ph.D.  
(2. 5. 2013 – 30. 4. 2021)
Ing. Lucie Povolná, Ph.D.  
(1. 5. 2021 – dosud)

Proděkan pro vnější vztahy

Ing. Jiří Uhman (2007 – 29. 6. 2012)
doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. 
(30. 6. 2012 – 30. 4. 2021)
Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D.  
(1. 5. 2021 – dosud)

Tajemník

Ing. Stanislav Nykl (16. 9. 1992 – 31. 10. 1997)
PaedDr. Jan Nevečeřal  
(1. 11. 1997 – 30. 6. 2002)
Radovan Loder  
(1. 7. 2002 – 31. 7. 2004)
Ing. Dagmar Kubišová (1. 8. 2004 – dosud)

FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU
(dříve fakulta užitého umění a designu, resp. institut 
 výtvarné kultury)

Vedoucí

ak. soch. Pavel Jarkovský  
(13. 10. 1993 – 30. 4. 1994)

Ředitel

ak. soch. Pavel Jarkovský  
(1. 5. 1994 – 28. 2. 1997)
doc. ak. mal. Vladimír Švec  
(1. 3. 1997 – 30. 11. 2000)
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Zástupce ředitele pro studium

ak. soch. Pavel Mizera  
(1. 5. 1994 – 31. 1. 1998)
doc. ak. mal. Svatopluk Klimeš  
(1. 2. 1998 – 19. 2. 2001)

Zástupce ředitele pro vědu a zahraničí

Mgr. Michal Koleček  
(1. 5. 1994 – 31. 1. 1998)
PhDr. Jaroslav Polanecký, Ph.D.  
(1. 2. 1998 – 19. 2. 2001)

Děkan

doc. ak. mal. Vladimír Švec  
(20. 2. 2001 – 19. 2. 2007)
doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.  
(20. 2. 2007 – 19. 2. 2015)
doc. Mgr.A. Pavel Mrkus  
(20. 2. 2015 – dosud)

Proděkan pro studium
(do 2004 pro studium a rozvoj)

doc. ak. mal. Svatopluk Klimeš  
(20. 2. 2001 – 19. 2. 2007)
doc. Mgr. Michaela Thelenová  
(20. 2. 2007 – dosud)

Proděkan pro tvůrčí činnost
(původně pro zahraničí a vědu, od 2011 do 2015 pro vědu 
a zahraniční styky)

PhDr. Jaroslav Polanecký, Ph.D.  
(20. 2. 2001 – 31. 1. 2002 )
doc. PhDr. Věra Beranová, CSc.  
(1. 2. 2002 – 7. 10. 2002)
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Mgr. Anna Vartecká, Ph.D.  
(8. 10. 2002 – 30. 9. 2003)
doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.  
(1. 10. 2003 – 19. 2. 2007)
PhDr. Jaroslav Polanecký, Ph.D.  
(20. 2. 2007 – 19. 2. 2015)
doc. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.  
(20. 2. 2015 – dosud)

Proděkan pro vnější vztahy

PhDr. Jaroslav Polanecký, Ph.D.  
(20. 2. 2015 – dosud)

Proděkan pro rozvoj
(do 2015 pro rozvoj a informatizaci)

ak. mal. Michal Slejška  
(20. 2. 2004 – 19. 2. 2007)
doc. ak. mal. Vladimír Švec  
(20. 2. 2007 – 19. 2. 2011)
MgA. Pavel Mrkus  
(7. 3. 2011 – 19. 2. 2015)
doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.  
(20. 2. 2015 – 26. 3. 2019)

MgA. Marcel Mochal  
(27. 3. 2019 – dosud)

Tajemník

Mgr. Miroslav Matoušek  
(20. 2. 2001 – dosud)

FAKULTA STROJNÍHO 
INŽENÝRSTVÍ  
(dříve fakulta výrobních technologií a managementu, 
dříve ústav techniky a řízení výroby)

Ředitel

doc. Ing. František Holešovský, Dr.  
(1. 12. 1998 – 31. 8. 2006)
Mgr. Jaroslav Zukerstein  
(1. 3. 2001 – 31. 10. 2001 pověřen řízením)

Zástupce ředitele pro studium

Mgr. Jan Janovec  
(1. 12. 1998 – 31. 10. 2005)
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PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D.  
(1. 11. 2005 – 31. 8. 2006)

Zástupce ředitele pro vědu a zahraniční vztahy

prof. Ing. Alexandr Grečenko, DrSc.  
(1. 12. 1998 – 30. 4. 2005)
prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D.  
(1. 5. 2005 – 31. 8. 2006)

Zástupce ředitele pro rozvoj a informatizaci

doc. Ing. Peter Ponický, Ph.D.  
(1. 1. 2002 – 31. 10. 2005)

Mgr. Jan Janovec  
(1. 11. 2005 – 31. 8. 2006)

Tajemník

Mgr. Jaroslav Zukerstein  
(1. 12. 1998 – 31. 3. 2001) 
Mgr. Jan Černý  
(1. 4. 2001 – 31. 8. 2006)
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Děkan

prof. Ing. František Holešovský, Dr.  
(do 31. 8. 2007 pověřený;  1. 9. 2007 – 30. 8. 2015)
Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D. 
(31. 8. – 5. 10. 2015 pověřena řízením)
doc. Ing. Štefan Michna, PhD.  
(6. 10. 2015 – dosud)

Proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání
(do 2015 pro studium)

PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D.  
(1. 9. 2006 – 31. 08. 2015)
Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D.  
(14. 10. 2015 – dosud)

Proděkan pro tvůrčí činnosti
(do 2015 pro vědu a vnější vztahy)

doc. Ing. Josef Soukup, CSc.  
(1. 9. 2006 – 31. 8. 2007)
Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D. 
(1. 9. 2007 – 31. 8. 2011) 
Ing. Milan Dian, Ph.D. 

(1. 9. 2011 – 31. 11. 2014)
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.  
(10. 12. 2014 – 31. 12. 2014 pověřen výkonem funkce, 
1. 1. 2015 – 28. 2. 2015 jmenován)
doc. Ing. Viktorie Weiss, Ph.D.  
(1. 3. – 1. 7. 2015)
prof. Ing. František Holešovský, Dr.  
(2. 7. – 31. 8. 2015)
doc. Ing. Josef Soukup, CSc.  
(14. 10. 2015 – 7. 11. 2018, pověřen výkonem 
funkce do 31. 12. 2018) 
prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE  
(od 8. 11. 2018 – 31. 12. 2018 pověřen řízením; 
1. 1. 2019 – dosud)

Proděkan pro rozvoj a kvalitu

Mgr. Jan Janovec  
(1. 9. 2006 – 31. 8. 2007)
Ing. Theodor Beran, Ph.D.  
(1. 9. – 31. 10. 2007)
Ing. Tomáš Hrala  
(1. 11. 2007 – 10. 9. 2011)
doc. Ing. Gejza Horváth, CSc.  
(11. 9. 2011 – 31. 12. 2013)



115

Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D.  
(1. 1. 2014 – 6. 10. 2015)
prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE  
(14. 10. 2015 – 31. 12. 2018)
doc. Ing. Jan Novotný, Ph.D.  
(1. 1. 2019 – dosud)

Proděkan pro vnější vztahy

doc. Ing. Josef Soukup, CSc. 
(od 1. 9. 2006 – 7. 9. 2011)
doc. Ing. Nataša Náprstková 
(8. 9. 2011 – 1. 7. 2015)
doc. Ing. Štefan Husár, PhD. 
(1. 10. 2016 – 30. 9. 2019)
doc. Ing. Ludmila Nováková 
(1. 10. 2019 – dosud)

Tajemník

Mgr. Jan Černý  
(1. 9. 2006 – 31. 10. 2015)
Ing. Petr Majrich, PhD.  
(1. 11. 2015 – 30. 4. 2020)
Ing. Pavel Houška (1. 5. 2020 – dosud)

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ 
(dříve ústav zdravotnických studií)

Ředitel

doc. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc.  
(2. 1. 2004 – 5. 12. 2007)
MUDr. Tomáš Indra, MBA  
(6. 12. 2007 – 31. 8. 2008)
MUDr. Vítězslav Vavroušek, MBA  
(1. 9. 2008 – 31. 1. 2010)
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doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.  
(1. 3. 2010 – 28. .28. 2012)

Zástupce pro studium

Mgr. Dana Šlechtová  
(1. 9. 2004 – 30. 6. 2011)

Zástupce pro vědu a vnější vztahy
(do 2010 pro vědu a zahraniční vztahy)

prof. PhDr. Lenka Müllerová, PhD.  
(1. 9. 2004 – 28. 2. 2010)  
Mgr. Marek Jelínek  
(1. 6. 2011 – 31. 3. 2012)

Zástupce pro rozvoj 
(do 2010 pro rozvoj a informatizaci)

Mgr. Jiří Veselý  
(7. 2. 2005 – 5. 12. 2007) 
prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc.  
(6. 12. 2007 – 28. 2. 2010) 
Ing. Miloš Němeček  
(1. 5. 2010 – 31. 3. 2012) 

Zástupce pro koordinaci a vnější vztahy

MUDr. Tomáš Indra  
(1. 9. 2008 – 31. 12. 2011) 

Zástupce pro akreditace

doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.  
(1. 9. 2011 – 31. 8. 2013)

Tajemník

Mgr. Jiří Veselý  
(7. 2. 2005 – 30. 4. 2009)  
Ing. Miloš Němeček  
(1. 5. 2009 – 1. 10. 2020)
Ing. Veronika Davídková  
(1. 10. 2020 – dosud)
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Děkan

doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.  
(od 1. 3. 2012 pověřen řízením,  
1. 9. 2012 – 31. 8. 2015)
doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.  
(od 1. 9. 2015 pověřen řízením, 10. 11. 2015 
– dosud)

Proděkan pro studium

doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.  
(1. 4. 2012 – 30. 4. 2014)
PhDr. Kateřina Vaníková, Ph.D.  
(1. 5. 2014 – 25. 8. 2015)
RNDr. Karel Hrach, Ph.D.  
(1. 9. 2015 – 31. 7. 2016)
PhDr. Kateřina Tichá, Ph.D.  
(1. 8. 2016 – dosud)

Proděkan pro rozvoj a informatizaci

Ing. Miloš Němeček  
(1. 4. 2012 – 31. 8. 2017)

Proděkan pro rozvoj a kvalitu

Mgr. Jana Chrásková, Ph.D.  
(1. 9. 2017 – 24. 6. 2019)
RNDr. Karel Hrach, Ph.D.  
(24. 6. 2019 – dosud)

Proděkan pro vědu a zahraniční vztahy

Mgr. Marek Jelínek, Ph.D.  
(1. 4. 2012 – 31. 5. 2013)
PhDr. Hana Kynštová Ph.D.  
(1. 6. 2013 – 30. 4. 2018)
prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc.  
(1. 5. 2018 – dosud)

Proděkan pro výstavbu a vnější vztahy

Ing. Miloš Němeček  
(1. 10. 2020 – dosud)
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FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Děkan

doc. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.  
(13. 11. 1991 – 31. 12. 1993)
Ing. Jaroslav Zahálka, CSc.  
(1. 1. 1994 – 31. 10. 1996)
prof. RNDr. Jaroslav Figala, DrSc.  
(1. 11. 1996 – 30. 4. 1999)
RNDr. Miroslava Blažková  
(1. 5. 1999 – 20. 6. 1999)
doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.  
(21. 6. 1999 – 30. 4. 2004)
doc. Ing. Josef Seják, CSc.  
(1. 5. 2004 – 30. 4. 2007)
Ing. Miroslav Richter, Ph.D., Eur. Ing.  
(1. 5. 2007 – 30. 4. 2015)
Ing. Martin Neruda, Ph.D.  
(1. 5. 2015 – 30. 4. 2019)
doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň  
(1. 5. 2019 – dosud)
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Proděkan pro studium
(příp. pro studium a rozvoj)

Ing. Miroslav Richter, Ph.D., Eur. Ing.  
(1. 12. 1991 – 12. 9. 1993)

doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.  
(13. 9. 1993 – 31. 12. 1996)
doc. Ing. Miroslav Farský, CSc.  
(1. 1. – 31. 12. 1997)
doc. Ing. Marie Urbanová, CSc.  
(1. 1. 1998 – 29. 4. 1999)
Ing. Jaroslav Zahálka, CSc.  
(1. 5. 1999 – 30. 6. 2000)
Ing. Miroslav Richter, Ph.D., Eur. Ing. 
(1. 7. 2000 – 20. 6. 2002)
Ing. Jitka Prchalová 
(21. 6. 2002 – 30. 4. 2004)
Ing. Miroslav Richter, Ph.D., Eur. Ing.  
(1. 5. 2004 – 30. 4. 2007)
Mgr. Petr Bogan  
(1. 5. 2007 – 31. 1. 2015)
Ing. Richard Pokorný, Ph.D.  
(6. 2. 2015 pověřen zastupováním – 30. 4. 2015)
Ing. Jiří Šefl, Ph.D.  
(od 1. 5. 2015 pověřen zastupováním,  jmenován 
od 1. 6. 2015 – 13. 5. 2019)
Ing. Jan Popelka, Ph.D.  
(od 14. 5. 2019 pověřen zastupováním, jmenován 
od 1. 6. 2019 – dosud)
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Proděkan pro vědu
(do 2007 pro vědu a zahraniční styky)

RNDr. Jan Štěpán  
(1. 12. 1991 – 31. 3. 1993) 
Ing. Jindřich Tichý  
(1. 4. 1993 – 31. 8. 1994)
Ing. Miroslav Richter, Ph.D., Eur. Ing.  
(1. 9. 1994 – 31. 12. 1996)
RNDr. Miroslava Blažková  
(1. 1. 1997 – 30. 4. 1999, 21. 6. 1999 – 20. 6. 2002)
Ing. Miroslav Richter, Ph.D., Eur. Ing.  
(21. 6. 2002 – 30. 4. 2004)
RNDr. Miroslava Blažková  
(1. 5. 2004 – 30. 4. 2007)
doc. Ing. Pavel Janoš  
(1. 5. 2007 – 30. 11. 2015)
doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň  
(1. 12. 2015 – 30. 4. 2019)
doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.  
(od 14. 5. 2019 pověřen zastupováním, jmenován 
od 1. 6. 2019 – dosud)

Proděkan pro vnější vztahy

Ing. Martin Neruda, Ph.D.  
(od 10. 5. 2007 pověřen, jmenován od 1. 1. 2008 – 
30. 4. 2015)
Mgr. Miloslav Kolenatý  
(od 1. 5. 2015 pověřen zastupováním, jmenován od 
1. 6. 2015 – dosud)

Proděkan pro rozvoj a kvalitu

Ing. Tomáš Dolanský  
(21. 6. 2002 – 30. 4. 2005)
Ing. Vladimír Brůna  
(1. 5. 2005 – 31. 8. 2012)
Ing. Jan Popelka, Ph.D.  
(1. 7. 2012 pověřen zastupováním, jmenován od 1. 
6. 2014 – 13. 5. 2019) 
Mgr. Diana Holcová, Ph.D.  
(od 14. 5. 2019 pověřena zastupováním, jmenová-
na od 1. 6. 2019 – dosud)

Tajemník

Ing. Zdeněk Orava (19. 10. 1992 – 31. 12. 1993)
Mgr. Jan Vojtíšek (1. 1. 1994 – dosud)
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FILOZOFICKÁ FAKULTA
(dříve ústav humanitních studií)

Ředitelka

PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.  
(1. 4. 2005 – 31. 8. 2006)

Zástupce pro studium

Mgr. Jiří Koumar, Ph.D.  
(1. 4. 2005 – 31. 8. 2006)

Děkan

doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.  
(1. 9. 2006 – 31. 8. 2007 pověřená;  
1. 9. 2007 – 31. 8. 2011)
doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph.D.  
(1. 9. 2011 – 22. 7. 2015)
doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.  
(1. 9. 2015 – dosud)

Proděkan pro studium
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Mgr. Jiří Koumar, Ph.D.  
(1. 4. 2005 – 31. 8. 2006 zástupce pro studium;  
1. 9. 2006 – 31. 8. 2011, 1. 9. 2011 – 31. 12. 2011 
pověřen vedením agendy proděkana pro studium)
doc. Mgr. Hana Bergerová, Dr.  
(2. 1. 2012 – 30. 9. 2019)
PhDr. Jiří Koumar, Ph.D. (1. 10. 2019 – dosud)

Proděkan pro vědu a doktorské studium
(do 1. 7. 2020 pro vědu a zahraniční vztahy)

doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.  
(1. 9. 2006 – 1. 6. 2009)
doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph.D.  
(1. 6. 2009 – 31. 8. 2011)
Mgr. David Tomíček Ph.D.  
(1. 9. 2011 – 30. 6. 2020)
doc. Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.  
(1. 7. 2020 – dosud)

Proděkan pro rozvoj, kvalitu a vnější vztahy
(do 1. 7. 2020 pro rozvoj a informatizaci)

PhDr. Vlasta Christovová, Ph.D.  
(1. 9. 2006 – 31. 8. 2007)

Mgr. Martin Škvára (1. 9. 2007 – 1. 10. 2008)
doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph.D.  
(1. 10. 2008 – 1. 6. 2009)
doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.  
(1. 9. 2011 – 31. 8. 2015)
Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.  
(1. 9. 2015 – 30. 6. 2020)
Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D.  
(1. 7. 2020 – dosud)

Tajemník

Ing. Terezie Tahalová  
(1. 4. 2006 – dosud)
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PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Děkan

prof. RNDr. Jan Kopka, CSc.  
(1. 4. 1991 – 28. 2. 1992)
doc. RNDr. Karel Kubát, CSc. 
(1. 3. 1992 – 28. 2. 1995)
prof. PhDr. Dobrava Moldanová, CSc.  
(1. 3. 1995 – 28. 2. 2001)
doc. RNDr. Stanislav Novák, CSc.  
(1. 3. 2001 – 28. 2. 2004)
doc. PhDr. et Mgr. Zdeněk Radvanovský, CSc.  
(1. 3. 2004 – 28. 2. 2011)
doc. PaedDr. Pavel Doulík, PhD.  
(1. 3. 2011 – 28. 2. 2019)
doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. 
(1. 3. 2019 – dosud)

Proděkan pro studium a pedagogické praxe 
(od 1991 do 31. 3. 2005 pro prezenční studium)

PhDr. Vojtěch Nováček  
(1. 4. 1991 – 28. 2. 1992)

doc. RNDr. Stanislav Novák, CSc.  
(1. 3. 1992 – 28. 2. 1998)
PaedDr. Jaroslav Vlach  
(1. 3. 1998 – 28. 2. 2001)
RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D.  
(1. 3. 2001 – 30. 9. 2005)
doc. PaedDr. Pavel Doulík, PhD.  
(1. 4. 2005 – 28. 2. 2011)
doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.  
(1. 3. 2011 – 28. 2. 2019)
Ing. Mgr. Martin Černý, MSc.  
(1. 3. 2019 – dosud)
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Proděkan pro 1. stupeň ZŠ

doc. PhDr. Jiří Vomáčka, CSc.  
(1. 4. 1991 – 15. 9. 1992)
PaedDr. Eva Mrázová  
(1. 10. 1992 – 21. 3. 1995)
Mgr. Otakar Fleischmann  
(22. 3. 1995 – 28. 2. 1998)
PaedDr. Iva Brtnová-Čepičková  
(1. 3. 1998 – 31. 3. 2005)

Proděkan pro rozvoj a internacionalizaci
(původně pro mimořádné formy studia a rozvoj, příp. pro 
ostatní formy studia, od 1. 3. 2004 pro rozvoj a informa-
tizaci, od 1. 3. 2011 pro rozvoj a vztahy, od 1. 3. 2019 do 
28. 2. 2020 pro rozvoj a řízení kvality)

doc. PhDr. Lenka Bobková, CSc.  
(1. 4. 1991 – 14. 11. 1993)
doc. PhDr. Jaroslav Hoffman  
(15. 11. 1993 – 15. 2. 1994)
Ing. František Holešovský, Dr.  
(1. 3. 1994 – 28. 2. 1995)
RNDr. Milena Žižková  
(1. 3. 1995 – 30. 9. 1999)

PhDr. Lenka Müllerová, Ph.D.  
(1. 10. 1999 – 28. 2. 2001)
Mgr. Petr Zeman  
(1. 3. 2001 – 28. 2. 2004)
doc. Mgr. Vladimír Horkel, CSc.  
(1. 3. 2004 – 30. 9. 2007)
Mgr. Lukáš Círus  
(1. 10. 2007 – 28. 2. 2011)
Mgr. Zuzana Procházková, Ph.D.  
(1. 3. 2011 – 28. 2. 2019)
doc. PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D.  
(1. 3. 2019 – dosud) 
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Proděkan pro vědu a tvůrčí činnost
(do 28. 2. 2011 pro vědu a zahraniční styky)

doc. RNDr. Jaroslav Louda, CSc.  
(1. 4. – 30. 9. 1991)
doc. RNDr. Karel Kubát, CSc.  
(1. 10. 1991 – 28. 2. 1992)
prof. PhDr. Dobrava Moldanová, CSc.  
(1. 3. 1992 – 28. 2. 1995)
Mgr. Vlasta Christovová, Ph.D.  
(1. 4. 1995 – 28. 2. 1998)
RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.  
(1. 3. 1998 – 28. 2. 2004)
doc. RNDr. Tomáš Zdráhal, CSc.  
(1. 3. 2004 – 28. 2. 2007)
doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.  
(1. 3. 2007 – 28. 2. 2011)
doc. PaedDr. Iva Brtnová-Čepičková  
(1. 3. 2011 – 28. 2. 2019)
PhDr. Štefan Balkó, Ph.D.  
(1. 3. 2019 – dosud)

Proděkan pro výstavbu

doc. Mgr. Vladimír Horkel, CSc.  
(22. 3. 2001 – 28. 2. 2004)

Proděkan pro vnější vztahy

doc. PhDr. Ivana Šimonová, Ph.D.  
(1. 3. 2019 – 29. 2. 2020)

Tajemník

Ing. Jiří Svoboda  
(1. 2. 1991 – 31. 5. 1992)
Ing. Jiří Mach  
(1. 6. 1992 – 30. 6. 1996)
Ing. Michal Tassanyi  
(1. 6. 1996 – 12. 12. 2002)
PhDr. Ing. Ivan Bertl  
(1. 7. 2003 – 30. 11. 2014)
Ing. Lenka Hřebejková  
(1. 12. 2014 – 25. 11. 2015 pověřená,  
6. 11. 2015 – dosud)
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PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
(dříve ústav přírodních věd)

Ředitel

doc. RNDr. Stanislav Novák, CSc.  
(26. 4. – 3. 11. 2005)

Děkan

prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc.  
(4. 11. 2005 – 31. 10. 2006; pověřený vedením, 
1. 11. 2006 – 31. 10. 2010)

doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.  
(1. 11. 2010 – 31. 10. 2018)
doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D.  
(1. 11. 2018 – dosud)

Proděkan pro studium

RNDr. Alena Chvátalová  
(4. 11. 2005 – 28. 2. 2007)
Mgr. Karina Kořínková, Ph.D. 
(19. 3. 2007 – 19. 2. 2008)
RNDr. Milena Žižková  
(20. 2. 2008 – 28. 2. 2009)
RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.  
(1. 3. 2009 – 31. 10. 2014)
RNDr. Martin Švec, Ph.D.  
(1. 11. 2014 – dosud)

Proděkan pro vědu a zahraniční vztahy

doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.  
(4. 11. 2005 – 31. 10. 2010)
prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc.  
(1. 11. 2010 – 21. 12. 2010)
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prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.  
(1. 1. 2011 – 31. 10. 2018)

Proděkan pro vědu a výzkum

doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.  
(1. 11. 2018 – dosud)

Proděkan pro vnější a zahraniční vztahy

doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D.  
(1. 11. 2018 – dosud)

Proděkan pro rozvoj a informatizaci

RNDr. Martin Balej  
(4. 11. 2005 – 31. 10. 2010)
Ing. Pavel Kuba  
(1. 11. 2010 – 31. 10. 2018)

Proděkan pro rozvoj a kvalitu

Mgr. Michaela Liegertová Ph.D.  
(1. 11. 2018 – dosud)

Tajemník

Ing. Petr Lauterbach  
(1. 12. 2005 – dosud)
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DŮLEŽITÉ MEZNÍKY V ŽIVOTĚ 
UNIVERZITY A JEJÍCH 
SOUČÁSTÍ

1991

UJEP

Na základě zákona České národní rady 
č.  314/1991 Sb. ze dne 9. 7. 1991 byla ke dni  
28. 9. 1991 zřízena Univerzita Jana Evangelisty 

Purkyně se sídlem 
v  Ústí nad Labem. 
Právním předchůdcem 
UJEP byla pedagogic-
ká fakulta (PF). Spo-
lu s  ní byly současně 
se vznikem Univerzity 
Jana Evangelisty Pur-
kyně v  Ústí nad La-
bem založeny dvě nové 
fakulty, a  sice fakulta 
sociálně ekonomická 
(FSE) a fakulta život-
ního prostředí (FŽP). 

Dne 13. 11. zvolil AS UJEP kandidáta na rektora 
UJEP prof. RNDr. Jana Kopku, CSc.

Sídlem rektorátu UJEP se stal areál bývalé Kraj-
ské politické školy Karla Kreibicha v Hoření 13. 

Ústav slovansko-germánských studií (ÚSGS)

Od 1. 7. ředitelem ÚSGS doc. PhDr. Ctirad Ku-
čera, CSc. 

prof.  RNDr. Jan Kopka, CSc.

První sídlo rektorátu UJEP – Hoření 13, Ústí nad Labem
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FSE

Od 13. 11. děkanem FSE doc. Ing. Miroslav Far-
ský, CSc. 

Zatímco na PF proběhlo zahájení nového aka-
demického roku 1991/1992 běžným způsobem, 
na nově zřizovanou FSE se uskutečnilo v prů-
běhu září nejprve přijímací řízení na 3 akredi-
tované bakalářské obory v prezenční formě stu-
dia. Na základě tohoto přijímacího řízení bylo 
přijato celkem 72 studentů ze zhruba 300 ucha-
zečů (34 studentů na obor Ekonomie podniká-
ní, 18 studentů na obor Management lidských 
zdrojů a  22 studentů na obor Funkce a  roz-
voj měst a  obcí). Fakulta měla původně sídlit 
v Děčíně, ale po jednáních s představiteli měs-
ta Děčína vedení UJEP prosadilo rozhodnutí 
o  kompaktním umístění všech 3 fakult v  Ústí 
nad Labem. S  výukou bylo oficiálně započato 
1. listopadu, a  to v  objektu Lipová 11 ve Vše-
bořicích. Budova byla malá, a muselo se proto 
vyučovat i v dalších pronajatých prostorách po 
celém městě.

FŽP

Od 13. 11. děkankou FŽP doc. Ing. Jaroslava 
Vráblíková, CSc. 

V případě FŽP se jednalo o fakultu zcela nové-
ho typu s netradičním obsahem studia a netra-
dičně strukturovaným studijním plánem. Teh-
dejším záměrem navíc bylo vytvořit z  fakulty 
nejen centrum profesního environmentálního 
vzdělávání, ale i centrum ekologické výchovy, in-
formací a výzkumu v oblasti životního prostředí 

Původní sídlo FSE ve Všebořicích, Lipová 11, Ústí nad Labem
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s  důrazem na regionální problematiku. Situa-
ci však od samého počátku ztěžovaly naprosto 
nedostatečné prostorové, personální a  technic-
ké podmínky výuky. Při založení obdržela fakul-
ta zrekonstruovaný objekt původně zdravotního 
střediska Konstruktivy, k. p. Ústí n. L. v ulici Na 
Okraji 1001. Vlastní výuka na fakultě byla za-
hájena dne 3. 11. Do historicky prvního ročníku 
fakulty v  akademickém roce 1991/1992 nastou-
pilo 37 studentů (z  více než 250  přihlášených), 
kteří studovali tříleté bakalářské obory Ochrana 
životního prostředí a Administrativa a správa ži-
votního prostředí nejprve jen v prezenční formě. 
Značné problémy byly s budováním pedagogic-
kého sboru. Většina z prvních vyučujících nebyli 
původním povoláním pedagogové, ale odborní-
ci s  několikaletou praxí ve výzkumu, průmyslu, 
státní správě i na jiných pracovištích, a výuku za-
jišťovali převážně na základě dohody o pracov-
ní činnosti.  

1992

UJEP

Od 1. 3. rektorem UJEP prof. RNDr. Jan Kop-
ka, CSc.

Dne 14. 12. byl na MŠMT zaregistrován prv-
ní Statut Univerzity J. E. Purkyně v  Ústí nad 
Labem.

FSE

Fakulta se postupně rozrůstala o  nové studen-
ty, do prvního ročníku studia bylo pro akade-
mický rok 1992/1993 přijato téměř 100 studentů. 
V Kulturním domě v Ústí nad Labem se usku-
tečnila velká slavnostní imatrikulace nových stu-
dentů 1. ročníku.

FŽP

Byla obsazena další 3 místa akademických pra-
covníků na fakultě. Relativně malý počet pe-
dagogů fakulty a  chybějící základní přístrojové 
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vybavení bylo hlavním důvodem uzavírání kon-
krétních dohod o spolupráci s organizacemi jako 
např. Krajskou hygienickou stanicí v Ústí n. L., 
Výzkumným ústavem anorganické chemie, Vý-
zkumným ústavem výstavby a architektury Pra-
ha, Českým ekologickým ústavem, Výzkumným 
ústavem meliorací a ochrany půdy Praha–Zbra-
slav, Výzkumným ústavem rostlinné výroby Pra-
ha-Ruzyně, Mega Stráž pod Ralskem nebo Mi-
nisterstvem životního prostředí ČR. Byla zřízena 
zvláštní Nadace fakulty životního prostředí. Za 
přispění sponzorů, zejména podniků ČEZ, a. s., 
a Severočeských dolů, a. s., tak bylo postupně za-
jišťováno potřebné technické vybavení pracovišť 
nové fakulty. 

PF

Od 1. 3. děkanem PF doc. RNDr. Karel Kubát.

Na půdě katedry výtvarné výchovy PF UJEP byl 
založen první specializovaný ateliér (Sklo). Ve-
dení ateliéru se ujal ak. soch. Pavel Mizera.

Statut UJEP ze 14. 12. 1992
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1993

FSE

Od 1. 10. děkanem FSE doc. Ing. Antonín Pe-
šek, CSc.

Všechny studijní obory měly poprvé studenty 
ve všech třech ročnících (na fakultě již studova-
lo téměř 300 studentů). Začal vycházet časopis 
Studentský kurýr.

FŽP

Koncem roku se uskutečnily volby děkana fakul-
ty. Akademický senát FŽP zvolil Ing. Jaroslava 
Zahálku, CSc. Téhož roku byla uzavřena první 
mezinárodní smlouva s  Fakultou environmen-
talistiky Technické univerzity Zvolen, na jejímž 
základě se uskutečnila výměna studijních pro-
gramů a základních dokumentů (statuty, osnovy 
vybraných předmětů). 

PF

Na půdě katedry výtvarné výchovy PF vznikl 
druhý ateliér (Keramika a  porcelán), jehož ve-
dením byl pověřen ak. soch. Pavel Jarkovský. Ná-
sledným usnesením AS UJEP byl založen Insti-
tut výtvarné kultury (IVK). Od 13. 10. ho vedl 
ak. soch. Pavel Jarkovský. Sídlem institutu se sta-
la tzv. Zelená škola v ulici Velká Hradební 13. 

1994

UJEP

Od akademického roku 1994/1995 uskutečňuje 
UJEP jako člen Asociace univerzit třetího věku 
ve shodě s  Chartou práv a  svobod Univerzitu 
třetího věku (U3V ), která je zvláštní formou ce-
loživotního vzdělávání.

Dne 9. 12. zvolil AS UJEP kandidáta na rekto-
ra UJEP prof. RNDr. Vlastimila Novobilského, 
CSc.
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FSE

Na fakultě se uskutečnila promoce prvních ab-
solventů bakalářského studia. Proběhl také první 
společný zájezd studentů a zaměstnanců fakulty 
do zahraničí, který pomohl ke zlepšení komu-
nikace na fakultě, tentokráte do Bibione v Itálii. 
Při této příležitosti byla navštívena Ekonomická 
univerzita v Benátkách.

FŽP

Od 1. 1. děkanem FŽP Ing. Jaroslav Zahálka, CSc. 

Došlo ke zlepšení personálního zabezpečení vý-
uky: dva interní členové fakulty, Ing. Vráblíková, 
CSc., a Ing. Loučka, CSc., úspěšně ukončili ha-
bilitační řízení a stali se docenty. Další dva do-
centi byli na fakultu získáni na základě výběro-
vého řízení.

IVK 
(FUUD od roku 2000/ FUD od roku 2008)

Od 1. 5. ředitelem IVK ak. soch. Pavel Jarkovský. Budova IVK v ulici Velká Hradební 13, 1986
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Na jaře byly na institutu založeny další speciál-
ní ateliéry: Fotografie, Textilní tvorba, Grafic-
ký design, Přírodní materiály, Prostorová tvor-
ba a Kresba a malba. Dále vznikla nová katedra 
dějin a  teorie umění, jejímž vedoucím se stal 
Mgr. Michal Koleček. Podařilo se úspěšně akre-
ditovat čtyřleté bakalářské studium. 

PF

Na návrh katedry hudební výchovy PF uděli-
la VR UJEP pedagogu, spisovateli, scénáristovi, 

publicistovi a  muziko-
logovi PhDr. Zdeňku 
Mah lerovi titul doctor 
honoris causa.

1995

UJEP

Od 1. 3. rektorem UJEP 
prof.  RNDr. Vlastimil 
Novobilský, CSc.

FSE

V  průběhu akademického roku byly zaháje-
ny přípravné práce na novém studijním oboru 
ekono mie a management. Dne 10. 3. se uskuteč-
nil první fakultní ples konaný v prostorách In-
terhotelu Bohemia.

FŽP

Městský obvod Ústí n. L.-město přidělil fakul-
tě do ekonomicky výhodného pronájmu objekt 

Katedra všeobecné průpravy
Rektor UJEP prof. RNDr. 
Vlastimil Novobilský, CSc.
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mateřské školy v  ulici Stará, což do budoucna 
zhruba zdvojnásobilo prostorové podmínky fa-
kulty. V rámci univerzitní publikační řady Acta 
Universitatis Purkynianae vznikají speciálně za-
měřená Studia oecologica. Významnou událos-
tí v zahraničních vztazích bylo získání tříletého 
grantu na období 1995–1998 „Know–how–Fund“ 
od British Council. Fakulta navázala kontakt 
s  renomovanou Imperial College v  Londýně 
a jejím Centre for Enviromental Technology.

Promoce Univerzity třetího věku, 18. 9. 2003

Studia oecologica, rok 2010
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IVK 
(FUUD od roku 2000/FUD od roku 2008)

Vedení UJEP, spolu s  vedoucími pracovníky 
IVK, se neúspěšně pokusilo transformovat insti-
tut na fakultu.

PF

Od 1. 3. děkankou PF prof. PhDr. Dobrava 
Molda nová, CSc. 

Katedra hudební výchovy PF jako první na celé 
UJEP získala akreditaci doktorského studia obo-
ru Hudební teorie a  pedagogika, možnost ko-
nání rigorózních zkoušek a  právo habilitačních 
a profesorských jmenovacích řízení. Na katedře 
fyziky bylo otevřeno bakalářské odborné studi-
um Počítačové modelování ve fyzice a  technice 
a opětně iniciována myšlenka na založení příro-
dovědecké fakulty. 

1996

UJEP

Vůbec poprvé byla na UJEP předána stipendia 
primátora a starostů nejlepším studentům za pří-
slušný akademický rok. 

FSE

Od 1. 11. děkanem FSE PhDr. René Hladík, CSc. 

K 3. 1. bylo akreditováno magisterské studium obo-
ru Ekonomie a management s titulem absolventa 
inženýr (pod obor Ekonomie a management byly 

Slavnostní otevření nové budovy FSE v ulici Moskevská 27. 9. 1996
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zahrnuty specializace Ekonomie podniku, Peněž-
nictví, Management lidských zdrojů a Regionální 
a  lokální rozvoj). Pro výuku v  zimním semestru 
akademického roku 1996/97 byla 27. září otevře-
na nově rekonstruovaná budova v Moskevské uli-
ci (univerzita ji od města Ústí nad Labem ke ge-
nerální opravě zakoupila za symbolickou 1  Kč) 
a v zimě se přestěhovala do nové budovy ze Vše-
bořic celá fakulta. Podmínky pro studium jak pro 

studenty, tak pro vyučující se podstatně zlepšily. 
Téhož roku byl odvolán děkan fakulty doc.  Ing. 
Antonín Pešek, CSc., a řízením fakulty byl od 1. 
11. pověřen PhDr. René Hladík, CSc. 

FŽP

Od 1. 11. děkanem FŽP prof. RNDr. Jaroslav Fi-
gala, DrSc. 

Objekt FŽP v ulici Stará
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Bylo úspěšně akreditováno pětileté magister-
ské prezenční studium oboru Inženýrství ži-
votního prostředí, který počítal se dvěma spe-
cializacemi: Revitalizace krajiny a  Odpadové 
hospodářství. Akreditace pětiletých studij-
ních programů byla MŠMT fakultě udělena 
12. června. Nové studium bylo otevřeno spolu 
s dalším ročníkem bakalářského studia v aka-
demickém roce 1996/1997. V  tu dobu fakulta 
měla již více než 300 studentů. Rozšíření stu-
dia bylo také podpořeno získáním dalších vý-
ukových prostor v  adaptované budově mateř-
ské školky v ulici Stará. Do tohoto objektu se 
přestěhovaly katedry technických a  společen-
ských věd.  

PF

Pracovníci katedry matematiky a  informač-
ních technologií (prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc., 
prof.  RNDr. Jan Melichar, CSc., a  jejich ex-
terní spolupracovník PaedDr. Milan Zelenka) 
dokončili vydávání ucelené řady devatenácti 
učebnic matematiky a pracovních sešitů pro zá-
kladní školu (řada vycházela od roku 1993). 

Dne 23.  září byl otevřen nový pavilon katedry 
biologie v ulici Za Válcovnou v Předlicích.

1997

UJEP

Dne 12. 11. zvolil AS UJEP kandidáta na rek-
tora UJEP prof. RNDr. Vlastimila Novobilské-
ho, CSc.

FSE

Na konci akademického roku 1996/1997 pro-
movali na fakultě první absolventi – inženýři. 
FSE v  denní i  dálkové formě studia studovalo 
již cca 1 350 studentů. V září uspěla fakulta při 
evaluač ním řízení a  magisterské studium ji zů-
stalo zachováno.  

FŽP

První pokus o  přípravu doktorského studia na 
FŽP (AK neschválen, úspěšná byla pouze reakre-
ditace stávajících Bc. a Mgr. studijních oborů).  
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IVK  
(FUUD od roku 2000/FUD od roku 2008)

Od 1. 3. ředitelem IVK doc. ak. mal. Vladimír 
Švec.

PF

Komorní sbor katedry hudební výchovy Cho-
rea academica (sbormistři prof. J. Říha a  prof. 
J. Holubec) uskutečnil první zaoceánskou cestu 
studentů do USA na pozvání State University 
of New York v Cortlandu. Emeritní profesorka 
Donna K. Andersonová, Ph.D., založila zvlášt-
ní fond ve prospěch studentů katedry hudební 
výchovy.

1998

UJEP

Od 1. 3. setrval ve funkci rektora UJEP 
prof. RNDr. Vlastimil Novobilský, CSc.

doc. ak. mal. Vladimír Švec, děkan FUUD
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FSE

Od 9. 2. děkanem FSE doc. Ing. Zdeněk Štěpá-
nek, CSc. 

Dne 16. února proběhla slavnostní inaugurace 
nového děkana v  aule rektorátu UJEP. Kated-
ra regionálního a  lokálního rozvoje uspořádala 
v Národním domě společenský večer, jehož výtě-
žek byl odeslán na charitativní Adventní koncer-
ty uváděné v ČT Martou Kubišovou.

MŠMT na základě doporučení Akreditační ko-
mise, která od září 1997 do dubna 1998 prováděla 
kontrolu evaluace studijních programů, rozhod-
lo „odejmout FSE oprávnění k provádění magis-
terských státních závěrečných zkoušek“. Součas-
ně pověřilo Hospodářskou fakultu TU Liberec 
uskutečňováním těchto zkoušek.

IVK 
(FUUD od roku 2000/FUD od roku 2008)

Na institutu vznikla katedra dějin a  teorie umě-
ní jako celouniverzitní pracoviště. Rovněž byl Rektor UJEP, prof. RNDr. Vlastimil Novobilský, CSc., na promocích
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otevřen nový ateliér Užité umění, jehož vedoucím 
se stal Michal Slejška.

PF

Od 1. 3. ve funkci děkanky pokračovala 
prof. PhDr. Dobrava Moldanová, CSc.

Rozhodnutím AS PF byla na fakultě zrušena ka-
tedra technické výchovy.

ÚTŘV 
(FVTM od roku 2006/FSI od roku 2017)

S přijetím nového Zákona o vysokých školách na 
jaře 1998 došlo k naplnění snah o otevření tech-
nicky orientovaných studií na univerzitě. V rám-
ci UJEP vznikl ústav techniky a  řízení výroby 
(ÚTŘV ). Byl vytvořen z katedry technické vý-
chovy pedagogické fakulty a  jeho řízením byl 
pověřen Ing. František Holešovský, Dr.

1999

UJEP

V souvislosti s platností nového vysokoškolské-
ho zákona byl vypracován nový soubor vnitřních 
předpisů UJEP, který schválil Akademický senát 
UJEP dne 27. 1. a  následně 4. 2. zaregistrovalo 
MŠMT. V návaznosti na to byl vytvořen soubor 
vnitřních předpisů všech fakult, ústavů a dalších 
součástí UJEP.

V  rámci opatření Českého statistického úřadu 
k  zavedení Klasifikace kmenových oborů vzdě-
lání (KKOV) a v souladu se zákonem č. 111/1998 
Sb. došlo k integraci dosavadních studijních pro-
gramů do KKOV. Na UJEP došlo k  integraci 
30 studijních oborů do 16 studijních programů

FSE

Hlavní úsilí fakulty bylo zaměřeno na překoná-
ní nedostatků zjištěných AK při evaluaci na pře-
lomu 1997–1998. Fakulta úspěšně zabezpečila 
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Studentský kurýr, vydání z roku 1999  
Děkan FŽP, doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc., fotografie z doby, kdy 

vykonával funkci prorektora pro studium
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magisterské státní závěrečné zkoušky externím 
subjektem (HF TU Liberec).

Na jaře vyšlo poslední dvojčíslí Studentského 
kurýra, nezávislého studentského listu, který vy-
cházel od roku 1993.

IVK 
(FUUD od roku 2000/FUD od roku 2008)

V průběhu akademického roku byl otevřen ateli-
ér Digitální média vedený Štěpánkou Šimlovou. 
Na institutu proběhlo evaluační řízení, v  němž 
byla konstatována připravenost IVK transfor-
movat se na plnohodnotnou fakultu.

FŽP

Od 1. 5. děkankou FŽP RNDr. Miroslava 
Blažková.

Od 21. 6. děkanem FŽP doc. Ing. Tomáš Louč-
ka, CSc. 

PF

Katedra fyziky jako první v rámci fakulty získa-
la akreditaci pro odborné pětileté magisterské 
studium oboru počítačové modelování ve vědě 
a technice.

ÚTŘV 
(FVTM od roku 2006/FSI od roku 2017)

Od 1. 1. ředitelem ÚTŘV Ing. František Hole-
šovský, Dr. 

Ústav začal připravovat absolventy v  bakalář-
ském studijním programu Strojírenství se zamě-
řením na ekonomiku a řízení výroby a podílel se 
na přípravě učitelů v  oboru Technická výchova 
společně s  pedagogickou fakultou. Rozčlenil se 
na sekce Strojírenská výroba, Projektování, Říze-
ní a Didaktika technických předmětů. 
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2000

UJEP

Dne 29. 11. zvolil AS UJEP kandidáta na rektora 
UJEP doc. PhDr. Zdeňka Havla, CSc.

FSE

Na fakultě úspěšně proběhla akreditace dvou 
studijních programů Ekonomika a management, 
a  to jak v  bakalářské, tak v  magisterské formě. 
Akreditační komise konstatovala, že nové vedení 
FSE přistoupilo k  doporučení AK zodpovědně 
a  opětně přiznala fakultě právo konat v magis-
terské formě studia tohoto programu státní 
zkoušky.

FUUD 
(FUD od roku 2008)

K  1. prosinci byla zřízena po úspěšném akredi-
tačním řízení fakulta užitého umění a  desig-
nu (FUUD). Aby se nová fakulta mohla úspěš-
ně rozvíjet, získala díky velkorysosti firmy Český 

porcelán a. s., zrekonstruovanou budovu v Dubí, 
kde byla také, mimo jiné, otevřena výstavní síň. 

PF

Katedře fyziky se podařilo získat mezinárodní 
projekt 4. Rámcového programu Komise EU – 
INCO COPERNICUS – IC15 – CT98-0805 
„Development of Plasma-based Products and 
Processes“ (2000 – 2003) a  táž katedra se za-
pojila do mezinárodní sítě COST 527 „Plasma 
Polymers and Related Materials“ v rámci řešení 
projektu OC 527.50 „Thin Films Study by AFM 

Výstavní síň designu FUD v roce 2010
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and Improvement of Plasma Diagnostics Met-
hods“. Katedra germanistiky uspořádala za spo-
lupráce se Sdružením Ackermann-Gemeinde 
Praha a Institutum Bohemicum Mnichov první 
mezinárodní studentskou konferenci „Perspekti-
vy nové generace pro Evropu“. 

ÚTŘV 
(FVTM od roku 2006/FSI od roku 2017)

Od 1. ledna byla zřízena knihovna ÚTŘV. Po-
dařilo se přestavět nevyužívané garáže UJEP 

v objektu Za Válcovnou na laboratoře ústavu. Tím 
vznikl dílensko-laboratorní komplex, v němž byly 
umístěny dílny kovo a dřevo, 5 laboratoří, 1 učeb-
na a 1 odborná učebna CAD-CAM-CAPP. V září 
fakulta podala projekt na pomoc Bolívii při budo-
vání Technologického institutu Universidad Pú-
blica El Alto. Uvedený projekt byl přijat a v ná-
sledujících letech 2001–2002 úspěšně realizován.

2001

UJEP

Dne 1. 3. rektorem 
UJEP doc. PhDr. Zde-
něk Havel., CSc.

V  tomto roce slavi-
la univerzita 10. vý-
ročí svého založení. 
Při té příležitosti byly 
dne 3. října předány 
na slavnostním zase-
dání VR a  AS UJEP 
pamětní grafické Dílensko-laboratorní komplex Za Válcovnou v roce 2011 doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.
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listy významným osobnostem a  institucím, kte-
ré se v  uplynulém desetiletí nejvíce zaslouži-
ly o  rozvoj UJEP. Za významný podíl na roz-
voji univerzity byli oceněni: doc. Ing. Zdeněk 
Antoš, CSc., Ing.  Josef Beneš, CSc., PhDr. Ivo 
Brožek, Ing.  Vladimír Feix, doc. RNDr. Fran-
tišek Fiala, prof. PhDr. Tomáš Fiala, CSc., 
doc.  RNDr.  Jaromír Hajer, CSc., Ing. Tomáš 

Kopřiva, doc.  RNDr.  Jaroslav Louda, CSc., 
prof. PhDr. Dobrava Moldanová, CSc., Ing. Mi-
roslav Pátek, prof. akad. malíř Jaroslav Prášil, 
doc. Ing. Josef Průša, CSc., Ing. Helena Šeb-
ková, CSc., doc. Ing. Zdeněk Štěpánek, CSc., 
a doc. Ing. Václav Vinš, CSc. Za významný po-
díl na zakládání a  rozvoji univerzity pak oce-
nění obdrželi: doc. Ing. Miroslav Farský, CSc., 
prof.  RNDr. Jan Kopka, CSc., doc. PhDr. Cti-
rad Kučera, CSc., doc. RNDr. Stanislav Novák, 
CSc., prof. RNDr. Vlastimil Novobilský, CSc., 
doc. PhDr. Jiří Vomáčka, CSc., doc. Ing. Jaro-
slava Vráblíková, CSc., a  Ing. Jaroslav Zahálka, 
CSc.

Dne 17. 12. rektor doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., 
založil tradici předávání Cen rektora nejlepším 
akademickým pracovníkům a  studentům za ka-
lendářní rok u příležitosti narození J. E. Purkyně.

FSE

Začátkem února začalo druhé funkční období 
děkana FSE doc. Ing. Z. Štěpánka, CSc. Fakul-
ta společně s UJEP oslavila 10 let svého trvání. 

Prezident Václav Klaus jmenuje, za přítomnosti ministryně 
školství, mládeže a tělovýchovy Petry Buzkové, doc. PhDr. Zdeňka 

Havla, CSc., rektorem UJEP 
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Všichni zaměstnanci fakulty obdrželi od děka-
na Pamětní list k tomuto výročí. Počet studentů 
fakulty dosáhl dosavadního maxima (1 271). Po-
dařilo se reakreditovat studijní program Sociální 
politika a sociální práce na dalších 6 let.

FŽP

V  září 2001 uvolnila fakulta budovu Na Okra-
ji 1001 a  přestěhovala se do rekonstruovaných 
prostor na Králově výšině. 

FUUD 
(FUD od roku 2008)

Od 20. 2. děkanem FUUD doc. ak. mal. Vladimír 
Švec.

PF

Od 1. 3. děkanem PF doc. RNDr. Stanislav No-
vák, CSc. 

Doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc., z  katedry bi-
ologie získal první Cenu rektora za vědeckou Pozvánka na oslavy 10. výročí založení UJEP
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a výzkumnou činnost a za významnou publikační 
aktivitu v odborných časopisech. Nepominutelné 
byli rovněž jeho zásluhy na vybudování špičkové-
ho pracoviště katedry biologie, především z hle-
diska přístrojového a laboratorního vybavení.  

ÚTŘV 
(FVTM od roku 2006/FSI od roku 2017)

Od 1. 3. do 31. 10. ředitelem ÚTŘV Mgr. Jaro-
slav Zukerstein (Dr. Ing. František Holešovský 
vykoná val přechodně funkci prorektora UJEP).

Prvním rokem byl realizován projekt zahraniční 
rozvojové spolupráce s  cílem pomoci Universi-
dad Pública El Alto v Bolívii. Proběhla návštěva 
bolivijských pracovníků v Ústí nad Labem i aka-
demických pracovníků ÚTŘV v Bolívii. Součas-
ně bylo bolivijské univerzitě předáno vybavení 
tří laboratoří a byla poskytnuta pomoc při tvorbě 
a sestavování bakalářského studijního programu. 
Vzhledem k  nárůstu počtu studentů a  zaměst-
nanců se ústav v září přestěhoval do budovy Na 
Okraji 1001, která byla uvolněna fakultou život-
ního prostředí. V měsíci září byl ústav hostitelem 

Návštěva pracovníků ÚTŘV na Universidad Pública El Alto v Bolívii

Budova FŽP v ulici Králova výšina
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Mezinárodního kongresu přesného obrábění 
ICPM, který pořádal společně s ostatními pra-
covišti strojírenské technologie vysokých škol 
a jehož tradici tak založil. V pedagogické oblasti 
proběhla úspěšná reakreditace bakalářského stu-
dijního programu se změnou názvu programu na 
Strojírenská technologie se studijním oborem 
Řízení výroby.

2002

UJEP

Ve dnech 21.–22. 1. proběhl na UJEP první se-
minář Hodnocení kvality vysokých škol. Ve 
skutečnosti se jednalo již o 3. ročník tohoto se-
mináře, jehož pořadatelství si UJEP držela až 
do jeho 10. roč níku v roce 2009. Od roku 2010 
převzala organizaci semináře Masarykova uni-
verzita Brno. Seminář Hodnocení kvality vysokých škol, 2008

Zahájení Sportovního dne rektora, 2004
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Dne 23. 4. pořádala katedra tělesné výchovy PF 
pod záštitou rektora doc. Zdeňka Havla první 
Sportovní den rektora UJEP pro studenty a za-
městnance UJEP i širokou veřejnost. V pozdějších 
letech se ke sportovnímu dni přidala ještě kultur-
ní část. Tato tradice se udržela až do roku 2009.

FSE

Na fakultě úspěšně proběhla evaluace studij-
ních programů Ekonomika a  management ba-
kalářského a  magisterského typu studia. Oba 

programy byly reakreditovány na 4 roky, při 
té příležitosti došlo k  jejich racionální úpravě 
a rozšíření studijních opor.

FŽP

Před zahájením akademického roku 2002/2003 
byly úspěšně akreditovány bakalářské obory 
Vodní hospodářství a  Ochrana životního pro-
středí v průmyslu. Ve stejné době bylo také zahá-
jeno studium oboru Ochrana životního prostředí 

Tradiční součástí Sportovního dne rektora byla přehlídka 
Pohybových skladeb

V laboratoři FŽP
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na detašovaném pracovišti v Mostě v objektu In-
tegrované střední školy ve Velebudicích a  také 
v Litvínově. Fakultě se podařilo získat finan ční 
prostředky z  Fondu rozvoje vysokých škol na 
rozšíření a další vybavení chemických laboratoří. 
Vznikly též nové laboratoře matematiky, geoin-
formatiky, ukázkové měřící pracoviště na využití 
sluneční energie a laboratoř pro praktickou výu-
ku pedologie, hydrologie a meteorologie.  

PF

Katedra geografie uspořádala XX. jubilejní sjezd 
České geografické společnosti. Sjezd probě-
hl v  prostorách pedagogické fakulty pod mot-
tem „Evropská integrace – česká společnost 
a krajina“. 

ÚTŘV 
(FVTM od roku 2006/FSI od roku 2017)

V září bylo otevřeno konzultační středisko ÚTŘV 
na SPŠ a  VOŠ v  Chomutově, kde byl zahájen 
1. ročník bakalářského studijního programu Stro-
jírenská technologie se studijním oborem Řízení V laboratoři FŽP
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výroby v kombinované formě studia. V tomto roce 
také byla na ústavu založena Česká společnost 
strojírenské technologie. Jejím předsedou se stal 
ředitel ústavu doc. Dr. Ing. František Holešovský. 
Podařilo se navázat užší spolupráci s Auto Škoda, 
a. s. Mladá Boleslav a s vedením podniku byla po-
depsána smlouva o spolupráci. 

2003

UJEP

Dne 26. 11. byl Akademickým senátem  UJEP 
zvolen kandidát na rektora univerzity doc. PhDr. 
Zdeněk Havel, CSc., současný rektor.

FSE

V souvislosti s doporučením AK došlo na fakul-
tě k dalším průběžným úpravám studijních pro-
gramů, které se více přizpůsobily potřebám trhu. 
Rovněž došlo k hlubšímu propojení výzkumných 
aktivit fakulty s problematikou rozvoje Ústecké-
ho kraje, a to v oblasti ekonomické, sociální, ge-
odemografické a ekologické. Na fakultě proběhla 

volba děkana. Novým děkanem FSE byl zvolen 
prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc.

FŽP

V  rámci přechodu na třístupňový systém vyso-
koškolského studia bylo akreditační komisí po-
zastaveno přijímání studentů do pětiletých stu-
dijních oborů a  nově bylo akreditováno pouze 
navazující magisterské studium oboru Odpado-
vé hospodářství.

Předávání ocenění Exit, 2010
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FUUD 
(FUD od roku 2008)

Od tohoto roku začala pořádat FUUD celostátní 
výtvarnou soutěž pro studenty vysokých umělec-
kých škol pod názvem Exit. Fakulta získala akre-
ditaci navazujícího magisterského studia a  dal-
ší budovu v těsném sousedství tzv. Zelené školy 
(Velká Hradební 15).  

PF

Katedra fyziky získala akreditaci pro doktorský stu-
dijní program Fyzika s  oborem Počítačové meto-
dy ve vědě a technice. Akreditační komise vyslovi-
la nesouhlas s transformací pedagogické fakulty na 
fakultu pedagogickou, fakultu humanitní a  fakultu 
přírodovědeckou. AS fakulty zvolil novým děkanem 
doc. PhDr. Zdeňka Radvanovského, CSc.

ÚTŘV 
(FVTM od roku 2006/FSI od roku 2017)

Bylo zahájeno řešení nového projektu MŠMT 
a  MZV – Rozvoj bakalářského studijního 

programu na Universidad Pública El Alto v Bolí-
vii v rámci zahraniční rozvojové spolupráce, který 
navazoval na projekt z roku 2001.

ÚZS
(FZS od roku 2012)

Jako reakce na potřeby současného českého 
zdravotnictví po vstupu ČR do EU vznikl ústav 
zdravotnických studií (ÚZS). Jeho založení bylo 
výsledkem aktivit zdravotnicky orientovaných 

Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola v Ústí n. L. 
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oborů UJEP, Střední zdravotnické školy a Vyšší 
zdravotnické školy v Mostě, v Teplicích a v Ústí 
nad Labem. Spolupráci dále nabídly Masarykova 
nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Tep-
lice, Nemocnice Most a  řada ostatních oboro-
vě příbuzných pracovišť ústeckého regionu. Ře-
ditelem ÚZS byl jmenován doc. MUDr. Ladislav 
Pyšný, CSc., který připravoval k akreditaci první 
bakalářské studijní obory.

2004

UJEP

Proběhla revitalizace pavilonu D (VIKS) v areá-
lu budovaného Kampusu UJEP pro fakultu soci-
álně ekonomickou (aula, výukové prostory) a pe-
dagogickou fakultu (Ústřední knihovna PF).

Dne 29. 3. besedoval v zaplněné Aule PF prezi-
dent Václav Klaus se studenty a  akademickými 
pracovníky. Pavilon „D“ v Kampusu UJEP

 Příjezd prezidenta Václava Klause s chotí na UJEP
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FSE

Od 9. 2. děkanem FSE prof. Ing. Zdeněk Pav-
lík, DrSc. 

Na fakultě došlo k výraznému rozšíření kapacity 
internetových učeben.

FUUD 
(FUD od roku 2006)

Na katedře dějin a teorie umění bylo v roce 2004 
založeno Centrum současného středoevropské-
ho umění.

FŽP

Od 1. 5. děkanem FŽP doc. Ing. Josef Seják, CSc. 

PF

Od 1. 3. děkanem PF doc. PhDr. Zdeněk Radva-
novský, CSc. 

Inaugurace děkana PF doc. PhDr. Zdeňka Radvanovského, CSc.

Inaugurace děkana FŽP doc. Ing. Josefa Sejáka, CSc.
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Jednalo se o  padesátý rok existence vysoko-
školského učitelského vzdělávání v  Ústí n. L. 
V  rámci tohoto významného jubilea se usku-
tečnila celá řada konferencí, seminářů, koncert-
ních vystoupení a výstav; vše vyvrcholilo 2. října 
v budově Severočeského divadla opery a  baletu 
slavnostním zasedáním Vědecké rady PF spo-
jeným s oceněním dlouholetých pracovníků PF 
a  s  udělením čestných titulů emeritní profesor, 
po kterém následoval happening pro absolventy, 
studenty, učitele a přátele PF v areálu městské-
ho letního kina. Na katedře společenských věd 
se 6. května uskutečnila významná konference na 
téma „Idea univerzity“. 

Na katedru fyziky byl pořízen unikátní přístroj 
SIMS, který dokáže vyhodnocovat parametry 
tenkých povrchových vrstev. 

V září tohoto roku byl na fakultě připraven pro-
jekt na založení ústavu přírodních věd a ústavu 
humanitních studií, který byl zaslán Akreditač-
ní komisi ČR. 

ÚTŘV 
(FVTM od roku 2006/FSI od roku 2017)

V organizační oblasti došlo k vytvoření tří kate-
der: strojírenské technologie, strojů a mechani-
ky a obecných disciplín. Ústav rovněž dobudoval 
pracoviště pro výzkum broušení. Vlastnoručně 
vytvořené zařízení na měření sil nahrazeno sní-
mačem Kistler, mezinárodně uznávaným mě-
řícím členem, který je uložen v  dynamometru 
konstruovaném na ÚTŘV. Zařízení bylo také 
přihlášeno jako užitný vzor. Na ústavu byla vy-
budována bezdrátová síťová struktura postavená 
na technologii Wi-Fi. 

ÚZS
(FZS od roku 2012)

Od 2. 1. ředitelem ÚZS doc. MUDr. Ladislav 
Pyšný, CSc. 

V  akademickém roce 2004/2005 ústav zahájil 
svoji pedagogickou a vědeckou činnost. V červ-
nu proběhlo první přijímací řízení uchaze-
čů o  studium v  nově akreditovaných studijních 
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programech a  oborech prezenční formy tříleté-
ho bakalářského studia. Ve studijním programu 
Specializace ve zdravotnictví se jednalo o obory 
Fyzioterapie a  Ergoterapie a  ve studijním pro-
gramu Ošetřovatelství se podařilo akreditovat 
obor Porodní asistentka. Dne 20. září byl zahá-
jen akademický rok na SZŠ a VZŠ v Teplicích 
a Mostě. K 30. říjnu bylo ve studijním systému 
STAG zapsáno 105 studentů. Ve druhé polovině 
roku byl úspěšně akreditován další studijní obor 
Všeobecná sestra pod studijním programem 
Ošetřovatelství, jehož první ročník měl být rea-
lizován v akademickém roce 2005/2006 na SZŠ 
a VZŠ v Ústí nad Labem. 

2005

UJEP

Dne 16. 6. byly na slavnostním zasedání VR UJEP 
rektorem doc. PhDr. Zdeňkem Havlem, CSc., 
předány čestné doktoráty honoris causa prof. 
Dr. hab. Adamu Płockému za zásluhy o rozvoj 
vědy i  obecné vzdělanosti v oblasti matematiky 
v mezinárodním měřítku, prof. Dr. hab. Peteru 

Schmidtovi za zásluhy o  rozvoj vědy i  obec-
né vzdělanosti v oblasti českého jazyka v mezi-
národním měřítku a  Ing. Štěpánu Popovičovi, 
CSc., za zásluhy v oblasti rozvoje a vrcholového 
řízení průmyslové výroby.

V průběhu srpna až října pobýval na UJEP tým 
hodnotitelů ve složení Ing. Manfred Hellmich, 
MBA, doc. Ing. Josef Koubek, CSc., doc. Ing. 

Slavnostní zasedání VR UJEP dne 16. 6. 2005 u příležitosti předání 
doktorátů honoris causa prof. Adamu Płockému, prof. Peteru 

Schmidtovi a Ing. Štěpánu Popovičovi
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Eva Münsterová, CSc., a  prof. Ing. Karel Rais, 
CSc., MBA, kteří v  rámci výzkumného projek-
tu CSVŠ „Hodnocení kvality vysokých škol“ 
provedli komplexní hodnocení kvality činnos-
tí a  prostředí na UJEP se závěrem, že činnost 
a  další rozvoj univerzity jsou dobře nastartova-
né a univerzita má silnou pozici a podporu v re-
gionu, vykazuje konkurenční výhody a potenciál 
rozvoje, čehož je nutné využít. 

FSE

Byl akreditován bakalářský studijní program 
Hospodářská politika a  správa, obor Regionál-
ní rozvoj pro prezenční i  kombinovanou formu 
studia.

FUUD 
(FUD od roku 2008)

V akademickém roce 2005/2006 došlo k dalšímu 
rozšíření nabízených studijních oborů. Postup-
ně byly otevřeny ateliéry: Design interiéru, Pro-
duktový design, Aplikovaná a reklamní fotogra-
fie a Vizuální design. 

PF

Byla zahájena transformace fakulty. AS PF vy-
slovil souhlas se zrušením kateder biologie, che-
mie, geografie, fyziky, informatiky a historie na 
PF. K  1. 4. vytvořily čtyři přírodovědné kated-
ry Ústav přírodních věd a katedra historie Ústav 
humanitních studií. Od 1. 10. část katedry ma-
tematiky zaměřená na 2. st. ZŠ a  SŠ přešla na 
ÚPV. Na PF zůstala pouze část zaměřená na ma-
tematiku pro 1. st. ZŠ. Akreditační komise sou-
hlasila s  převedením neučitelských studijních 
programů na oba nově vzniklé ústavy. 

V  rámci oslav 15. jubilea svého vzniku uspořáda-
la katedra germanistiky v říjnu ve spolupráci s ka-
tedrou germanistiky Univerzity Vídeň meziná-
rodní germanistickou konferenci „Zlom – Přelom 
– Kontinuita“.

ÚHS 
(FF od roku 2006)

Od 1. 4. ředitelkou ÚHS PhDr. Michaela Hru-
bá, Ph.D. 
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V rámci transformace pedagogické fakulty vznikl 
dne 1. 4. ústav humanitních studií (ÚHS), jehož 
hlavním a  jediným pracovištěm se stala kated-
ra historie. Byl orientován především na histo-
rický výzkum, specializoval se na problematiku 
regionálních dějin severozápadních Čech, čes-
ko-německých vztahů a  fungování multikultur-
ní společnosti obecně. Ústav rozvíjel spolupráci 
s regionálními i centrálními institucemi zaměře-
nými na historický výzkum. Realizoval studijní 

program Historické vědy v bakalářském i nava-
zujícím magisterském studiu. Ústav se podílel 
též na realizaci učitelského studia pro základní 
a  střední školy na pedagogické fakultě, kde za-
bezpečoval obor dějepis.  

Studenti ústavu pod vedením PhDr. M. Hrubé, 
Ph.D., pracovali na projektech podpořených 
městem Ústí na Labem, jehož cílem bylo zdo-
kumentovat areál Masarykovy nemocnice – bu-
doucího univerzitního městečka. Tento projekt 
přivedl do Ústí nad Labem mladé slovenské ar-
chitekty z Technické univerzity v Bratislavě, kte-
ří vytvořili několik urbanisticko-architektonic-
kých studií k budoucí podobě tohoto areálu

ÚPV/PřF 

Od 26. 4. ředitelem ÚPV doc. RNDr. Stanislav 
Novák, CSc. 

1. dubna vznikl ústav přírodních věd (ÚPV ). 
Na tuto novou součást UJEP přešly z  pedago-
gické fakulty katedry biologie, fyziky, geogra-
fie, chemie a informatiky. Dne 14. června poprvé 

Slavnostní založení přírodovědecké fakulty dne 4. 11. 2005
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zasedala Vědecká rada ÚPV. V září byl otevřen 
nový obor Počítačové modelování ve fyzice, 
technice a výrobě, který byl akreditován společně 
se SPŠ a VOŠ v Chomutově. Jednalo se o prv-
ní společnou akreditaci na UJEP. Katedra fyziky 
získala právo konat rigorózní řízení a vůbec po-
prvé na UJEP udělovat titul RNDr. Dne 1. října 
byla na ústavu zřízena katedra matematiky. 

Dne 4. listopadu byla slavnostně založena příro-
dovědecká fakulta (PřF). Jejím vedením byl po-
věřen do 31. 10. 2006 doc. RNDr. Stanislav No-
vák, CSc. Katedra informatiky získala pro novou 
přírodovědeckou fakultu status akreditovaného 
střediska ECDL. 

ÚTŘV 
(FVTM od roku 2006/FSI od roku 2017)

Akreditační komisi byl předložen materiál nava-
zujícího magisterského studijního programu Stro-
jírenská technologie, obor Příprava a  řízení vý-
roby. Studijní program byl akreditován do roku 
2009. Dále byl předložen k  akreditaci bakalářský 
studijní program Strojírenská technologie, obor 

Technologie zpracování skla a  polymerů. Tento 
obor byl akreditován do roku 2011. Byla ustanove-
na Průmyslová rada jakožto poradní orgán ředitele 
ústavu ve věcech spolupráce s průmyslovou sférou. 
V rámci řešení projektu Zahraniční rozvojové spo-
lupráce nastoupili do bakalářského studijního pro-
gramu 3 studenti z Namibie. V letním semestru na 
ústavu proběhla výuka v anglickém jazyce s účastí 3 
studentů z Namibie a 3 studentů z Bolívie.

ÚZS
(FZS od roku 2012)

Na ústavu byl postupně dokončován systém orga-
nizace a  řízení vzdělávání s  vytvořením sítě in-
teraktivních vazeb mezi jednotlivými spolupra-
cujícími částmi ústavu a  navázány part nerské 
vztahy nutné pro realizaci výuky. Ta probí-
hala s  vytvořením požadovaných mate riálně-
technických požadavků na vzdělávání, s  per-
sonálním zabezpečením a vy tvořením základních 
podmínek pro vědeckou a  vý zkumnou činnost. 
Pro akademický rok 2005/2006 proběhlo v červ-
nu 2005 přijímací řízení do stu dijního programu 
Ošetřovatelství, oboru Všeobecná sestra.
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2006

UJEP

Dne 5. 1. převzal rektor doc. PhDr. Zdeněk Ha-
vel, CSc., od představitelů Ústeckého kraje, měs-
ta Ústí nad Labem a  Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem symbolický klíč od bývalého 
areálu Masarykovy nemocnice v  Ústí nad La-
bem. Symbolický klíč ve skutečnosti předsta-
voval na tři desítky objektů a pozemků v areálu, 
kde univerzita plánovala vybudovat svůj kampus 

Výuka studentů z Namibie a Bolívie na UTŘV Výuka na pracovištích ÚZS

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická  
J. E. Purkyně Most
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– moderní univerzitní městečko pro 10 000 
studentů.  

UJEP v  tomto roce slavila 15. výročí svého za-
ložení. Na slavnostním zasedání Vědecké rady 
UJEP, která se konala dne 11. 10. v Severočeském 
divadle opery a  baletu Ústí nad Labem, předal 
rektor doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., medaile 
UJEP jedenácti osobnostem, které měly význam-
ný podíl na rozvoji univerzity. Byli to: PhDr. Ivo 
Brožek, doc. PhDr. Jana Englová, CSc., Ing. Vla-
dimír Feix, Mgr. Petr Gandalovič, prof. Ing. Jan 
Mádl, CSc., doc. RNDr. Stanislav Novák, CSc., 
RNDr. Miloslav Šašek, CSc., Ing. Helena Šebko-
vá, CSc., Ing. Jiří Šulc, doc. MUDr. Miroslav Ti-
chý, CSc., a prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.

Od tohoto roku pořádá univerzita Týden vědy 
a umění na UJEP, v pozdějších letech Dny vědy 
a umění na UJEP, jehož tradice je rozvíjena do 
dnešních dní.

Dne 31. 10. byla oficiálně zahájena rekonstrukce 
pavilonu B v areálu budovaného Kampusu UJEP 
pro FUUD. 

Dne 15. 11. byl Akademickým senátem UJEP 
zvolen kandidát na rektora univerzity doc. Ing. 
Iva Ritschelová, CSc., tehdejší prorektorka pro 
vědu a zahraniční vztahy UJEP.

FSE

Byly akreditovány bakalářské obory Finanční ma-
nagement a Obchod a marketing. Dne 9. listopa-
du, u příležitosti 15. výročí vzniku FSE, se konalo 
slavnostní zasedání VR FSE za účasti významné-
ho hosta prof. Švejnara. Za FSE byl udělen k to-
muto významnému výročí pamětní list doc.  Ing. 
Miroslavu Farskému, CSc., Aleně Trefilové, 
doc. Ing. Heleně Vomáčkové, CSc., doc. Ing. Janu 
Zvíralovi, CSc., PhDr. Vojtěchu Nováčkovi – in 
memoriam a Vladislavě Vitákové. 

FUUD 
(FUD od roku 2008)

Byly úspěšně reakreditovány všechny obory jak 
bakalářského, tak i  magisterského studia. Vý-
znamným úspěchem bylo otevření navazujícího 
magisterského studia Photography (fotografie 
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v  angličtině), v  němž fakulta získala první stu-
dijní obor v cizím jazyce. Vedení ateliéru se ujala 
Mgr. Zdenka Kolečková, Ph.D. 

FVTM 
(FSI od roku 2017)

V červnu proběhla úspěšná akreditace materiálů 
pro vznik fakulty a akreditační komisí byl udělen 

souhlas s  jejím vytvořením. K  1. září tak moh-
la být ustavena fakulta výrobních technologií 
a  managementu (FVTM) a  jejím vedením byl 
k uvedenému datu pověřen doc. Dr. Ing. Franti-
šek Holešovský. V  rámci organizačního členění 
byly ustaveny katedra technologií a materiálové-
ho inženýrství, katedra strojů a  mechaniky, ka-
tedra aplikovaných disciplín a katedra manage-
mentu a ekonomiky.

Děkanát FF v budově České mládeže, 2007
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PF

Došlo k  dokončení transformace pedagogic-
ké fakulty, neboť akademickými senáty fakulty 
a univerzity bylo rozhodnuto, že od počátku aka-
demického roku 2006/07 na nově zřízenou filo-
zofickou fakultu přejdou z  PF katedry germa-
nistiky a  společenských věd. Definitivně se tak 
podařilo uskutečnit snahy, které se objevily již 
při zrodu univerzity před patnácti lety, a sice vy-
členit z pedagogické fakulty přírodovědně a hu-
manitně se profilující pracoviště a z nich vytvo-
řit samostatné fakulty. PF připravila a předložila 
k akreditaci strukturovaná učitelská studia.

PřF

Od 1. 11. děkanem PřF prof. RNDr. Stanislav 
Novák, CSc. 

Katedra fyziky získala akreditaci pro doktor-
ský studijní program Physics, který je možné 
studovat v  angličtině. Jednalo se o  první cizo-
jazyčný studijní obor na UJEP. V září bylo ote-
vřeno studium Toxikologie a  analýza škodlivin 

na detašovaném pracovišti v Litvínově na Schole 
humanitas. Nově bylo zahájeno studium 7 baka-
lářských oborů a jednoho navazujícího magister-
ského oboru. Dále bylo na fakultě akreditováno 
a připraveno k otevření 6 bakalářských, 9 nava-
zujících magisterských a jeden doktorský studij-
ní obor.

ÚHS/FF

Dne 1. září byla založena filozofická fakulta (FF), 
jejímž řízením byla pověřena PhDr. Michaela 
Hrubá, Ph.D. Základ pro vznik fakulty vytvořil 
ústav humanitních studií. Na tomto ústavu byly 
vytvořeny příznivé podmínky pro rozvoj studij-
ních programů, které vyústily v úspěšnou akredi-
taci nových oborů v programech Historické vědy, 
Humanitní studia a  Politologie, včetně akredi-
tace doktorského studijního programu Historic-
ké vědy, oboru České dějiny. Sídlem FF se sta-
ly obě stávající budovy v ulici České mládeže 8. 
Za podpory rozvojového projektu Program na 
podporu rozvoje struktury a  modulární stavby 
studijních programů – inovace a  rozvoj struk-
turovaných studijních programů na ÚHS bylo 
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vybudováno specializované pracoviště pro nově 
akreditovaný obor Dokumentace památek se za-
řízením pro fotogrametrii.  

ÚZS
(FZS od roku 2012)

Výuka probíhala ve spolupráci s  partnerský-
mi středními a  vyššími zdravotnickými školami 

v  Mostě, Teplicích a  Ústí nad Labem, za jejich 
pomoci a  současně s využitím jejich materiálního 
a technického potenciálu. Praktická výuka byla po-
stupně stále více centralizována do partnerských 
zdravotnických pracovišť – Masarykovy nemocni-
ce v Ústí nad Labem, Nemocnice Most, Nemoc-
nice Teplice a Lázní Teplice. Postupně docházelo 
k  navýšení podílu zajištění výuky akademickými 
pracovníky UJEP, vzhledem ke specifičnosti výuky 

Mezinárodní sympozium o sborovém zpěvu Cantus Choralis, 2007
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(řada praktických klinických oborových předmětů) 
byli využíváni i  externí pracovníci zejména part-
nerských zdravotnických škol a nemocnic.

2007

UJEP

Od 1. 3. rektorkou UJEP doc. Ing. Iva Ritsche-
lová, CSc.

Na univerzitě již studovalo přes 10 000 mla-
dých lidí. Zatímco ještě v roce 2001 to bylo pou-
ze 6 000 studentů, v roce 2007 počet zapsaných 
dosáhl již 10 273. Univerzita tak o 800 studují-
cích překročila stav, kterého chtěla dosáhnout až 
v roce 2010.

Na UJEP se uskutečnil dne 25. 4. poprvé ERAS-
MUS DAY. 

Dne 15. 10. udělila rektorka UJEP doc. Ing. Iva Rit-
schelová, CSc., doktorát honoris causa prof. Ing. 
Václavu Klausovi, CSc., za významné záslu-
hy o  rozvoj vědy a  obecné vzdělanosti v  oblasti 

ekonomie v  národním 
i mezinárodním měřít-
ku. Stalo se tak na slav-
nostním zasedání VR 
UJEP v Severočeském 
divadle opery a  baletu 
Ústí nad Labem. 

Dne 21. 11. byla na 
slavnostním zasedání 
VR UJEP rektorkou 
doc. Ing. Ivou Rit-
schelovou, CSc., udě-
lena čestná hodnost doctor honoris causa profe-
sorce Donně Kay Anderson, Ph.D., za významné 
zásluhy o rozvoj vědy a umění i obecné vzdělanos-
ti v oblasti hudby v mezinárodním měřítku.

FSE

Od 9. 2. děkanem FSE doc. Ing. Zdeněk Štěpá-
nek, CSc. 

Na fakultě studovalo v  akademickém roce 
2007/08 téměř 2 500 studentů.

doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc.
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FUUD 
(FUD od roku 2008)

Od 20. 2. děkanem FUUD Mgr. Michal Kole-
ček, Ph.D. 

Pod jeho vedením byla koncipována nová katedra 
elektronického obrazu, která sdružila ateliéry Digi-
tální animace, Performativní média a Interaktivní 

média. Fakulta získala akreditaci navazujícího 
magisterského oboru Kurátorská studia, který se 
stal jedinečným projektem v celé České republice.  

FVTM 
(FSI od roku 2017)

Od 1. 9. děkanem FVTM doc. Ing. František 
Holešovský, Dr. (do 31. 8. pověřený děkan).

Prezident Václav Klaus jmenuje doc. Ing. Ivu  
Ritschelovou, CSc., rektorkou UJEP 

Slavnostní zasedání Vědecké rady UJEP dne 15. 10. 2007 u příležitosti 
předání doktorátu honoris causa prof. Václavu Klausovi
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Dne 4. října proběhl vlastní inaugurační akt. Fa-
kulta dala dle vlastního návrhu podnět k vytvo-
ření fakultních insignií symbolizujících technic-
kou fakultu. V  témže roce byla fakultě udělena 
akreditace doktorskému studijnímu programu 
Strojírenská technologie v  prezenční a  kombi-
nované formě. V  tomto roce probíhala rekon-
strukce jednoho podlaží budovy „H“ v  budo-
vaném Kampusu UJEP pro potřeby katedry 
managementu a  ekonomiky podniku a  katedry 
technologií a materiálového inženýrství.

FŽP

Od 1. 5. děkanem FŽP Ing. Miroslav Rich-
ter, Ph.D., Eur. Ing. 

FF

Od 1. 9. děkankou FF doc. PhDr. Michaela Hru-
bá, Ph.D., (do 31. 8. pověřena).

Slavnostní inaugurace proběhla 11. října v  kos-
tele sv. Vojtěcha v  Ústí nad Labem. Děkanka 
do svých rukou přijala nové insignie filozofické 

fakulty, které byly vy-
tvořeny uměleckým 
kovářem a  restaurá-
torem Petrem Pod-
zemským. V  sou-
vislosti se vznikem 
fakulty a  formová-
ním jednotlivých ka-
teder byla zcela nově 
koncipována i  sklad-
ba studijních pro-
gramů a  oborů, a  to 
v  plně strukturované 
podobě vysokoškol-
ského studia. Jejich 
akreditace probíhaly 

průběžně. Fakulta úzce spolupracovala s univer-
zitním Ústavem slovansko-germánských studií 
a  připravovala jeho začlenění do struktury fa-
kulty. V souvislosti s plánovaným rozvojem jed-
notlivých pracovišť fakulty bylo dále připravová-
no vytvoření samostatného oddělení pomocných 
věd historických a archivního studia na katedře 
historie, jež se v budoucnu mělo stát též samo-
statným pracovištěm.

Děkanka FF doc. PhDr. 
Michaela Hrubá, Ph.D.
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Inaugurace děkana FSE doc. Ing. Zdeňka Štěpánka, CSc.

Inaugurace děkana FUUD doc. Mgr. Michala Kolečka, Ph.D.

Inaugurace děkana FVTM doc. Ing. Františka Holešovského, Dr.

Děkan FŽP Ing. Miroslav Richter, Ph.D., Eur. Ing.
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Výrazným podílem se FF zapojila do organiza-
ce oslav 950. výročí založení Litoměřické kapitu-
ly. Opomenout není možné ani konferenci Feno-
mén Cimrman, v rámci které fakulta na své půdě 
přivítala i  dva duchovní otce Divadla Járy Ci-
mrmana Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka. 
Tuto konferenci pořádal Ústav slovansko-ger-
mánských studií spolu s katedrou historie a dal-
šími partnery.  

PF

Veškerá učitelská studia pro ZŠ a  SŠ (kromě 
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ) byla v rámci přijíma-
cího řízení poprvé nabízena pouze ve strukturo-
vané formě. Realizace přechodu na strukturova-
ná studia zcela nepotvrdila obavy z následného 
poklesu počtu uchazečů o  studium vzhledem 
k  tomu, že některé společné obory nebo kom-
binace oborů již otevírala PřF a FF. Naopak PF 
se i  po transformaci podařilo prolomit hranici 
1 000 studentů zapsaných do 1. roku studia – za-
psalo se jich 1 060. Projevil se však pokles zájmu 
o dvouoborové kombinace v bakalářských studij-
ních programech.

Toho roku zorganizoval děkan fakulty, 
doc. PhDr. et. Mgr. Zdeněk Radvanovský, CSc., 
první setkání emeritních profesorů a  docentů 
s vedením fakulty. 

PřF

Přírodovědecká fakulta se zapojila do národ-
ního programu „Nanotechnologie pro spo-
lečnost“, kde byla úspěšná se třemi projekty: 

První setkání emeritních profesorů a docentů s vedením PF, 2007
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Nanoimunosenzory pro detekci cytokinů, Na-
nokompozitní vrstvy a  nanočástice vytvářené 
v  nízkoteplotním plazmatu pro povrchovou 
modifikaci a  Hierarchické nanosystémy pro 
mikroelektroniku. Doc. RNDr. Jaroslav Pav-
lík, CSc., z  katedry fyziky získal nový pro-
jekt Centra základního výzkumu LC 06041 
„Příprava, modifikace a  charakterizace mate-
riálů energetickým zářením“. RNDr. Nguyen 
Thi Thu Huong z  katedry chemie se podí-
lela v  rámci spolupráce na projektu GA ČR 
s  Vysokou školou chemicko-technologickou 
v  Praze (prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc.) na 
přípravě dvou českých patentových přihlášek. 
Spoluautorkou za PřF se stala i studentka Pet-
ra Klímková, která byla do tohoto výzkumu 
zapojena formou diplomové práce. Mgr. Jan 
Malý, Ph.D., byl spoluautorem přihlášky pa-
tentu „Nanostrukturovaná pracovní elektroda 
elektrochemického sensoru, způsob její výroby 
a  senzor obsahující tuto pracovní elektrodu“. 
Jednalo se o  první přijatou mezinárodní při-
hlášku patentu (poprvé na UJEP), která byla 
podána pro pokrytí patentové ochrany v  ze-
mích EU a USA. 

Nově bylo zahájeno studium 6 bakalářských obo-
rů, 9 navazujících magisterských oborů a jedno-
ho doktorského oboru. Dále byly akreditovány 
a připraveny k otevření 3 bakalářské a jeden na-
vazující magisterský obor. 

Svou činnost zahájila Interní grantová agentu-
ra přírodovědecké fakulty, která byla zřízena za 
účelem podpořit prezentaci výsledků vědecké 
činnosti studentů doktorských studijních pro-
gramů akreditovaných na PřF UJEP a začínají-
cích mladých pracovníků PřF UJEP studujících 
doktorské studijní programy.

ÚZS
(FZS od roku 2012)

Od 6. 12. ředitelem ÚZS MUDr. Tomáš 
Indra, MBA. 

V červnu složili státní závěrečnou zkoušku prv-
ní absolventi ústavu v programu Specializace ve 
zdravotnictví, oborů Fyzioterapie a  Ergotera-
pie, a  programu Ošetřovatelství, oboru Porod-
ní asistentka. 



174

2008

UJEP

UJEP v  tomto roce pořádala svůj 1.  reprezen-
tační ples, který se konal dne 7. března. 

Dne 18. 3. byly slavnostně otevřeny další vý ukové 
prostory v budovaném kampusu. Do zrekonstru-
ované budovy „H“ se přemístily dvě katedry fa-
kulty výrobních technologií a managementu. 

Dne 14. 5. se konal na Lidickém náměstí první 
Majáles UJEP. Studentská oslava jara byla Stu-
dentskou unií UJEP pořádána nejen pro studen-
ty a zaměstnance univerzity, ale pro všechny Ús-
tečany a příchozí.

Dne 18. 11. bylo slavnostně otevřeno SV křídlo 
Kampusu UJEP. Tím byla zakončena první eta-
pa budování univerzitního městečka v Ústí nad 
Labem. 

První reprezentační ples UJEP dne 7. 3. 2008 v hotelu Vladimir

Majáles UJEP 2011 v prostorách Kampusu UJEP 
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Dne 7. října navštívil univerzitu dramatik, expre-
zident a občan Václav Havel na pozvání katedry 
politologie a filozofie filozofické fakulty. Nefor-
málně se setkal se studenty UJEP ve velké Aule 
v budově PF.

V  ústecké nemocnici byly zřízeny dvě kliniky, 
kardiologická a neurochirurgická, jako společná 
pracoviště UJEP a Krajské zdravotní, a. s. – Ma-
sarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

FSE

Pokračovaly práce na modernizaci studovny 
a  knihovny fakulty a  Střediska vědeckých in-
formací (SVI). Na základě hodnocení FSE byl 
akreditován navazující magisterský studijní pro-
gram Hospodářská politika a správa – obor Re-
gionální rozvoj.

Slavnostní otevření SV křídla Kampusu UJEP dne 18. 11. 2008

Univerzitu navštívil dramatik, prezident Václav Havel, 7. 10. 2008
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FUD 

Fakulta byla rozhodnutím akademického se-
nátu přejmenována na fakultu umění a  desig-
nu (FUD). V  tomto roce proběhla významná 
a úspěšná výstava v Národní galerii ve Veletrž-
ním paláci v  Praze, která prezentovala patnác-
tileté výročí trvání a budování umělecké fakulty 
na UJEP v Ústí nad Labem. Podařilo se rovněž 
akreditovat doktorské studium: studijní program 
Výtvarné umění, obor Vizuální komunikace. 
Tímto krokem byl na fakultě završen třístupňo-
vý vzdělávací systém. 

V průběhu června a  července se fakulta přestě-
hovala ze „Zelené školy“ do nově zrekonstruo-
vané budovy „B“ v Kampusu UJEP, a stala se tak 
první součástí, která kompletně sídlila v budova-
ném univerzitním městečku. 

FVTM 
(FSI od roku 2017)

Dne 18. března byly slavnostně otevřeny nové 
prostory pro FVTM v budově v areálu kampusu. Výstava FUD v Národní galerii ve Veletržním paláci v Praze, 2008
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Rekonstrukcí 2. nadzemního podlaží tak fakulta 
částečně vyřešila svou tíživou prostorovou situa-
ci. V  oblasti materiálového vybavení se podařilo 
v budově H vybudovat laboratoř nedestruktivní-
ho zkoušení v úzké spolupráci s firmou Olympus 
Praha a komplexní metalografickou laboratoř. 

V  souvislosti s  desátým výročím vzniku samo-
statné součásti garantující technické vzdělává-
ní na UJEP proběhlo dne 11. prosince slavnostní 
zasedání vědecké rady fakulty. Při této příleži-
tosti byla předána ocenění děkana FVTM.

FŽP

Po doporučených úpravách bylo v  rámci evalu-
ace univerzity úspěšně akreditováno navazující 
magisterské studium oboru Revitalizace kraji-
ny. Doc. Ing. Pavel Janoš, CSc., zahájil přípravu 
doktorského studijního oboru Environmentální 
analytická chemie.

FF

V průběhu roku došlo ke změně ve vedení fakul-
ty. Mgr. Škvára, který řídil oblast rozvoje a  in-
formatizace, přešel na základě výběrového říze-
ní na pozici vedoucího Jazykového centra FF, 
které zahájilo svoji činnost 14. října. Pokračoval 
vnitřní rozvoj fakulty. Do její struktury byl začle-
něn do té doby univerzitní Ústav slovansko-ger-
mánských studií a  dále nově vzniklé Jazykové 
centrum FF. Novým pracovištěm se na katedře 
historie stalo oddělení Centrum pro dokumen-
taci a digitalizaci kulturního dědictví (CDDKD) 
a  dále Oddělení pomocných věd historických. 
CDDKD ve Velké Hradební 15 bylo koncipo-
váno jako specializované společné pracoviště FF Budova „H“ v Kampusu UJEP
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a  FŽP UJEP zaměřené na výzkum a  vzdělává-
ní v oblasti dokumentace hmotného kulturního 
dědictví. 

V říjnu přijel na pozvání katedry politologie a fi-
lozofie na fakultu někdejší prezident ČR Václav 
Havel. Tohoto roku byla zavedena tradice fakult-
ních studentských plesů. I. studentský ples FF 
uspořádali studenti ve společenském sále Setuzy.

PF

Katedra tělesné výchovy úspěšně organizovala 
mistrovství Evropy v  poněkud exotickém spor-
tovním odvětví – tchoukballu. 

U příležitosti Sportovního dne rektorky 22. 4. do-
šlo k  slavnostnímu otevření víceúčelového spor-
tovního venkovního areálu u sportovní haly PF.

Slavnostní servis děkana PF doc. Zdeňka Radvanovského při otevření 
víceúčelového sportovního venkovního areálu u sportovní haly PF

Mistrovství Evropy v tchoukballu na PF, 2008
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Katedra bohemistiky a slavistiky získala od Ná-
rodní agentury pro evropské vzdělávací progra-
my (NAEP) poprvé možnost pořádat prestižní 
Erasmus Intensicve Language Courses  (EILC) 
– kurzy českého jazyka pro studenty přijíždějící 
v rámci programu ERASMUS studovat na vyso-
kých školách v ČR.

PřF

Katedra matematiky získala akreditaci doktor-
ského studijního programu Matematika se stu-
dijním oborem Obecné otázky matematiky ve 
spolupráci s  FAV ZČU v  Plzni. Nově bylo za-
hájeno studium v  dalších 3 bakalářských obo-
rech, v jednom navazujícím magisterském a jed-
nom doktorském oboru. Dále byly akreditovány 
a  připraveny k  otevření 2 bakalářské obory. Na 
detašovaném pracovišti ve Varnsdorfu byla za-
hájena výuka v oboru Počítačové modelování ve 
fyzice a technice. 

RNDr. Anna Macková, Ph.D., z  katedry fyziky 
PřF získala prémii Otto Wichterleho za rok 2008. 

ÚZS
(FZS od roku 2012)

Od 1. 9. ředitelem ÚZS MUDr. Vítězslav Vav-
roušek, MBA.

Úspěšně proběhlo prodloužení akreditace studij-
ních oborů Ergoterapie, Fyzioterapie, Porodní 
asistentka, Všeobecná sestra, a to do roku 2014. 
Na doporučení Akreditační komise MŠMT ČR 
došlo od akademického roku 2008/2009 k cent-
ralizaci jednotlivých odloučených pracovišť ÚZS 
(Most, Teplice a  Ústí nad Labem) do budovy 
Velká Hradební 13 v Ústí nad Labem, která byla 
uvolněna fakultou umění a designu.

2009

UJEP

1. 1. bylo na UJEP zřízeno Centum celoživotní-
ho vzdělávání. Instituce stejného názvu vznikla 
již v roce 2000 na PF. 
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V tomto roce UJEP slavila 55. výročí vysokoškol-
ského vzdělávání v  Ústeckém kraji a  140. výročí 
úmrtí patrona UJEP J. E. Purkyně. Na slavnost-
ní Vědecké radě UJEP, konané při této příležitos-
ti dne 19. 2. v Severočeském divadle opery a ba-
letu Ústí nad Labem, udělila rektorka doc. Ing. 
Iva Ritschelová, CSc., doktorát honoris causa 
Ing. Vladimíru Feixovi za dlouhodobý inovativ-
ní přínos v oblasti designu keramiky a porcelánu, 
soustavnou prezentaci českého designu na celé 
řadě odborných mezinárodních sympozií a  rov-
něž nezastupitelnou úlohu při rozvoji specializo-
vaného pracoviště ateliéru Design keramiky FUD 
UJEP v areálu firmy Český porcelán Dubí, a. s.

V tomto roce také UJEP jako vůbec první uni-
verzita v  ČR prošla úspěšně institucionálním 
hodnocením Akreditační komisí Vlády ČR 
a získala právo realizovat výuku ve všech studij-
ních oborech na následujících 6 let.

Vláda ČR na svém zasedání dne 6. 4. rozhodla 
podpořit vybudování Multifunkčního informač-
ního a vzdělávacího centra v Kampusu UJEP ze 
státního rozpočtu. Dne 9. 9. byly následně za tím 

účelem zahájeny další demolice v  areálu Kam-
pusu UJEP.

Dne 1. 7. odstartovala na UJEP Teen Age Uni-
versity, univerzita pro středoškoláky a žáky zá-
kladních škol.

Dne 11. 11. se uskutečnilo v Severočeském divadle 
opery a baletu Ústí nad Labem slavnostní zase-
dání Vědecké rady UJEP u příležitosti 20. výro-
čí událostí 17. listopadu 1989. Rektorka doc. Ing. 
Iva Ritschelová, CSc., na něm předala 4  čestné 

Zahájení demolic v Kampusu UJEP dne 9. 9. 2011
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doktoráty honoris causa prof. PhDr. Lence Bob-
kové, CSc., za celoživotní přínos v oblasti histo-
rického výzkumu dějin zemí České koruny, dějin 
severních Čech a dějin města Ústí nad Labem, 
prof. Ing. Janu Ehlemanovi, CSc., za celoživot-
ní zásluhy o rozvoj ekonomických věd, Janu Ml-
čochovi za vlastní uměleckou tvorbu a vědeckou 
činnost v oblasti dějin a teorie fotografie v me-
zinárodním měřítku a  prof.  RNDr. Petru Vo-
pěnkovi, DrCs., za celoživotní přínos v  oblasti 

Na slavnostním zasedání Vědecké rady UJEP dne 19. 2. 2009 byl 
předán doktorát honoris causa Ing. Vladimíru Feixovi

Promoce Teen Age University



182

historického výzkumu matematiky a  filozofie 
matematiky.

VYCERRO (Výzkumné centrum konkurence-
schopného a udržitelného rozvoje regionů) 

V  tomto roce vzniklo centrum díky spolupráci 
UJEP, Vysoké školy ekonomické Praha a  pod-
poře Ústeckého kraje. Jeho vzniku předcháze-
lo 2. května 2008 podepsání memoranda o spo-
lupráci mezi Vysokou školou ekonomickou 

v  Praze, Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem a Ústeckým krajem.

Od 1. 12. byl pověřen řízením Ing. Aleš Klicnar. 

FSE

Na fakultě byla rekonstruována a moder nizována 
fakultní studovna.

FVTM 
(FSI od roku 2017)

Fakulta získala akreditaci bakalářského a  na-
vazujícího magisterského studijního progra-
mu Strojírenství, oboru Materiály a technologie 
v dopravě, v prezenční i kombinované formě. Fa-
kulta v  tomto roce ve vztahu k  počtu studentů 
kvantitativně rostla a  k  31. říjnu překročila po-
prvé počet pěti set studentů.  

FŽP

Proběhla akreditace doktorského studijní-
ho oboru Environmentální analytická chemie 

Na slavnostním zasedání Vědecké rady UJEP dne 11. 11. 2009 byly 
předány doktoráty honoris causa
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s  termínem zahájení od akademického roku 
2010/2011.

FF

V tomto roce se FF výrazným způsobem podílela 
na připomenutí 140. výročí úmrtí Jana Evangelis-
ty Purkyně. Členové katedry historie doc. PhDr. 
Jana Englová, CSc., a  PhDr. David Tomíček, 
Ph.D., vytvořili výpravnou publikaci věnovanou 
Purkyňovu životu a vědeckému odkazu. 

Doktorské studium na FF ukončily první dvě 
studentky, Zuzana Safrtálová a  Jaroslava Čečr-
dlová, které byly slavnostně promovány na zase-
dání vědecké rady na zámku v Trmicích. 

PF

Prof. RNDr. Jan Melichar, CSc., z  kated-
ry matematiky a  ICT vytvořil s  týmem Ma-
rie Ausbergerová, Ladislava Eiblová, Mirosla-
va Šestáková učebnici a pracovní sešit 1 a 2 pro 
4. ročník ZŠ (vydáno ve Státním pedagogickém 
nakladatelství). 

Katedra bohemistiky a  slavistiky získala znovu 
možnost pořádat prestižní Erasmus Intensive 
Language Courses (EILC). 

Akademičtí pracovníci a  studenti PF společně 
s  PřF, FF a  ÚZS poprvé uspořádali populárně 
zaměřenou akci Fakultní noc.

PřF

2. února proběhly na katedře fyziky historicky 
první obhajoby doktorských prací. Prof. RNDr. 
Jiřímu Cihlářovi, CSc., byla udělena Medai-
le Ministerstva školství, mládeže a  tělovýchovy 
1. stupně, kterou mu 22. dubna ministr předal za 
vynikající pedagogickou činnost v  oblasti vyso-
koškolského vzdělávání. 

V dubnu získala přírodovědecká fakulta nové in-
signie. Byl vybudován a zprovozněn nový skleník 
katedry biologie. 

V  září byly otevřeny odborné bakalářské obory 
Matematika a  její použití v  přírodních vědách 
a Matematická informatika. 
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Skleník katedry biologie PřF
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Akademický senát PřF dne 16. 12. schválil vznik 
výzkumně orientovaného ústavu PřF s  názvem 
Ústecké materiálové centrum, a  to od 1. ledna 
2010.

ÚZS
(FZS od roku 2012)

Výuka studijních oborů probíhala již pouze 
v  budově Velká Hradební 13. Na jednotlivých 
katedrách poprvé proběhly odborné studentské 
konference.

Výuka ÚZS v budově v ulici Velká Hradební
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2010

UJEP

Dne 28. 5. byly otevřeny nově zrekonstruova-
né prostory v Kampusu UJEP – budovy 28 a 30 
v ulici Klíšská, které obsadily katedra matemati-
ky PřF, VYCERRO a FSE.

Dne 11. 11. se uskutečnilo v  Severočeském di-
vadle opery a baletu Ústí nad Labem slavnostní 

zasedání Vědecké rady UJEP, na kterém rek-
torka doc.  Ing. Iva Ritschelová, CSc., předala 
v  duchu univerzitních tradic čestný doktorát 
honoris causa prof. RNDr. Bedřichu Moldano-
vi, CSc., za zásluhy o rozvoj ekologie a ochra-
ny životního prostředí a prof. Stephenu Malki-
novi, ScD., za zásluhy o  rozvoj strojírenských 
technologií

Dne 8. 12. rektorka doc. Ing. Iva Ritschelová, 
CSc., udělila na písecké radnici čestný doktorát 
honoris causa prof. PhDr. Ladislavu Hejdánkovi, 
dr.h.c. (Amst.), za celoživotní přínos české filo-
zofii a demokracii. 

Dne 16. 11. AS UJEP zvolil kandidáta na jme-
nování rektorem UJEP na období 2011–2015 
prof. RNDr. René Wokouna, CSc.

VYCERRO

Dne 28. 5. bylo slavnostně otevřeno pracoviště 
výzkumného centra v  Klíšské ulici v  kampusu. 
Od 1. 7. byl pověřen jeho řízením prof. RNDr. 
René Wokoun, CSc. 

Fakultní noc, 2011
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Slavnostní zasedání Vědecké rady UJEP dne 11. 11. 2010 u příležitosti 
předání doktorátů honoris causa

Předání doktorátu honoris causa prof. Ladislavu HejdánkoviVilka v kampusu
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FUD 

Dne 8. prosince 
byl akademických 
senátem fakulty 
do funkce děkana 
na druhé funkč-
ní období zvolen 
doc.  Mgr. Michal 
Koleček, Ph.D.

FVTM 
(FSI od roku 2017)

Pod patronací 
FVTM byl k 1. 4. 
slavnostně ote-
vřen Vědecko-

technický park Ústí nad Labem, který k tomuto 
dni zahájil svůj ostrý provoz v budově H v kam-
pusu. V červnu se na fakultě konaly první stát-
ní doktorské zkoušky v  doktorském studijním 
programu Strojírenská technologie. V  tomto 
roce ukončili na fakultě svá studia první stu-
denti z Namíbie.

FŽP

Přijímacími zkouškami byla zahájena realizace 
doktorského studijního oboru Environmentální 
analytická chemie.

FF

Vedení FF intenzivně pracovalo na přípravě 
podkladů pro projekt Moderní vzdělávací a vě-
decko-výzkumná infrastruktura FF UJEP, který 

Vizualizace rekonstrukce pavilonů F1 a F2 v Kampusu UJEP

doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
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byl podán do OP VaVpI v rámci prioritní osy 
4. Cílem projektu, který byl po schvalovacím 
řízení na MŠMT doporučen k  financová-
ní, byla rekonstrukce a  vybavení dvou histo-
rických objektů F1 a  F2 v  prostoru rodícího 
se univerzitního kampusu jako nového záze-
mí pro realizaci vzdělávací a  vědecké činnos-
ti fakulty.  

Tento rok byl významný také pro katedru germa-
nistiky, která oslavila 20. výročí své existence.

Společenskou událostí na fakultě byla realiza-
ce výstavy My jsme to nevzdali aneb příběhy 
20. století, která byla instalována v centru měs-
ta Ústí nad Labem a poté přemístěna do areálu 
Kampusu UJEP.

PF

Pedagogická fakulta v  tomto roce získala svého 
maskota tzv. Ámoska. 

Výstava My jsme to nevzdali aneb příběhy 20. století  
v Kampusu UJEP, 2010

Aula PF v roce 2010 po rozsáhlé rekonstrukci
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Dne 24. 8. byla slavnostně otevřena zrekonstru-
ovaná velká Aula PF, největší a  nejmodernější 
přednáškový a konferenční sál pro 320 sedících 
posluchačů ve městě Ústí nad Labem. 

V listopadu se konaly volby nového děkana PF. 
AS fakulty na svém zasedání dne 24. 11. zvolil 
doc. PaedDr. Pavla Doulíka, PhD., dosavadního 
proděkana pro studium.

PřF

Od 1. 11. děkanem PřF doc. RNDr. Jaroslav Pav-
lík, CSc. 

Fakulta zahájila v  tomto roce nově studium 
v jednom bakalářském oboru a  jednom navazu-
jícím magisterském oboru. Dále byl akredito-
ván a  připraven k  otevření jeden nový bakalář-
ský obor, čtyři navazující magisterské obory byly 

Botanická zahrada PřF 

Děkan PřF doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.
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rozšířeny o kombinovanou formu studia. Fakul-
ta získala nové přístrojové a další vybavení. Byla 
ukončena 1. etapa projektu budování Botanické 
zahrady na katedře biologie. 

Dne 5. listopadu oslavila fakulta páté výročí své-
ho vzniku. V listopadu byl také poprvé zpřístup-
něn veřejnosti nový skleník, a to v rámci tradiční 
výstavy orchidejí. 

ÚZS
(FZS od roku 2012)

Od 1. 3. ředitelem ÚZS doc. MUDr. Miroslav 
Tichý, CSc.

V tomto roce byla zahájena rozsáhlá rekonstruk-
ce bu dovy ve Velké Hradební 13. Dne 27. října 

Ředitel ÚZS doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.

Ergoterapeutická dílna na ÚZS
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byly při příležitosti Světového dne ergoterapie 
slavnostně otevřeny nové ergoterapeutické díl-
ny a 2. listopadu Laboratoř pro studium pohybu.

2011

UJEP

Od 1. 3. rektorem UJEP prof. RNDr. René Wo-
koun, CSc. Dne 28. 4. se uskutečnil ve spole-
čenském sále na Větruši inaugurační ceremoni-
ál uvedení nového rektora UJEP do jeho funkce. 

Dne 26. 4. v  rámci oslav 5. narozenin filozofic-
ké fakulty byl slavnostně zahájen projekt rekon-
strukce budov F1 a F2 v areálu Kampusu, v jehož 
průběhu budou zrekonstruovány a plně vybaveny 
dva objekty pro filozofickou fakultu. 

Dne 20. 6. byla zahájena dalších etapa výstav-
by Kampusu UJEP. Slavnostní poklep na základ-
ní kámen Multifunkčního informačního a vzdě-
lávacího centra UJEP, zahrnujícího univerzitní 
knihovnu, posluchárny a  budovu rektorátu, od-
startoval rozsáhlou investiční akci.

VYCERRO

Od 15. 6. pověřený řízením RNDr. Tomáš Or-
šulák, Ph.D.

Byl zahájen nový projekt OPVK NetRegio fi-
nancovaný z prostředků Evropského sociálního 
fondu a státního rozpočtu zaměřený na vytváře-
ní kooperativní sítě vztahů mezi předními vý-
zkumnými centry v  ČR (VYCERRO – UJEP, 
Centrum městského a regionálního marketingu 
– OU, Středisko pro výzkum regionálního roz-
voje – ZČU, Centrum pro regionální rozvoj – 
MU a  Středisko regionálních a  správních věd 
– VŠE).

FSE

Došlo ke sloučení katedry obchodu a služeb s ka-
tedrou ekonomiky podniku a katedry informatiky 
s katedrou matematiky a statistiky.

Absolvovali první studenti navazujícího magis-
terského studia v oborech Regionální rozvoj a Fi-
nanční management.
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Základní kámen přestavby budov F1 a F2 v Kampusu UJEPSlavnostní poklep základního kamene MFC UJEP
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Při příležitosti 20 let od založení fakulty obdrželi 
všichni zaměstnanci Pamětní list.

FUD

Své funkce se pro druhé funkční období ujal dě-
kan doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. 

Na katedře užitého umění bylo zřízeno pracoviš-
tě pro 3D tisk.

Anna Marešová, studentka ateliéru Produktový design, 
získala Národní cenu za studentský design 2011.

FVTM 
(FSI od roku 2017)

Dne 14. dubna úspěšně dokončili doktorský stu-
dijní program Strojírenská technologie první 

Vizualizace Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra 
UJEP 2010

Slavnostní zahájení rekonstrukce budov F1 a F2 v Kampusu UJEP
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doktorandi. V dubnu byly rovněž vyhlášeny vol-
by kandidáta na funkci děkana FVTM a 27. 5. byl 
volbou členů AS FVTM ve funkci potvrzen sou-
časný děkan prof. Dr. Ing. František Holešovský.

FŽP

Bylo zahájeno studium doktorského studijního 
oboru Environmentální analytická chemie.

Byla úspěšně zakončena archeologická expedi-
ce do súdánské Sabaloky, kde FŽP zastupoval 
Ing. Jan Pacina, Ph.D., z KIG.

FŽP spolu s  Českým egyptologickým ústavem 
realizovala již druhou expedici do oblasti Gilf el 
Kebíru v Egyptě. Za fakultu se expedice účastnil 
Ing. Vladimír Brůna z KIG.

FF

Od 1. 9. děkanem FF doc.  Ing.  Aleš Havlí-
ček, Ph.D.

Student magisterského studia Bc. Antonín Ka-
dlec zvítězil v prestižní soutěži na celostátní stu-
dentské vědecké konferenci Historie konané na 
přelomu března a dubna v Olomouci, a stal se tak 
prvním studentem katedry historie, který dosáhl 
takového úspěchu.

Děkan FF doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph.D.
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PF

Od 1. 3. děkanem PF doc. PaedDr. Pavel 
Doulík, PhD. 

Úspěšná reakreditace habilitačního řízení a říze-
ní ke jmenování profesorem v oborech Hudební 
teorie a pedagogika (na 8 let) a Výtvarná výchova 
– teorie a tvorba (na 4 roky).

Na fakultě byla zrušena katedra primární jazy-
kové výchovy.  

PřF

Fakulta získala akreditaci pro habilitační řízení 
a řízení ke jmenování profesorem pro obor s ná-
zvem Aplikovaná fyzika.

Otevření nové laboratoře rentgenové struk-
turní analýzy, která bude sloužit výuce v  nově 
akreditovaném mezioborovém studijním pro-
gramu Nanotechnologie a  výzkumu a  vývoji 
nanomateriálů.

doc. PaedDr. Pavel Doulík, PhD.
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2012

UJEP

Realizace projektu „Univerzitní centrum pod-
pory pro studenty se specifickými vzdělávací-
mi potřebami“ z  Evropského sociálního fon-
du, Operačního programu vzdělávání pro 
konkurenceschopnost.

Dne 12. 12. proběhla prezentace desetileté re-
konstrukce a výstavby kampusu s názvem Kam-
pus UJEP 2003–2012 aneb změny v pohledu na 
budování studentského městečka.

Dne 8. 6. se konalo v  Císařském sále Muzea 
města Ústí nad Labem slavnostní zasedání VR 
UJEP. Byly na něm předány 2 čestné doktorá-
ty honoris causa: prof. Lechu Majewskemu za 
zásluhy o rozvoj výtvarného umění a grafického 
designu v mezinárodním měřítku (na návrh fa-
kulty umění a designu) a prof. Johnu Searlovi za 
zásluhy o rozvoj vědy a filozofie v mezinárodním 
měřítku a zvláště v České republice (na návrh fi-
lozofické fakulty).

VYCERRO

Byl zahájen projekt OP VK 2.2 InRegion (Ino-
vace výuky studijních oborů geografie a  regio-
nálního rozvoje s ohledem na potřeby trhu práce) 
zaměřený na inovaci oborů na FSE a PřF UJEP 
a oborů partnera ZČU Plzeň.

Z akcí pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami
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FSE

Příprava a podání první žádosti o akreditaci dok-
torského studijního programu Hospodářská po-
litika a  správa, obor Regionální a  environmen-
tální rozvoj.

FUD

Otevření designérského studia Inkubátor 
Předlice.

Kniha Martina Raudenského Darmo mluvit 
z edice FUD byla zařazena do výběru Meziná-
rodního knižního veletrhu ve Frankfurtu nad 
Mohanem.

FVTM 
(FSI od roku 2017)

Fakulta získala právo konat habilitační řízení 
k udělení vědecko-akademické hodnosti docent 
pro obor Strojírenská technologie (s platností do 
roku 2016).

Úřad průmyslového vlastnictví udělil fakultě 
užitný vzor na technické řešení „Zařízení pro 
zatěžování povrchové vrstvy materiálu“. Původ-
cem patentu je prof. Dr. Ing. František Hole-
šovský z  katedry technologií a  materiálového 
inženýrství.

FZS/ÚZS

Od 1. 3. byla založena z  ústavu zdravotnických 
studií Fakulta zdravotnických studií UJEP.  prof. John Searl a prof. Lech Majewski na slavnostním zasedání 

Vědecké rady UJEP
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Dne 26. 6. proběhla volba kandidáta na prv-
ního děkana fakulty: akademický senát zvolil 
doc.  MUDr. Miroslava Tichého, CSc.; jmeno-
ván do funkce byl 1. 9.

FŽP

FŽP spolu s Centrem pro otázky životního prostře-
dí Karlovy Univerzity v Praze zorganizovaly mezi-
národní seminář k  ustavení prvního Regionálního 
centra expertízy ke vzdělávání pro udržitelný roz-
voj v České republice a současně prvního takového 
centra v post-socialistických zemích kromě Ruska.

FŽP obsadila druhé místo v hlasování o nejlepší 
fakultu roku 2012 pořádaném Českou student-
skou unií.

Fakultu navštívil ministr životního prostředí ČR 
Mgr. Tomáš Chalupa.

FF

Katedra historie získala akreditaci na profesor-
ské řízení. Děkan FZS, doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.
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PF

Účast studentů katedry tělesné výchovy a  spor-
tu Zdeňka Chládka a  Davida Vály na OH 
v Londýně.

Katedra tělesné výchovy PF UJEP změnila svůj 
název na katedra tělesné výchovy a  sportu PF 
UJEP. 

Mgr. Kateřina Šteklová z katedry anglistiky oce-
něna medailí MŠMT.

Fakulta poprvé v rámci Dnů vědy a umění uspo-
řádala festival PF fest aneb Škola na ulici.

PřF

Oslavy 100. výročí objevu kosmického záření 
v Ústí nad Labem – historická rekonstrukce a let 
balónem.

Mgr. Filip Moučka, Ph.D., se setkal v  Lindau 
s laureáty Nobelovy ceny.

Mgr. Kateřina Šteklová

Oslavy 100. výročí od objevení kosmického záření v Ústí nad Labem
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2013

UJEP

Od 1. ledna UJEP změnila svoje sídlo na Pas-
teurova 1.

Dne 21. 3. proběhlo v  MFC UJEP slavnostní 
otevření Multifunkčního informačního a  vzdě-
lávacího centra UJEP a Vědecké knihovny UJEP. 

Ke dni 23. 7. byla oficiálně zahájena demolice 
budovy A v kampusu s termínem dokončení dne 
7. 10. 2013.

Dne 22. 11. se konalo v Červené aule MFC slav-
nostní zasedání VR UJEP. Byly předány 4 čest-
né doktoráty honoris causa.: prof. Johann Páll 
Arnasonovi v oboru Historické vědy za zásluhy 
o  rozvoj vědy a historické sociologie v meziná-
rodním měřítku a zvláště v České republice (na 
návrh FF), prof. Ioan D. Marinescuovi v  obo-
ru Strojírenská technologie za zásluhy o  rozvoj 
vědy v oblasti výrobních technologií, zvláště ob-
rábění (na návrh FVTM), prof. ak. mal. Adéle 

Matasové v oboru 
Výtvarná umění 
za zásluhy v  ob-
lasti výtvarného 
umění s  orienta-
cí na minimalis-
tické, geometri-
zující a  kinetické 
tendence, za mi-
mořádné úspě-
chy v  rámci české 
a  zejména mezi-
národní umělecké 
scény a  rovněž za 
odbornou zášti-
tu v průběhu for-
mování a  reali-
zace konceptu nynější Fakulty umění a designu 
UJEP (na návrh FUD) a doc. PhDr. Jiřímu Šet-
líkovi, CSc., v oboru Výtvarná umění za morální 
a umělecké postoje v době normalizace a aktivi-
ty propagující české výtvarné umění s  meziná-
rodním dosahem, a  rovněž za aktivní účast na 
rozvoji koncepce Fakulty umění a designu UJEP 
(na návrh FUD).

prof. Johann Páll Arnason
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VK UJEP

Vědecká knihovna UJEP začala fungovat od 
1.  1. jako celouniverzitní pracoviště vznik-
lé sloučením knihovních fondů pěti fakult-
ních knihoven. Následně bylo 11. února v  su-
terénu nové knihovny otevřeno Univerzitní 

knihkupectví, které se přestěhovalo ze středu 
města z ulice Brněnská. 

VK UJEP obdržela ocenění Knihovna roku 
2013 za „sloučení fakultních knihoven do efek-
tivního celku v  moderně koncipované budo-
vě knihovny“ v  kategorii „významný počin 

Nová adresa UJEP, Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem
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v  oblasti poskytování veřejných knihovnických 
a informačních služeb“. Významné ocenění pře-
vzal ředitel knihovny, PhDr. Ivo Brožek, dne 
3. 10. v Zrcadlové kapli Klementina. 

Knihovna zavedla jako první knihovna v Ústec-
kém kraji moderní technologii radiofrekvenční 
identifikace dokumentů včetně samoobslužných 
zařízení pro půjčování a vracení, tzv. self-check, 
který umožňuje čtenářům si samostatně půjčit 
anebo vrátit knihy.

VYCERRO

Novou ředitelkou jmenována Ing. Nikola 
Krejčová.

V  rámci programu TA ČR Omega byl úspěš-
ně ukončen výzkumný projekt „Využití systému 
Regional Sources Assessment (RSA) v  proce-
su územního a  strategického plánování regionů 
a municipalit“, který vznikl díky spolupráci od-
borníků z veřejných vysokých škol (UJEP, VŠE) 
a  firemní sféry (ECO trend Research centre 
s. r. o.). Děkan FSE, RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
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FSE

28. března se usku-
tečnila volba kandi-
dáta na děkana fa-
kulty. Kandidátem 
na děkana byl zvolen 
RNDr. Jaroslav Kout-
ský, Ph.D., jmenován 
do funkce byl rekto-
rem UJEP od 1. 5.

Vyznamenání Zla-
té lípy za mimořád-
ný přínos pro rozvoj 
obrany a  bezpečnosti 
Ministra obrany ČR 
k  28. 10. obdržel pracovník fakulty doc.  PhDr. 
Václav Houžvička, Ph.D.

FUD

Dne 6. 12. se uskutečnily oslavy 20. výročí za-
ložení uměleckých studií na UJEP – slavnostní 

zasedání akademické obce a  absolventů FUD 
UJEP.

Dominik Lang, student doktorského studia, se 
stal laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého.

Prof. ak. mal. Karlu Míškovi, Ph.D., byla udělena 
Cena Ladislava Sutnara 2013 za celoživotní pří-
nos na poli grafického designu.

FVTM 
(FSI od roku 2017)

V tomto roce si připomínala 15 let od svého vzniku.

V červnu uspořádala fakulta mezinárodní konfe-
renci Experimentální analýza napětí, která je jed-
nou z nejvýznamnějších konferencí v oboru, kaž-
dý rok je pořadatelem jiná organizace. 

Od září došlo na fakultě k organizačním změnám: 
zanikla katedra aplikovaných disciplin a  jednot-
livé obory, vyučované touto katedrou, přešly pod 
ostatní katedry. Cílem reorganizace bylo zapojit 

doc. PhDr. Václav  
Houžvička, Ph.D.
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pracovníky větší mírou do vědeckých a výzkum-
ných aktivit. 

FZS

Dne 1. 11. byla založena Gynekologicko-porod-
nická klinika v Krajské zdravotní, a. s. – Masary-
kově nemocnici v Ústí nad Labem.

FŽP

FŽP obsadila 2. místo v  soutěži Fakulta roku 
2012/2013 v  kategorii Přírodní vědy – veřejné 
vysoké školy.

Člen katedry informatiky a geoinformatiky FŽP 
UJEP Vladimír Brůna se zúčastnil archeologické 
expedice do Súdánu.

FF

Katedra germanistiky získala možnost udělo-
vat studentům tzv. dvojitý diplom (double de-
gree) v  navazujícím magisterském studijním 
oboru Německá filologie v  česko-německém 

interkulturním kontextu / Interkulturní germa-
nistika ve spolupráci s univerzitou v Bayreuthu.

Odborný časopis katedry germanistiky Aussiger 
Beiträge byl zařazen do mezinárodní databáze 
SCOPUS.

VR FF UJEP navrhla udělit čestný titul doctor 
honoris causa islandskému vědci Johannu Pál Ar-
nasonovi, uznávanému sociologu a filozofovi za-
bývajícímu se srovnávacím studiem civilizací.

PF

Studentka KTVS Petra Chocová obsadila na 
27.  letní světové univerziádě v  Kazani 2. mís-
to v  plavání na 50 m prsa a  získala stříbrnou 
medaili.

PřF

Fakulta obsadila 3. místo v oboru Přírodní vědy 
v celostátním hlasováním Fakultaroku.cz.
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2014

UJEP

Dne 4. 2. byla otevřena výdejna jídla v  univer-
zitním kampusu v  prostorách bývalé Ústřední 
knihovny PF. Výdejna byla vybavena nábytkem 
a moderní technologií na ohřev jídel.

Dne 10. 2. UJEP rozšířila počet klinik v Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí 

nad Labem o další čtyři: dětskou, oční, úrazové 
chirurgie a urologie a robotické chirurgie.

Dne 29. 10. AS UJEP nezvolil kandidáta na jme-
nování rektorem UJEP pro funkční období od 
1. 3. 2015 do 28. 2. 2019.

VK UJEP

Dne 3. 4. byla v prostorách VK UJEP otevřena 
Rakouská knihovna. Otevření Rakouské knihov-
ny UJEP se zúčastnili Mag. Martin Hojni, zá-
stupce vedoucího mise diplomatického zastou-
peni Republiky Rakousko v  Praze a  zemský 
hejtman a  starosta města Vídně Dr. Micha-
el Häupl (současně předseda Rakousko-české 
společnosti ve Vídni). Byla podepsána dohoda 
o  zřízení Rakouské knihovny mezi UJEP a  ra-
kouským Spolkovým ministerstvem Evropu, in-
tegraci a zahraniční věci (BMEIA).

Dne 14. 5. uspořádala Vědecká knihovna UJEP 
Noc literatury a zapojila se do již osmého roční-
ku celoevropské akce, která se koná díky spolu-
práci českých center a knihoven ČR.Otevření Rakouské knihovny
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Od září do října si Vědecká knihovna UJEP při-
pomínala výročí šedesáti let (1954–2014) od své-
ho založení. Rektor UJEP v rámci slavnostního 
odpoledne předal pamětní listy bývalým i  stá-
vajícím knihovníkům, spolupracovníkům z  řad 
akademických pracovníků a ústeckých knihoven. 

Ve dnech 14. a  15. října byla VK UJEP hosti-
telem celostátní konference Bibliotheca acade-
mica 2014 pořádané 
každoročně Asocia-
cí knihoven vysokých 
škol České republiky. 
Pod mottem „Společ-
ně – otevřeně – efek-
tivně“ jednalo cca 150 
zástupců knihoven 
vysokých škol a  dal-
ších institucí o  pro-
blematice otevřeného 
přístupu, elektronic-
kých informačních 
zdrojů, informačního 
vzdělávání a  nových 
trendů a  technologií. 

Součástí byly i dvě přednášky zahraničních od-
borníků, prezentace a stánky firem, komentova-
ná prohlídka Vědecké knihovny UJEP.

Ředitel VK UJEP PhDr. Ivo Brožek obdržel 
Cenu českých knihovníků 2014 za celoživot-
ní přínos českému knihovnictví a podporu Sva-
zu knihovníků a  informačních pracovníků ČR. 
Významné ocenění, které uděluje Svaz knihov-
níků a  informačních pracovníků (SKIP), pře-
vzal dne 16. 10. v  Zrcadlové kapli Klementina 
z rukou předsedy SKIP ČR Mgr. Romana Gie-
bische, Ph.D.  

VYCERRO

Úspěšně byly dokončeny projekty NetRegio 
a InRegion financované v rámci OP VK.

Realizován projekt TA ČR „Hodnocení ekono-
mických dopadů v rámci systému RSA“.

Podařilo se rozšířit aktivity v rámci zakázkových 
a projektových činností a získat další výzkumný 
projekt v rámci TA ČR OMEGA.

Ředitel VK UJEP,  
PhDr. Ivo Brožek
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FSE

Zahájena rekonstrukce prostor pro katedry so-
ciální práce v budově D kampusu.

FUD

Fakultě byla udělena akreditace pro uskutečňo-
vání habilitačního řízení a  řízení ke jmenování 
profesorem v  oboru Vizuální komunikace, a  to 
do 31. 5. 2017.

Jan Čapek, vedoucí ateliéru Produktový design, 
získal ocenění Designér roku soutěže Czech 
Grand Design.

FVTM 
(FSI od roku 2017)

Úspěšně proběhla reakreditace všech oborů, které 
byly na fakultě do té doby akreditovány, a to jak v ba-
kalářském, magisterském, tak i doktorském studiu.

Úřad průmyslového vlastnictví udělil v  tomto 
roce dva patenty na vynálezy „Způsob broušení 

obrobků z hliníkových slitin pro dosažení vyso-
ké jakosti povrchu“, jehož autorem je doc.  Ing. 
Martin Novák, Ph.D., z  katedry technologií 
a materiálového inženýrství a „Zařízení pro úna-
vové zkoušky ohybem“. Konstrukce zařízení je 
dílem Ing. Tomáše Vysloužila, Ph.D., a prof. Ing. 
Milana Apetaura, DrSc. 

V  budově H byla provedena rekonstrukce po-
sledního patra, a byly tím získány nové prosto-
ry pro výuku.

FZS

Byla realizována rekonstrukce budovy Velká 
Hradební 13 (výměna oken).

Na počátku roku na základě aktivního zájmu 
studentek Porodní asistence byly zahájeny před-
porodní kurzy pro veřejnost.

FŽP

Fakulta životního prostředí jako první školské 
zařízení v  České republice získala mezinárodní 
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doc. Ing. Martin Novák, Ph.D., v latoratoři FVTM
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certifikát ISO 14001. Certifikát vydalo CQS – 
Sdružení pro certifikaci systémů jakosti.

Internetové stránky http://oldmaps.geolab.cz, 
které zpřístupňují uživatelům soubory vojen-
ských mapování a  dalších historických ma-
pových děl z  území republiky, navštívilo přes 
1,5 miliónu uživatelů z celého světa. V červen-
ci byla aplikace přesunuta na výkonnější server, 
který byl pořízen z  prostředků fakulty, a  tím 
se zrychlilo zobrazování jednotlivých mapo-
vých listů.

Prof. Ing. Jaroslavě Vráblíkové, CSc., uděli-
la Česká akademie zemědělských věd bronzo-
vou medaili za mimořádný přínos k rozvoji vědy 
a výzkumu v agrárním sektoru.

FF

Byla dokončena rekonstrukce objektů F1 a  F2 
v  areálu Kampusu UJEP. Stěhování fakulty do 
nového sídla (Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad La-
bem) proběhlo v prosinci. 

Absolventka katedry germanistiky, Lucie Če-
chová, obsadila v  celostátní soutěži Deutschle-
hrerpreis 2013/14 1. místo v  kategorii Základní 
školy s projektem Rasende Schüler.

PF

Pedagogická fakulta UJEP oslavila 60. výročí 
vzdělávání učitelů v  Ústeckém kraji. U  příleži-
tosti oslav uspořádala nejen malý hudební festi-
val, ale spustila i  větší kampaň ChcemeUčit.cz, 
která proběhla s využitím technologie rozšířené 
reality a vyvrcholila spuštěním portálu pro ucha-
zeče www.chcemeucit.cz.

Svou činnost zahájilo Metodické centrum pod-
pory přírodovědného a technického vzdělávání.

Na fakultě byl zahájen projekt Cesta k  inkluzi: 
Od segregace k pozitivní diverzitě ve školství. 

Dne 15. 4. hostila PF UJEP setkání Asociace dě-
kanů pedagogických fakult. 
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Dne 19. 11. byl kandidátem na děkana do druhého 
volebního období jednohlasně akademickým sená-
tem zvolen doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.

PřF

Kandidátem na děkana do druhého volební-
ho období byl akademickým senátem zvolen 
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.

Student Aplikovaných nanotechnologií Bc. An-
tonín Čajka získal Cenu ministra školství, mlá-
deže a tělovýchovy pro vynikající studenty a mi-
mořádné výsledky.

PřF UJEP se stala Fakultou roku 2013/2014 
v oboru Přírodní vědy v celostátním hlasováním 
Fakultaroku.cz.

2015

UJEP

Dne 8. 1. podepsal hejtman Ústeckého kraje, 
rektor UJEP a předseda spolu s místopředsedou 

představenstva Kraj-
ské zdravotní, a. s., 
MEMORANDUM 
O  SPOLUPRÁCI 
ve prospěch obyva-
tel, potažmo pacien-
tů Ústeckého kraje, 
a studentů Univerzity 
J. E. Purkyně v  Ústí 
nad Labem.

Dne 6. 2. byly v areálu 
Kampusu UJEP slav-
nostně otevřeny nové 
budovy Filozofické fakulty UJEP. Objekty byly 
zrekonstruovány díky projektu podpořenému 
OP VaVpI. 

Dne 16. 2. UJEP zahájila veřejnou architektonic-
kou soutěž o návrh na novostavbu Centra přírodo-
vědných a technických oborů (CPTO).

Od 18. 3. rektorem UJEP doc. RNDr. Martin Ba-
lej, Ph.D. 

Antonín Čajka
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Dne 22. 4. byla podepsána smlouva o  realizaci 
Univerzity třetího věku UJEP v Kadani. 

Dne 4. 5. zahájilo činnost Univerzitní centrum 
podpory pro studenty se specifickými vzděláva-
cími potřebami.

Dne 24. 6. bylo otevřeno společné centrum UJEP 
a Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad La-
bem  CADORAN. 

UJEP ke dni 20. 7. zveřejnila vítěze veřejné archi-
tektonické soutěže o  návrh novostavby CPTO 
v Kampusu UJEP, společnost Pelčák a partner, s. 
r. o., se sídlem v Brně – Černých Polích. 

Dne 19. 10. zavítal na UJEP premiér ČR Bohu-
slav Sobotka spolu s ministryní školství, mládeže 
a tělovýchovy Kateřinou Valachovou.

Dne 15. 12. byla podepsána smlouva o spolupráci 
UJEP s Muzeem města Ústí nad Labem.

Rektor UJEP, doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.
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Setkání Asociace děkanů pedagogických fakult

VK UJEP

Knihovna zavedla jako první v České republice půj-
čování odborných elektronických knih na platformě 
Flexibooks, integrované do knihovního katalogu.

VK UJEP pořádala při příležitosti lucembur-
ského předsednictví Evropské unii Lucembur-
ské dny. Záštitu nad nimi převzala velvyslankyně 
Lucemburského velkovévodství v České republi-
ce J. E. Michèle Pranchère-Tomassini. Slavnostní 

zahájení Lucemburských dnů na UJEP se usku-
tečnilo za přítomnosti paní velvyslankyně a vede-
ní UJEP dne 2. 11. U příležitosti této významné 
akce byla v prostorách knihovny instalována vý-
stava Luxembourg 2015. Dále knihovna uspořádala 
geografickou přednášku Cestujeme Lucemburskem, 
historickou přednášku Symbolika a místa paměti 
jako nástroj lucemburské diplomacie, výstavku pub-
likací o Lucembursku a projekci filmů.

VYCERRO

Novým ředitelem jmenován Ing. František 
Podrápský.

VYCERRO realizoval úspěšně další etapu pro-
jektu (zakázky) pro Českou rozvojovou agenturu 
– Podpora reformy veřejné správy v Gruzii – zvyšo-
vání kapacit v oblasti vzdělávání státní správy.

FSE

Dne 14. 1. došlo k slavnostnímu otevření rekon-
struovaných prostor pro katedru sociální práce 
v budově D kampusu.
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V  rámci Centra celoživotního vzdělávání bylo 
zřízeno pro obor Ekonomika a  management 
konzultační středisko v Kadani.

FUD

Od 20. 2. děkanem FUD UJEP doc. Mgr. A. Pa-
vel Mrkus. 

Tomáš Rejmon, student ateliéru Produktový 
design, získal Národ-
ní cenu za studentský 
design 2015.

FVTM 
(FSI od roku 2017)

Od 6. 10. děkanem 
FVTM UJEP doc. 
Ing. Štefan Michna, 
PhD. 

Proběhla úspěšná 
akreditace navazující-
ho studia Energetika Děkan FUD, doc. Mgr. A. Pavel Mrkus 

Děkan FVTM, 
 doc. Ing. Štefan Michna, PhD.
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Zařízení v CADORAN

a teplárenství a reakreditace habilitačního řízení 
v  oboru Strojírenská technologie. Fakulta nově 
získala akreditaci pro jmenování profesorem 
v témže oboru na období 8 let. 

V  tomto roce fakulta obdržela užitný vzor za 
práci „Zařízení pro povlakování kovových forem 
ze slitin typu Al-Mg a Al-Si zejména pro výrobu 
pneumatik motorových vozidel v  automobilo-
vém průmyslu“ autorů doc. Ing. Štefan Michna, 

PhD., doc. Ing. Viktorie Weiss, Ph.D., Ing. Ra-
dek Honzátko, Ph.D., a Ing. Jaromír Cais.

FZS

Od 10. 11. děkanem FZS UJEP doc. PhDr. Zde-
něk Havel, CSc. 

Fakultě byla předána do užívání budova v  ulici 
Velká Hradební 15 (zahájení její rekonstrukce).

Byl realizován bez-
bariérový přístup na 
FZS v rámci projektu 
UCP SVP.

FŽP

Od 1. 5. děkanem 
FŽP UJEP Ing. Mar-
tin Neruda, Ph.D. 

Bylo otevřeno nové 
centrum pro vý-
zkum toxických látek 

Děkan FŽP, 
  Ing. Martin Neruda, Ph.D.



216

v životním prostředí CADORAN, jako společné 
centrum UJEP a Zdravotního ústavu se sídlem 
v Ústí nad Labem. Klade si za cíl vytvořit pod-
mínky pro excelentní výzkum v oblasti vlivů che-
mických látek na životní prostředí a zdraví lidí.

Fakulta obsadila 2. místo v soutěži Fakulta roku 
2015 v kategorii Přírodní vědy, pořádané Českou 
studentskou unií.

FF

Od 1. 9. děkankou FF UJEP doc. PhDr. Micha-
ela Hrubá, Ph.D. 

Od 27. 11. – 13. 3. 2016 probíhala výstava „Bez 
hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a re-
nesancí“ (FF UJEP, Národní galerie, Ústav pro 
dějiny umění FF UK).

Absolventka katedry germanistiky, Klára Šmico-
vá, obsadila v  celostátní soutěži Deutschlehrer-
preis 2014/15 1. místo v kategorii Základní ško-
ly s projektem Gesundes Leben ohne Grenzen.

PF

Od 1. 3. děkanem PF UJEP doc. PaedDr. Pavel. 
Doulík, Ph.D. (druhé funkční období).

Katedra pedagogiky v rámci projektu Cesta k in-
kluzi: Od segregace k pozitivní diverzitě ve škol-
ství uspořádala konferenci na půdě Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR. 

Otevření centra pro výzkum toxických látek v životním prostředí 
CADORAN
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Na začátku letního semestru navštívil fakultu 
velvyslanec USA Andrew H. Schapiro. 

V závěru akademického roku 2014/2015 bylo ote-
vřeno stravovací zařízení „50bar“ (čti pajdabar), 
jehož název i logo vzešlo ze studentské soutěže.

PřF 

Fakulta si v roce 2015 připomínala 10. výročí od 
svého vzniku. Každý listopadový čtvrtek byla 
zorganizována populárně naučná akce, která 
svým netradičním formátem přilákala studenty 
středních škol, ale také širokou veřejnost.

Prof. Ing. Martin Lísal, DSc., z  katedry fyziky 
byl členem mezinárodního kolektivu, který zís-
kal cenu za nejlepší poster na významné kon-
ferenci o  superpočítaní SC15 v  listopadu 2015 
v Austinu v Texasu.

Student Aplikovaných nanotechnologií Mgr. Ja-
kub Braborec získal Cenu ministryně školství, 
mládeže a  tělovýchovy pro vynikající studen-
ty a  mimořádné výsledky studentů (byl členem 

mezinárodního týmu, který jako první na světě 
vyvinul boranový laser).

Velvyslanec USA Andrew H. Schapiro
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2016

UJEP

Dne 13. 1. UJEP podepsala Smlouvu o vzájemné 
spolupráci s HC Slovan Ústí nad Labem.

Dne 11. 2. podepsala UJEP smlouvu o spoluprá-
ci s FK Teplice. 

Dne 13. 2. bylo založeno Univerzitní dobrovol-
nické centrum UJEP (UDC UJEP).   

Dne 3. 3. UJEP zahájila sérii setkávání veřejnos-
ti s akademiky ústecké univerzity v kavárně Café 
IN v OC Forum s názvem Na kávu s vědcem.

Dne 23. 3. navštívila UJEP ministryně školství, 
mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

Ve dnech 26. a 27. 4. proběhly další univerzitní 
Dny vědy a umění. Poprvé v dějinách UJEP vy-
razila univerzita za občany do centra Ústí nad 
Labem zcela kompletně, dne 26. 4. před OC Fo-
rum a dne 27. 4. do Hraničáře. 

Dne 28. 4. byla obnovena tradice konání Spor-
tovního dne rektora.

Dne 29. 4. se vrátil Majáles do Kampusu 
UJEP, kde se konal první ročník Studentského 
Majálesu.

Dne 30. 5. byla slavnostní vernisáží zaháje-
na ve Vědecké knihovně UJEP výstava UJEP Sportovní den rektora 2016
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Dny vědy a umění 2016
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– 25 let stavební činnosti mapující rekonstruk-
ce a výstavbu nových budov jednotlivých fakult 
univerzity.

Od 1. 9. bylo možné vidět mladého Jana Evange-
listu Purkyně přímo ve vstupu do univerzitního 
kampusu. Jeho stylizovaná podoba všestranné-
ho vědce, z rukou absolventa FUD Patrika Ant-
czaka, vznikla na budově auly FSE.

Dne 6. 9. byly rozdány Ceny hejtmana ÚK za 
rok 2015 – hned dva akademičtí pracovníci 
UJEP byli držiteli Ceny hejtmana za rok 2015. 
Doc. Mgr. Vladimír Šavel, jr., cenu obdržel v ob-
lasti kultury, prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc., 
za přínos v oblasti vědy a výzkumu.

Dne 1. 10. se konal druhý ročník Běhu kampusem.

Dne 10. 10. se konalo slavnostní odhalení lavičky 
Václava Havla v  kampusu UJEP, před budovou 
filozofické fakulty.

Dne 24. 11. byly v  Červené aule MFC UJEP 
uděleny v rámci slavnostního zasedání Vědec-
ké rady FVTM UJEP, při příležitosti oslav 
10. výročí založení FVTM, doktoráty honoris 
causa prof. Ing. Ivanu Lukáčovi, PhD., v obo-
ru Strojírenská technologie, a  prof. Ing. Mi-
lanu Žmindákovi, CSc., v  oboru Strojírenská 
technologie.

Dne 25. 11. proběhl v aulách UJEP poprvé JUNIOR 
NÁBOJ – týmová soutěž pro žáky druhého stupně 
základních škol v oblasti matematiky a fyziky.  

Mgr. Jakub Braborec přebírá cenu od rektora
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Dne 27. 11. podepsala UJEP smlouvu o vzájemné 
spolupráci se Slunetou Fitness.

Dne 8. 12. byly rektorem předány Ceny rek-
tora za rok 2016, k  němu se přidalo 11 dal-
ších významných donátorů, kteří udělili jed-
norázová stipendia nejlepším, nejaktivnějším 
a  úspěšným studentům UJEP za akademický 
rok 2015/2016.

VK UJEP

Dne 6. 4. se konalo slavnostní zahájení Nizo-
zemských dnů na UJEP. VK UJEP je pořáda-
la při příležitosti nizozemského předsednic-
tví Evropské unii. Záštitu nad nimi převzal 
velvyslanec Nizozemského království v  Čes-
ké republice Eduard W. V. M. Hoeks, který 
byl osobně zahájení přítomen. U  příležitosti 
této akce byla v prostorách knihovny instalo-
vána výstava reprodukcí nizozemských malí-
řů, uskutečnila se přednáška Daniela Hagena 
Párty, tráva, lodě… a  tak dál, aneb Holand-
sko trochu jinak, a  proběhly další doprovod-
né aktivity. 

V  květnu byly uspořádány v  rámci oslav 25 let 
UJEP setkání emeritních profesorů a  docentů 
a výstava k 25 letům stavební činnosti na UJEP.

Od 3.–9. 10. se VK UJEP zapojila do již 20. roč-
níku celostátní akce Týden knihoven vyhlášené 
Svazem knihovníků a informačních pracovníků.

Nizozemský velvyslanec W. V. M. Hoeks (uprostřed) při zahájení 
Nizozemských dnů ve VK UJEP.
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Dne 7. 11. byly ve VK UJEP zahájeny Slovenské 
dny na UJEP, při příležitosti slovenského před-
sednictví Evropské unii, nad nimiž převzal zášti-
tu velvyslanec Slovenské republiky v  České re-
publice Peter Weiss, který se oficiálního zahájení 
osobně zúčastnil.

FSE

V srpnu se fakulta umístila na 1. místě v hodno-
cení Fakulta Roku 2016 v kategorii Ekonomie – 
veřejné vysoké školy.

Den 13. 10. byl dnem oslav 25. založení FSE UJEP 
– zasazení památečního stromu FSE UJEP v pro-
storu Kampusu UJEP u  fakultní budovy VIKS, 
slavnostní shromáždění Akademické obce FSE, 
panelová diskuse na téma „Region, firmy, lidé“, se-
tkání absolventů, studentů, pedagogů a přátel FSE 
UJEP.

Fakulta pořádala FSEfest 2016 s imatrikulací prv-
ních ročníků. 

FUD

Dne 3. 3. byl otevřen Dům umění Ústí nad Labem 
v budově bývalé Menzy Klíšská.

FUD organizovala významné umělecké projekty:

• 4. 2. 2016 – 22. 1. 2017 Medium Loci / putov-
ní výstavní projekt ateliéru Fotografie (Papír-
na Plzeň / Runde Ecke, Dresden / Oblastní 
galerie Vysočiny, Jihlava, 

• 3. 3. – 8. 4. Jaroslav Prášil – Okolo bukové-
ho stolu / samostatná výstava / Dům umění 
Ústí n. L.,

Velvyslanec Slovenské republiky Peter Weiss
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• 12.–17. 4. Back Home / výstava katedry 
designu / České centrum v Miláně, Itálie,

• 14. 4. – 21. 5. Reflexe – Jam Session Pav-
la Baňky a jeho hostů / skupinová výstava / 
Dům umění Ústí n. L., 

• 1.–24. 9. AHOY! / výstava ateliéru Sklo / 
České centrum, Praha,  

• 7.–22. 9. Keep In Touch / Mezinárodní por-
celánové setkání / Dubí u Teplic,

• 8. 9. – 21. 10. Epifanie: Na pomezí samoty / 
mezinárodní výstava / Dům umění Ústí n. L.,

• 10.–25. 9. In Their Eyes… / mezinárodní vý-
stava / Kunsthalle Eurocenter, Lana, Itálie,

• 23. 9. – 31. 10. Keep In Touch – Dnem vzhů-
ru/Upside-Down / mezinárodní výstava / 
Dubí u Teplic,

• 26. 10. – 1. 12. Modelový svět / mezinárodní 
výstava / Galerie Emila Filly, Ústí n. L.,

• 27. 10. – 9. 12. In Their Eyes… / mezinárodní 
výstava / Dům umění Ústí n. L.,

• 27.–31. 10. Minulost-Přítomnost-Budoucnost 
/ účast FUD na přehlídce Designblok 16 / 
Průmyslový palác, Praha,

Zasazení památečního stromu FSE u budovy VIKS
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Otevření Domu umění Ústí nad Labem v budově bývalé Menzy Klíšská
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• 22. 11. 2016 – 22. 1. 2017 Pavel Mrkus: Pro-
cesor / samostatná výstava / Kasárne/Kultur-
park Košice, Galerie ALFA, 

• 23. 11. 2016 – 22. 1. 2017 Robert Vlasák: Od 
hladiny do hladiny / samostatná výstava / 
Kunsthalle/Hala umení Košice, Prostor ma-
lého bazénu,

• 6. 12. Festival kreativních průmyslů / konfe-
rence / FUD UJEP a Armaturka, Ústí nad 
Labem,

• 15. 12. 2016 – 3. 2. 2017 Csaba Nemes – 
Pád… / samostatná výstava zahraničního 
umělce / Dům umění Ústí n. L.

Akademičtí pracovníci a studenti fakulty získa-
li ocenění na přehlídkách a soutěžích designu:
• Národní cena za studentský design – Ex-

celentní studentský design: Marek Fanta + 
Martin Raudenský, Lenka Štukhejlová, 

• Dobrý studentský design: Tereza Bartošová, 
Veronika Tilšerová, 

• Cena Design Exit: Lenka Štukhejlová, 
• Cena Asociace užité grafiky a grafického 

designu: Veronika Hanzlíková, 

• Profesionální ocenění studia ATAK Design: 
Radek Timoftej a Marek Štim, 

• Cena veřejnosti: Michaela Klihavcová,
• Cena prof. Jindřicha Halabaly 2016: David 

Pacák,
• Řemeslo a umění ve skle: Šárka Vačkářová,
• Grafika roku: Cena za tisk z výšky: Miloš 

Michálek,
• Cena Ludwiga Mosera: Martin Opl – čest-

né uznání.

FVTM 
(FSI od roku 2017)

Dne 6. 1. získali Štefan Michna, Viktorie Weiss, 
Radek Honzátko a Jaromír Cais patent Způsob 
povlakování kovových forem ze slitin typu Al-
-Mg a  Al-Si, zejména pro výrobu pneumatik 
motorových vozidel v automobilovém průmyslu.

Ve dnech 3.– 4. 2. se konala 6. Mezinárodní konfe-
rence – Nové poznatky v technologiích a techno-
logické informace ´16.
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Dne 11. 5. proběhla konference – Teplárenství 
v Ústí nad Labem.

Dne 1. 9. se konala akce Káva s vědcem.

Ve dnech 20.–23. 9. se uskutečnily přednášky pro 
žáky maturitních ročníků ústeckých středních škol.

Ve dnech 5.–7. 10. se konala 14. Mezinárodní kon-
ference – Dynamika tuhých a  deformovatelných 
těles 2016.

Ve dnech 18.–21. 10. proběhla 4. Mezinárodní kon-
ference – Mikroskopie a  nedestruktivní zkoušení 
materiálů.

Dne 15. 11. proběhl Den kariéry.

Dne 24. 11. slavila fakulta výročí 10 let od svého za-
ložení. Byly předány diplomy studentům:
• Bc. Kateřině Kulhanové – za vynikající výsledek 

při běhu Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem,
• Ing. Adrianě Semerádové – za studijní vý-

sledky (absolvování NMgr. studia s červeným 
diplomem),

• Ing. Jaromíru Caisovi – za aktivní a význam-
né zapojení do řešení, podávání a získání 
patentů na FVTM v oblasti materiálového 
výzkumu.

Dne 6. 7. získal doc. Ing. Martin Novák, Ph.D., 
Evropský patent s  číslem EP 2 948 272 B1 na 
vynález, jehož podstatou je určení takových řez-
ných podmínek při broušení hliníkových slitin, 
kdy je dosaženo vysoké kvality obrobeného po-
vrchu. Byl to vůbec první Evropský patent, který 
evidovala ústecká univerzita.

Nová počítačová učebna na FZS



227

Dne 2. 11. získali Štefan Michna a Jaromír Cais 
patent Hliníková slitina zejména pro výrobu od-
litků segmentů forem pro lisování pneumatik, 
a způsob tepelného zpracování odlitků segmen-
tů forem.

FZS

Od 1. 6. byla rozdělena katedra fyzioterapie a er-
goterapie na dvě samostatné katedry – katedru 
ergoterapie a katedra fyzioterapie.

Dne 14. 9. byla na fakultě slavnostně otevřena 
nová počítačová učebna. Její vybudování bylo 
umožněno díky finanční podpoře Nadace ČEZ.

Dne 20. 10. proběhla IV. Mezinárodní kon-
ference FZS „Nové trendy ve zdravotnických 
vědách III“.

FŽP

Pro přijímací řízení na akademický rok 2016–
2017 fakulta znovu otevřela aktualizovaný a nově 

Otevření oddělení sportovní medicíny
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akreditovaný bakalářský studijní program Vodní 
hospodářství.

Dne 10. 2. získali Pavel Jánoš a Pavel Kuráň pa-
tent č. 305806 Magneticky separovatelný reak-
tivní sorbent pro rozklad organofosforečných 
sloučenin a způsob jeho přípravy.

Ve dnech 6.–10. 6. uspořádala fakulta akci Týden 
s FŽP, na níž v  rámci 25. výročí vzniku univer-
zity a  fakulty prezentovala široké veřejnosti své 
všestranné aktivity. 

FF

V roce 2016 FF slavila 10 let od svého založení. 

Od prosince 2015 do března 2016 fakulta pořádala 
pravidelné komentované prohlídky ve Valdštejn-
ské jízdárně, kde byla instalována výstava Bez 
hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a rene-
sancí, na níž se autorsky významně podílela.

Dne 21. 4. navštívil fakultu velvyslanec ČR v Ně-
mecku Tomáš Jan Podivínský a  diskutoval se 

studenty o  novodobých vztazích mezi Českou 
republikou a Spolkovou republikou Německo.

Dne 11. 5. uspořádala fakulta besedu s válečným 
zpravodajem Českého rozhlasu a  absolventem 
oboru český jazyk a  dějepis na katedře historie 
FF UJEP Robertem Mikolášem na téma Sý-
rie a boj s islamisty – jaké formy islámu mohou 
představovat hrozbu pro evropskou civilizaci?

Konference Orosené dějiny
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Ve dnech 19. a  20. 5. fakulta ve spoluprá-
ci s  Ústavem slovansko-germánských studií, 
Muzeem města Ústí nad Labem, Společnos-
tí pro dějiny Němců v Čechách a pivní stolo-
vou společ ností Collegium Cibium uspořádala 
v  Císařském sále Muzea města Ústí nad La-
bem konferenci Orosené dějiny s  podtitulem 
Ústecká pivní konference 2016, čímž tematic-
ky navázala na konferenci Pivo lepších časů, 
která se konala ve Velkém Březně před dese-
ti lety.

Ve dnech 25.–26. 5. se konala mezinárodní kon-
ference „Raně novověké město jako komunikač-
ní uzel“ (FF UJEP, Archiv hl. města Prahy, HÚ 
AV ČR).

Od 7. 9. – 22. 10. pořádala FF UJEP v souvislosti 
s oslavami 10. výročí svého založení Týdny hu-
manitních věd (Vivant Humanoira!).

Dne 21. 9. AS FF UJEP schválili záměr KGER 
rozšířit organizační strukturu katedry o  Cent-
rum podpory výuky německého jazyka v  inter-
kulturním vzdělávání.
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Dne 4. 10. se konal na UJEP Světový kon-
gres interkulturní germanistiky s  názvem Roz-
manité koncepty – koncepty rozmanitos-
ti: Interkulturalita/y ve světě s  účastí takřka 
200 přednášejících ze 48 zemí celého světa, při-
čemž šest plenárních přednášek pronesli zástupci 
pěti kontinentů (Austrálie, Brazílie, Německo, Ja-
ponsko, Kamerun a USA).

Ve dnech 4.–9. 10. proběhla mezinárodní germa-
nistická konference „Vielfältige Konzepte – Kon-
zepte der Vielfalt: Interkulturalität(en) weltweit“ 
(FF UJEP + FF UK).

V roce 2016 vznikl na fakultě Spolek studentů his-
torických věd FF UJEP.

PF

Dne 13. 5. byl zahájen 25. saský Mozartův festi-
val, který odstartoval kooperační projekt Viva la 
musica, kultura v partnerských městech Chem-
nitz – Ústí nad Labem a  jejich regionech, na 
němž spolupracovala Saská Mozartova společ-
nost e. V. s PF UJEP a ZUŠ Chomutov.

Dne 11. 5. uspořádala fakulta v  areálu Měst-
ských sadů v  Ústí nad Labem již osmý ročník 
umělecko-integračního festivalu Integra Jam 
zaměřeného na integraci marginalizovaných 
skupin.

Tři zlata a  jedno stříbro přivezly sbory NONA 
a  Kuželky z Mezinárodního festivalu akademic-
kých sborů IFAS Pardubice (1.–6. 7.).

Sbor Chorea Academica na turné v Mexiku
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Ve dnech 26. 10. – 9. 11. vykonal sbor Chorea 
Academica koncertní turné v Mexiku.

Fakulta v  roce 2016 uspořádala další významné 
akce:
• 7. Mezinárodní konferenci psychomotoriky – 

Psychomotorická terapie a motivace k pohy-
bové aktivitě,

• 7. Mezinárodní konferenci Challenges,
• Přebory UJEP,
• BPDP 2016,
• Mezinárodní den učitelů,
• 4. ročník benefičního koncertu Zpíváme pro 

Tebe.

PřF

Ústecké materiálové centrum a katedra fyziky PřF 
UJEP ve spolupráci s odbornou skupinou analytické 
chemie České společnosti chemické uspořádaly ve 
dnech 3.–4. 2. XIX. ročník Soutěže o nejlepší stu-
dentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie. 

Dne 23. 3. fakulta uspořádala Den kariéry 
2016. Představily se firmy z  Ústeckého regionu 

– Adecco, CDL SYSTEM, COM PLUS, Gla-
zura, Lovochemie, Spolechemie, O2, Puls in-
vestiční, Měřičský ústav Litoměřice, Vodní sklo, 
Sittardia a Grafton Recruitment. Výbornou pre-
zentaci a důvody, proč vycestovat za prací do za-
hraničí, představila agentura Czech US.

2017

UJEP

Dne 1. 1. se UJEP stala sídlem EURACHEM-
-ČR, jež je součástí významné organizace s  ce-
loevropskou i  mimoevropskou působností 
EURACHEM.

Únor – ve čtenářské anketě Metropolu „Osob-
nost roku Ústeckého kraje“ se za rok 2016 v ka-
tegorii kultura stali osobnostmi roku Petr a Mar-
tina Zemanovi, dirigenti Ústeckého dětského 
sboru UJEP, a děkan FSE Jaroslav Koutský v ob-
lasti Veřejná správa.

Dne 9. 3. byl v  Císařském sále Muzea města 
Ústí n. L. předán titul „doctor honoris causa“ 
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Dny vědy a umění 2017
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prof.  Erazimu Kohákovi, Ph.D., na návrh Fi-
lozofické fakulty UJEP. Udělení tohoto čestné-
ho akademického titulu ústeckou univerzitou 
reflektovalo na nemalé zásluhy prof. Koháka 
o  českou filozofii a  československou i  českou 
demokracii, kterou rozvíjel a podporoval v rám-
ci své akademické i  občanské činnosti doma 
i v USA.

Dne 30. 3. byla podepsána Rámcová smlouva 
o regionální spolupráci mezi UJEP a Ústeckým 
krajem. Podepsali ji hejtman Oldřich Bubeníček 
a rektor Martin Balej.

Dne 7. 4. UJEP podepsala smlouvu o vzájemné 
spolupráci v oblasti sportovních aktivit s Basket-
balovým klubem Sluneta. 

Dne 18. 4. podepsala UJEP Smlouvu o spoluprá-
ci s Národní sítí Místních akčních skupin, z. s. 
(NS MAS). 

Dne 26. 4. se konal další ročník Sportovního dne 
rektora.

Ve dnech 24.–28. 4. pořádala UJEP 2. ročník 
Staff Weeku, týdenního programu s  titulem 
„Erasmus v praxi“.

Květen – UJEP uspěla v tvrdé konkurenci žádos-
tí o evropské finance. Do výzvy v rámci Evrop-
ských strukturálních a  investičních fondů před-
ložila projekty, které byly mimořádně úspěšné. 
Díky nim získala finanční prostředky v  celkové 
výši 842 mil. Kč, což ji řadí na 6. místo z celko-
vých 34 podpořených vysokých škol.

Dne 17. 5. pořádala UJEP druhý ročník univer-
zitního festivalu Dny vědy a umění na Kostelním 
náměstí u OC Forum.

Dne 18. 5. se v Hraničáři konaly přednášky špič-
kových odborníků v rámci Dnů vědy a umění za 
účasti humanoidního robota NAO.

Dne 16. 6. převzal doktorand FŽP, Ing. Daniel 
Bůžek, cenu Jean-Marie Lehna za chemii, za vý-
zkum léčby rakoviny.

Dne 23. 9. se konal třetí Běh kampusem.
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Dne 3. 10. obdržel prof. Ing. Pavel Janoš, CSc., 
z  Fakulty životního prostředí UJEP Cenu 
hejtmana ÚK za vědu a výzkum v roce 2016.

Dne 19. 10. podepsali rektor UJEP, Martin Ba-
lej, a předsedkyně Akademie věd ČR, Eva Zaží-
malová, dohodu o  spolupráci při uskutečňování 
doktorských studijních programů.

Dne 1. 11. rektor doc. Martin Balej přivítal na 
univerzitě velvyslance Estonské republiky v Čes-
ké republice, Stena Schweda.

Dne 3. 11. proběhlo na UJEP další krajské kolo 
Logické olympiády, kterou organizuje Mensa 
ČR.

Dne 24. 11. se konal v aulách UJEP NÁBOJ JU-
NIOR, týmová soutěž pro žáky druhého stup-
ně základních škol v oblasti matematiky a fyziky.  

Dne 13. 12. proběhla v MFC UJEP několikaho-
dinová akce s názvem Ježíšek v kampusu.

Dne 14. 12. se konal již 16. ročník předávání Cen 
rektora akademickým pracovníkům a studentům 
za mimořádné aktivity a výsledky dosažené v da-
ném kalendářním roce. Rektor, doc. Martin Ba-
lej předal 22 Cen rektora za významný přínos, 
úspěch, ocenění či vědecké, výzkumné i  umě-
lecké aktivity. 11 dalších významných donátorů 
udělilo jednorázová stipendia nejlepším, nejak-
tivnějším a úspěšným studentům UJEP za aka-
demický rok 2016/2017.

23. 9. se konal třetí Běh kampusem
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Dne 14. 12. bylo v  rámci předávání Cen rektora 
poprvé uděleno stipendium Biskupství litoměřic-
kého pro nejlepšího studenta ústecké filozofické 
fakulty a  fakulty zdravotnických studií. Předával 
ho biskup litoměřický Mons. Jan Baxant.  

Dne 14. 12. udělila primátorka města Ústí nad 
Labem, Věra Nechybová, kromě každoročního 
stipendia pro nejlepšího studenta UJEP ve výši 
20 000 Kč nově také další ocenění pro mladé 

studenty Teen Age University a účastníky Uni-
verzity třetího věku.

VK UJEP

Dne 10. 5. se VK UJEP opět zapojila do již jede-
náctého ročníku literárního happeningu – Noci 
literatury. 

V prvním říjnovém týdnu se Vědecká knihovna 
UJEP připojila k největší společné události čes-
kých knihoven, probíhající po celé České repub-
lice, Týdnu knihoven.

Dne 1. 11. byly zahájeny Estonské dny na UJEP. 

Od 6. 11. se VK UJEP na týden stala součástí 
největšího vědeckého festivalu v ČR Týdne vědy 
a techniky.

FSE

Fakulta získala investiční projekt – Centrum re-
gulace a behaviorálních studií na vybudování be-
haviorální laboratoře.Estonské dny zahájil velvyslanec Estonska Sten Schwede (vlevo)
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Od 2. 5. děkanem FSE UJEP doc. Jaroslav Kout-
ský, Ph.D. (druhé funkční období).

Květen – fakulta zavedla jako první vysoká škola 
v České republice do výuky vzdělávací program 
SAP University Alliances.

Fakulta pořádala FSEfest 2017, který zahrnoval 
i imatrikulaci studentů prvních ročníků.

FUD

Fakulta realizovala desítky výstav a akcí:
• 16. 2. – 1. 4. Maryam Mohammadi – V mých 

očích (Ústí nad Labem)
• 15. 2. – 1. 4. Tvary myšlenek. Konceptuální, 

konstruktivistické a lyrické tendence v čes-
kém umění z ústeckých soukromých sbírek 
(Ústí nad Labem) 

• 8.–24. 2. Návod k použití (Ústí nad Labem)
• 31. 1. – 30. 4. Interiéry duše (Plzeň)
• 12. 4. – 26. 5. Ulrike Grossarth – Lublinské 

skladiště (Ústí nad Labem)
• 12. 4. – 26. 5. Aleš Loziak: Makro a mikro 

(Ústí nad Labem)

• 20. 4.  Ústí v Olomouci (PAF Olomouc)
• 26. 4. – 25. 5. Recyklace ideologií (Ústí nad 

Labem)
• 24. 5. – 25. 6. Štěpán Rous: kutil-design-

-workshop-společnost-komunita-práce-vý-
roba (Dubí)

• 3. 5. – 2. 7. Pavel Mrkus: R. E. D. (Olomouc) 
• 4. 5. – 9. 6. Jan C. Löbl: In the Grandpa‘s 

Coat (Dresden)
• 28. 4. – 28. 5. Jan Krtička: Ladíme (Praha)
• 13. 6. – 13. 7. Porcelánové reflexe (Dubí)
• 29. 7. Neighbourhood Boogie-Woogie 

(Praha)
• 14. 7. – 17. 8. In Their Eyes (Rijeka, 

Slovinsko)
• 8. 7. – 3. 9. Fragile XY (Sázava)
• 20. 6. Jaromír Typlt – Za dlouho (Ústí nad 

Labem)
• 27. 9. – 14. 10. Cena EXIT 2017, výstava fina-

listů soutěže pro studenty českých a sloven-
ských vysokých uměleckých škol (Ústí nad 
Labem)

• 26. 9. – 26. 11. Daniel Hanzlík: Atlas (Praha)
• 21. 9. – 19. 11. Miloš Michálek: Záznamy 

(Roudnice nad Labem)
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• 12.–15. 10. Pavel Mrkus: Database (Praha) 
• 6. 9. – 18. 10. Michaela Labudová: Standing 

Rock (Ústí nad Labem)
• 6. 9. – 18. 10. Anna Daučíková – Politiky gest 

(Ústí nad Labem) 
• 26. 10. – 8. 12. Nechte to Zemi (Ústí nad 

Labem)
• 26. 10. – 24. 11. Robert Vlasák: Mezi světy 

(Ústí nad Labem)
• 2.–12. 11. IM 10 (Klatovy)
• 21. 11. Interpretace Pendulum Music Steva 

Reicha (Ústí nad Labem)
• 10.–19. 11. Pokoje IV (Praha)
• 13. 12. – 2. 2. 2018 Tomislav Gotovac – Anti-

cipátor krize – Neptejte se, kam jdeme (Ústí 
nad Labem)

Akademičtí pracovníci a  studenti fakulty zís-
kali ocenění na přehlídkách a  soutěžích desig-
nu (Designblok 2017, CzechGrandDesign 2017, 
Stanislav Libenský Award 2017, Staged Design 
Award 2017, Best in Design 2017) a  ve stu-
dentských soutěžích (Národní cena za student-
ský design, Junior Glass Ways, Preciosa – Mas-
ter of Crystal, Stanislav Libenský Award, Cena Dům umění Ústí nad Labem.
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Jindřicha Chalupeckého, Cena Galérie Nova 
2016, YOUNG GLASS, Young Package, Am-
nesty International soutěž na symbol a  Soutěž 
Nadace Miroslava Šaška o tvůrčí stipendium).

FVTM/FSI

Dne 8. 3. se poprvé konal „Den kariéry“ pořáda-
ný FVTM UJEP také v březnu.

Od 1. 9. změnila Fakulta výrobních technolo-
gií a managementu UJEP svůj název na Fakultu 
strojního inženýrství UJEP.

Dne 14. 11. proběhl v  univerzitním kampusu 
„Den kariéry“, který byl poprvé pořádán pod 
záštitou Fakulty strojního inženýrství UJEP.

K  31. 12. zanikla činnost stávajících kateder 
a od 1. 1. 2018 vznikly Ústav strojů a energetiky 
a Ústav technologií a materiálů.

Fakulta získala patent ČR č. 306719 Hliníková 
slitina zejména pro výrobu tenkostěnných a  tva-
rově složitých odlitků, Štefan Michna, Elena 

Střihavková; zahraniční patent č. EP 3124632 Hli-
níková slitina zejména pro výrobu odlitků segmen-
tů forem, Štefan Michna; a  užitný vzor č.  17619 
Přípravek pro upevnění snímače sil na hrotové 
brusce, František Holešovský, Hrala Michal.

Fakulta v průběhu roku konala další významné akce: 
XV. mezinárodní konferenci Dynamika tuhých 
a  deformovatelných těles, Mezinárodní konferenci 
Experimentální a  výpočtové metody v  inženýrství, 
10. mezinárodní konferenci Aluminium a neželezné 
kovy a 11th International Conference for Young Re-
searchers and PhD students  ERIN 2017 Conferen-
ce for Young Researchers and PhD students.

FZS

Byla ukončena rekonstrukce budovy ve Velké 
Hradební 15, kam se přestěhovala katedra fyzio-
terapie, a otevřena nová počítačová učebna.

Dne 6. 4. proběhla na ústecké univerzitě poprvé 
akce s názvem UJEP (ČESKO) SVÍTÍ MOD-
ŘE. Do pohybu ji dali studenti 1. ročníku oboru 
Ergoterapie FZS.
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Dne 4. 9. proběhlo slavnostní ustanovení 9. klini-
ky, Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty 
zdravotnických studií UJEP a Krajské zdravotní, a. 
s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

FŽP

Dne 16. 6. převzal doktorand FŽP, Ing. Daniel 
Bůžek, cenu Jean-Marie Lehna za chemii, za vý-
zkum léčby rakoviny.

Fakulta získala patent „Vícevrstvé filtrační mé-
dium pro filtraci vzduchu“ (ID 43884064), Trögl 
Josef, Štojdl Jiří.

FF

Dne 9. 2. získal Cenu Wernera von Siemense stu-
dent magisterského studia katedry historie Filo-
zofické fakulty UJEP Bc. Roman Švec v kategorii 
„Ocenění za překonání překážek při studiu“.

Díky aktivitě skupiny studentů FF vznikl v úno-
ru na fakultě „Spolek studentů historických věd 
FF UJEP“ též zvaný jako AXON.

Dne 5. 4. UJEP otevřela metodické centrum CE-
PRONIV s knihovnou na podporu učitelů a uči-
telek německého jazyka.

Ve dnech 13.–26. 8. se konala již tradiční Col-
loquia Ustensia, oblíbená čtrnáctidenní letní 
škola češtiny pro Němce.

Fakulta v průběhu roku pořádala další význam-
né akce: 11. sjezd českých historiků v Olomouci 

Ing. Daniel Bůžek, doktorand FŽP
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(KHI účast) a konferenci Zaniklá krajina severo-
západních Čech (ve spolupráci s NPÚ).

PF

Byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce Sportovní 
haly PF UJEP.

Dne 12. 4. proběhl další ročník Přehlídky pohy-
bových skladeb, kterou organizuje katedra těles-
né výchovy sportu.

Ve dnech 28. 4.  – 1. 5. se konala soutěž Akade-
mická Banská Bystrica 2017. Sbor NONA získal 
dvě stříbrná pásma a zvláštní CENU REKTO-
RA UMB za působivou dramaturgii.

Dne 10. 5. se konal v  areálu Městských sadů 
v  Ústí nad Labem již devátý ročník umělecko-
-integračního festivalu zaměřeného na integraci 
marginalizovaných skupin.

Ve dnech 11.–14. 7. sbor ústecké pedagogické fa-
kulty, „Kuželky“, po svém sbormistru a dirigen-
tovi doc. PaedDr. Vladimíru Kuželkovi, úspěš-
ně reprezentoval univerzitu, Ústí nad Labem 
i Ústecký kraj  na známém festivalu ve Floren-
ci. V  kategorii komorní sbory obsadili 1. místo 
(Gold Level), zabodovali také v  kategorii po-
pulár, jazz, folk a  gospel, kde byli druzí (Sil-
ver Level). Kuželky získaly také zvláštní cenu 
za nejlepší provedení skladby italského auto-
ra a byly nominovány do finálového vystoupení 
tzv. Grand Prix.

Ve dnech 16.–18. 10. pořádala katedra hudební 
výchovy Pedagogické fakulty UJEP XIII. ročník Otevření metodického centra CEPRONIV
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mezinárodního sympozia o  sborovém zpěvu 
Cantus choralis.

Fakulta v  průběhu roku konala další významné 
akce: 7. Mezinárodní konferenci psychomotori-
ky – Psychomotorická terapie a motivace k po-
hybové aktivitě (KPS), 7. Mezinárodní konfe-
renci Challenges (KAJ), Přebory UJEP (KTVS) 
a BPDP 2016 (KVK).

PřF

Katedra informatiky slavila výročí 30 let od své-
ho založení. 

2018

UJEP

Dne 1. 1. univerzita spustila novou kampaň pro 
uchazeče o studium – Univerzita severu.

Dne 25. 1. UJEP pořádala na všech fakultách 
Den otevřených dveří v  duchu nové kampaně 
Univerzita severu.  

Dne 2. 2. získala UJEP, v rámci 7. ročníku sou-
těže pořádané Asociací poskytovatelů energetic-
kých služeb (APES), titul za nejlepší energetic-
ky úsporný projekt řešený metodou EPC (energy 
performance contracting; energetické služby se 
zárukou) v roce 2017.

12. 2. – projekt UJEP (UniQSurf – Centrum bi-
opovrchů a  hybridních funkčních materiálů za 
89 mil. Kč) byl nejlépe hodnoceným projektem 
výzvy OP VVV – Předaplikační výzkum pro ITI 
(Integrated Territorial Investment). 

Dne 23. 4. Ústecký kraj navýšil finanční podporu 
UJEP pro rok 2018 z 6 na 10 mil. korun.

Dne 1. 3. se konal v Severočeském divadle v Ústí 
nad Labem již 6. benefiční koncert s  názvem 
„Zpíváme pro Tebe“, který pořádá Ústecký dět-
ský sbor UJEP spolu s UJEP a PF UJEP.

Dne 24. 3. byl v Kampusu UJEP zasazen Strom 
dobrovolnictví, zasadili ho děti a  dobrovolníci 
programu KOMPAS® v  rámci celorepublikové 
akce Noc s Andersenem.
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Dne 24. 4. navštívil vedení UJEP velvyslanec 
Bulharské republiky v  ČR J. E. p. Latchezar 
Petkov. 

Dne 25. 4. se konal Sportovní den rektora 
(31 sportovních aktivit).

Dne 3. 5. proběhlo slavnostní znovuotevření uni-
verzitní kaple v areálu Kampusu UJEP. Požehnal 
jí osobně  biskup litoměřický, Mons. Mgr. Jan 
Baxant.

Ve dnech 16.–17. 5. se konaly další Dny vědy 
a umění UJEP (jarmark vědy na Kostelním ná-
městí u  OC Forum, přednášky pro veřejnost 
v univerzitním kampusu).

Dne 25. 5. obdržel emeritní profesor UJEP, 
prof. PhDr. Tomáš Fiala, CSc., Cenu Minister-
stva kultury za hudební aktivity.

Květen – Cenu hejtmana ÚK za vědu a výzkum 
v  roce 2017 získala doc. Ing. Zdeňka Kolská, 
Ph.D.

Velvyslanec Bulharska Latchezar Petkov
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3. 5. 2018 proběhlo slavnostní znovuotevření univerzitní kaple v areálu Kampusu UJEP 



244

Dne 15. 6. byla zahájena výstavba Centra příro-
dovědných a technických oborů UJEP.

Dne 19. 6. byla pod odborným vedením správ-
ce včelínu UJEP Augustina Uváčika, DiS., zříze-
na na univerzitních pozemcích ve Vaňově včelni-
ce s patnácti včelstvy v systémech nástavkových 
úlů. Pro účely chovu bylo vybráno plemeno Sin-
ger F1, které je původem z Rakouska.  

Dne 25. 9. se konal 4. ročník Běhu kampusem.

Říjen – Komise pro hodnocení projektů před-
ložených v  rámci výzvy všeobecně známé pod 
názvem RE:START rozhodla o  poskytnu-
tí 850 milionů korun Univerzitě J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem (finance Operačního progra-
mu Výzkum, vývoj a  vzdělávání do strukturál-
ně postižených regionů). Jednalo se o projekty: 
U21 – Univerzita reflektující problémy regio-
nu severozápadních Čech; U21 – Výstavba vý-
ukových prostor pro zdravotnické a  technické 
studijní programy; U21 – Výstavba výukových 
prostor pro FUD. 

Říjen – UJEP se zapojila do oslav 100. výro-
čí vzniku samostatného československého státu, 
zejména prostřednictvím FF UJEP. 

Výstavba Centra přírodovědných a technických oborů UJEP
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Dne 5. 10. proběhla na UJEP, u příležitosti 100 let 
české vědy, Noc vědců. Představilo se 5 zajímavých 
osobností UJEP z různých oborů vědy. 

Ve dnech 5.–11. 11. se konal na UJEP Týden vědy 
a techniky pod záštitou AV ČR. 

Dne 23. 11. hostila UJEP NÁBOJ JUNIOR, tý-
movou soutěž pro žáky druhého stupně základ-
ních škol v oblasti matematiky a fyziky.  

Dne 28. 11. přijalo vedení UJEP velvyslance 
Rakouské republiky v  ČR, J. E. p. Alexandera 
Grubmayra. 

V  průběhu prosince 2018 proběhly Univerzit-
ní Vánoce, v čase adventním se konalo množství 
akcí, zejména vánočních koncertů univerzitních 
sborů, ale také přednášek, workshopů a  tradič-
ních veselic. Nechyběly ani vánoční trhy na FSE.

Dne 12. 12. proběhl 17. ročník předávání Cen rekto-
ra akademickým pracovníkům a studentům za mi-
mořádné aktivity a výsledky dosažené v daném ka-
lendářním roce. Za rok 2018 bylo předáno 15 Cen 

rektora za významný přínos, úspěch, ocenění či vě-
decké, výzkumné i umělecké aktivity. 12 dalších vý-
znamných donátorů udělilo jednorázová stipendia 
nejlepším, nejaktivnějším a  úspěšným studentům 
UJEP za akademický rok 2017/2018.

VK UJEP

Dne 1. 4. odstartovaly ve VK UJEP Bulharské 
dny na UJEP (měsíc akcí u příležitosti předsed-
nictví Bulharské republiky Radě EU).

Rakouské dny zakončil velvyslanec Alecander Grubmayr
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Dne 9. 5. se knihovna zapojila do dvanáctého 
ročníku celoevropské akce Noc literatury.

Ve dnech 1.–7. 9. se VK UJEP přihlásila řadou 
akcí k Týdnu knihoven.

Měsíc listopad byl ve VK UJEP ve znamení Ra-
kouských dnů na UJEP. Osobní návštěva velvy-
slance Rakouské republiky v  ČR, J. E. p. Ale-
xandera Grubmayra, se uskutečnila jako oficiální 
ukončení Rakouských dnů na UJEP dne 28. 11. 
2018.

Ve dnech 1.–22. 12. knihovna pořádala tematic-
kou akci Vánoce v knihovně zahrnující Adventní 
kalendář, přednášky, výstavy a  workshopy s  vá-
noční tematikou.

FSI

Fakulta rekonstruovala a uvedla do provozu la-
boratoře USE Za Válcovnou.

Dne 15. 3. pořádala fakulta Den kariéry FSI. Zú-
častnilo se ho celkem 12 firem.

Dne 10. 5. Úřad průmyslového vlastnictví udělil 
FSI UJEP evropský patent číslo 306352.

Dne 1. 6. fakulta získala patent pro Ruskou fe-
deraci (patent číslo 305721 „Způsob povlakování 
kovových forem ze slitin typu Al – Mg a Al – Si, 
zejména pro výrobu pneumatik motorových vo-
zidel v automobilovém průmyslu“).

Dne 30. 10. proběhlo slavnostní otevření nových 
laboratoří FSI UJEP v  objektu Za Válcovnou. 

Nové laboratoře FSI UJEP v objektu Za Válcovnou
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Jednalo se o  laboratoře automatizace a  roboti-
ky, aplikované mechaniky, diagnostiky a tribadi-
agnostiky, Rapid Prototyping, virtuálního proto-
typování a výrobních technologií.

Dne 13. 11. pořádala fakulta v prostorách univer-
zity v  roce 2018 již druhý, podzimní, Den kari-
éry FSI.

V  průběhu roku proběhly na fakultě konferen-
ce: Dynamics of Rigid and Deformable Bodies 
2018, 5. Mezinárodní konference mikroskopie 
a nedestruktivní zkoušení materiálů (23.–26. 10., 
Luhačovice), 7. mezinárodní konference Nové 
poznatky v technologiích a technologické infor-
mace 2018 (11–12. 4., Kutná Hora) a Experimen-
tální a výpočtové metody v inženýrství 2018.

FSE

V  průběhu roku proběhla rekonstrukce učeben 
FSE UJEP.

Dne 4. 5. se konalo slavnostní zasedání VR FSE 
UJEP, kde byl předán čestný doktorát honoris 

causa nositeli Nobelovy ceny Vernonu Lomaxi 
Smithovi.

Dne 7. 9. se ve velkém sále Obecního úřadu 
v  Tisé uskutečnila přednáška ekonoma Tomáše 
Sedláčka na téma „Člověk, bytost duše- vnější“ 
pořádaná FSE.

Dne 3. 10. proběhl tradiční FSEfest 2018 – vítání 
nejen studentů 1. ročníků.

Den kariéry na FSI
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Dne 8. 11. představila fakulta výsledky aplikova-
ného výzkumu v rámci netradičního Vědeckého 
jarmarku v budově fakulty v Moskevské ulici.

Ve dnech 19.–21. 11. přednášeli na FSE UJEP prof. 
John Sheehan z  University of Techology Sydney 
a prof. Thomas Hartmann z Wageningen University. 
Během své návštěvy vedli anglický kurz pro dokto-
randy s názvem Spatial Planning and Governance.

Dne 22. 11. pořádala katedra Sociální práce FSE 
UJEP konferenci na téma: Kompetence sociál-
ních pracovníků. 

Dne 5. 12. se konaly na fakultě oblíbené Vánoč-
ní trhy FSE.

Dne 7. 12. hostila fakulta finále soutěže Mladý 
ekonom pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ.

FUD

Fakulta slavila 25. výročí založení uměleckých 
studií, v jehož rámci proběhlo slavnostní zasedá-
ní Akademické obce UJEP.

V  průběhu roku byly rozvíjeny aktivity Domu 
umění Ústí nad Labem FUD UJEP a připravo-
ván architektonický návrh projektu a zadání vý-
běrového řízení na projektovou dokumentaci pro 
rekonstrukci jeho budovy.

Fakulta realizovala významné umělecké projekty 
a výstavy akademiků i studentů:
• Monumentální topografie – 6 výstav (veřej-

ný prostor, Muzeum města Ústí nad Labem, 
Galerie Hraničář, Galerie Emila Filly, Dům 
umění Ústí nad Labem),

• Daniel Hanzlík, Pavel Mrkus: Vidět čas, 
GASK Kutná Hora,

• Zdena Kolečková: Podivná botanika, Collo-
redo-Mansfeldský palác, Praha,

• Michaela Thelenová: Sudetská reneta, Hunt-
-Kastner Gallery Praha,

• Odcizení podle slovníku, Galerie Emila Fil-
ly – výstavní projekt studentů Kurátorských 
studií,

• POKOJE VII – přehlídka uměleckých 
realizací.
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Akademičtí pracovníci a studenti fakulty získa-
li ocenění na přehlídkách a  soutěžích designu: 
Designblok 2018 (Nejlepší školní prezentace), 
CzechGrandDesign 2018 (Designér roku: Cena 
Ministerstva kultury ČR: Jan Čapek), Výstav-
ní projekt Monumentální topografie (6 výstav), 
Národní cena za studentský design 2018 (Ná-
rodní cena: Markéta Oličová; Excelentní design: 
Tuan Vuong Trong); Cena Ludwiga Mosera: 
Radek Brezar, čestné uznání).

Fakulta participovala na mezinárodních aktivi-
tách a spolupráci v rámci Keep in Touch (mezi-
národní sympozium keramiky, FUD Dubí), Sta-
ged Design Show (mezinárodní soutěžní výstava 
mladého designu, Dresden, Ústí nad Labem), 
Junior Glass Ways (mezinárodní soutěžní výsta-
va sklářských škol, Sázava) a při řešení výzkum-
ného projektu TICASS – Pwani Univerzity Ki-
lifi, Keňa, Afrika.

FZS 

Dne 22. 1. byla ustanovena desátá klinika Fakulty 
zdravotnických studií UJEP a Krajské zdravotní, 

Mo(nu)mentální topografie, výstavní projekt fakulty umění a designu 
při příležitosti 25. výročí jejího založení
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a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, 
o. z. Byla to klinika radiologická.

Dne 31. 5. byla ustanovena Neonatologická klinika 
Fakulty zdravotnických studií UJEP a Krajské zdra-
votní, Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Dne 22. 9. získala studentka Fabiána Bytyqi 
v  Ústí nad Labem titul mistryně světa v  lehké 
minimuší váhové kategorii jedné z nejprestižněj-
ších organizací světa, WBC.

Dne 18. 10. proběhl 6. ročník Mezinárodní vě-
decké konference „Nové trendy ve zdravotnic-
kých vědách“ (FZS UJEP).

Student Michal Čupr získal v  AR 2017/2018 
na AM ČR 1. místo v  šavli, 2. místo v  kordu 
a 3. místo ve fleretu.

FŽP

Dne 15. 6. byla vyhodnocena soutěže „Přeměna 
odpadů na zdroje“ organizovaná Ministerstvem 
průmyslu a  obchodu. Bc. Drahomíra Středová Mistryně světa Fabiána Bytyqi
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a  Bc. Martin Šulc z  katedry technických věd 
FŽP UJEP se do soutěže zapojili s  tématem 
„Získávání lithia (uhličitanu lithného) z odpadů 
po těžbě cínu a wolframu“ a v kategorii „nejlepší 
projekty studentů VŠ“ obsadili 3. místo.

Červen – Jakub Harsa, čerstvý absolvent FŽP UJEP, 
získal první cenu studentské soutěže Nakladatelství 
Academia v kategorii Vědy o neživé přírodě.

Ve dnech 29. 10. – 4. 11. se konal v Hraničáři Tý-
den s FŽP, tentokrát na téma Tajemství lesa.

Dne 4. 12. fakulta ve spolupráci s PF UJEP pořá-
dala mezinárodní konferenci „Role univerzit pro 
rozvoj environmentální výchovy a vzdělávání pro 
udržitelný rozvoj II“.

Fakulta získala užitný vzor č. 32067 – Čočka pro 
vkládání do jamek mikrotitrační destičky pro de-
tekci kontaminantů ve vodě a bioanalytická sada 
ji obsahující, Josef Trögl; a  ochrannou známku 
č. 370917 – Analum, Josef Trögl. 

Týden s FŽP na téma Tajemství lesa
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FF

Dne 28. 2. proběhla vernisáž výstavy Rok 1918 na 
Ústecku ve foyeru budovy fakulty.

Dne 5. 4. se na FF sešly tříčlenné týmy studen-
tů z 13 gymnázií v Ústeckém kraji, aby se utkaly 
v krajském kole dějepisné olympiády.

Dne 9. 4. se na gymnáziu Josefa Jungman-
na v  Litoměřicích konal první z  programů pro 
střední školy ÚK, který v rámci putování výsta-
vy Rok 1918 na Ústecku připravili pedagogové 
a doktorandi FF UJEP.

Dne 16. 4. proběhla na FF UJEP přednáška „Ně-
mecko v  Evropě: Migrace a  jiné výzvy“ a  ná-
sledná beseda s německým velvyslancem J. E. p. 
Christophem Israngem.

Dne 24. 4. proběhla vernisáž výstavy SOLA 
FIDE/POUHOU VÍROU (zámek Děčín).

Dne 25. 4. se na fakultě konala přednášková akce 
České televize FAKE NEWS s hosty Václavem 

Moravcem, Hanou Andělovou a  Danielem 
Kroupou.

Ve dnech 26.–28. 4. pořádala katedra germanis-
tiky konferenci Regionale und korporative Iden-
titäten und historische Diskontinuität.

Dne 16. 5. proběhlo slavnostní zasedání s konfe-
rencí pod názvem Mikuláš Klaudyán 1518/2018, 
500 let od vydání první tištěné mapy Čech (Hrad 
v Litoměřicích).

Vernisáž výstavy Rok 1918 na Ústecku
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Ve dnech 17.–18. 5. proběhla konference: Svět a je-
len od Schichta v Muzeu města Ústí nad Labem.

Dne 21. 6. se konala přednáška prof. Albrech-
ta Classen z Univerzity of Arizona (The Quest 
of Meaning in the Middle Ages as a Catalist for 
us Today).

Ve dnech 12.–25. 8. pořádal Ústav slovansko-ger-
mánských studií FF UJEP 27. ročník Colloquia 
Ustensia, kurzu organizovaného ve spolupráci 
s  Ackermann-Gemeinde pro německé zájemce 
o český jazyk, kulturu, dějiny apod.  

Ve dnech 22.–26. 8. se v  rekreačním středisku 
Pod Jedlovou uskutečnil 7. ročník Letní školy 
historie (FF UJEP). Tématem byli „Páni a kmá-
ni – vladaři a jejich poddaní v dějinách“.

Dne 7. 9. převzali studenti FF UJEP ocenění za 
své práce v  rámci IV. ročníku Chlumecké lite-
rární ceny Jaroslava Golla za literaturu faktu. 
Bc. Tereza Vorálková získala první cenu za práci 
„Erbovníci aneb „urození“ měšťané. Příběhy ro-
diny Sokolů z Mor“.

Ve dnech 7.–14. 9. byla na varnsdorfském Hrád-
ku k  vidění výstava o  církevních památkách 
Varnsdorfu – výstava Varnsdorfské kostely spo-
lupořádaná FF. 

Ve dnech 19.–21. 9. proběhl v rámci projektu U21 
na katedře politologie a filozofie FF UJEP 1. roč-
ník Letní školy humanitních studií.

Dne 27. 9. se uskutečnila derniéra výstavy Sola 
Fide/Pouhou vírou (děčínský zámek), v  kapli 
sv. Jiří zazněla přednáška prof. Jana Royta „Lu-
terská šlechta v  raném novověku a  její dědictví 
v severozápadních Čechách“.

Dne 2. 10. proběhl v Univerzitním knihkupectví 
UJEP křest knihy dr. Kamila Podroužka Člověk 
a pískovec.

Ve dnech 17.–21. 12. se konal na fakultě Filmový 
festival dokumentárních filmů.

PF

V tomto roce probíhala rekonstrukce objektu vily.
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Ve dnech 22.–23. 3. proběhla Konference Chal-
lenges 8.

Dne 4. 4. se konal na fakultě druhý ročník Noci 
vzdělávání, organizovala ho iniciativa Otevřeno 
Ústí.

Ve dnech 10.–11. 4. se na fakultě konal 9. ročník 
Mezinárodní konference psychomotoriky, téma-
tem byl „Pohyb ve vývoji jedince”.

Ve dnech 4.–8. 7. na Mezinárodním festivalu 
akademických sborů IFAS Pardubice 2018 ko-
morní pěvecký sbor Kuželky obsadil v kategorii 
ženských sborů 1. místo s umístěním ve stříbr-
ném pásmu a  postupem do Grand Prix, v  ka-
tegorii jazz, pop, spirituál, gospel opět 1. místo 
ve stříbrném pásmu. V  kategorii o  Cenu Bo-
huslava Martinů se sbor svým výkonem umístil 
opět ve stříbrném pásmu. Sbor NONA obsadil 
2. místo v kategorii o Cenu Bohuslava Martinů 
a umístění ve stříbrném pásmu, v kategorii smí-
šených sborů 1. místo se zařazením do stříbrné-
ho pásma a byl nominován na postup do soutě-
že o Grand Prix.

Ve dnech 12.–14. 9. proběhl na PF vzdělávací se-
minář TěloÚstí 2018.

Dne 3. 10. se konala akce Grilování s děkanem 
PF (vítání nejen studentů 1. ročníků). Organizo-
vala ji Studentská iniciativa Otevřeno Ústí.

Dne 10. 10. pořádala Studentská iniciativa Ote-
vřeno Ústí druhý ročník populární akce Silent 
Pajda (Silent Pajda 2.0).

Ve dnech 25.–26. 10 se konala konference Inter-
national Conference of Sport, Health and Phy-
sical Education.

Dne 13. 12. se konal na PF UJEP ojedinělý 
přednáškový blok s  názvem „CSR a  sportovní 
marketing aneb může sport pomáhat dobrým 
věcem?“.

PřF

V  roce 2018 byl prof. RNDr. Jan Kopka, CSc., 
jmenován emeritním profesorem UJEP.
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Červenec – Absolvent magisterského studia ka-
tedry geografie PřF UJEP, Mgr. Miroslav Duda, 
obsadil 1. místo v  soutěži agentury CzechTou-
rism o  nejlepší studentskou práci v  cestovním 
ruchu.

Od 1. 11. děkanem PřF UJEP doc. RNDr. Michal 
Varady, Ph.D. Dne 8. 11. proběhl slavnostní cere-
moniál inaugurace nového děkana v Císařském 
sále Muzea města Ústí nad Labem.

Fakulta organizovala kategorie C (8. a  9. třídy 
ZŠ) v  okresním, krajském a  celostátním kole 
Zeměpisné olympiády ve spolupráci s UK, JČU 
a MU.

Absolventi PřF UJEP, Mgr. Václav Pflégr 
a  Mgr.  Eliška Rezlerová, byli oceněni Okresní 
hospodářskou komorou Most.

Nový děkan PřF UJEP doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D.
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2019

UJEP

Dne 16. 1. si FF a FUD připomněly 50. výročí se-
beupálení Jana Palacha.

Dne 20. 1. UJEP pořádala inovační burzu s ná-
zvem „Nové materiály a technologie pro praxi“. 

Ve dnech 22.–24. 1. se UJEP účastnila veletrhu 
Gaudeamus Praha. 

Dne 24. 1. navštívil UJEP ministr školství, mlá-
deže a tělovýchovy Ing. Robert Plaga, Ph.D.

Dne 30. 1. UJEP pořádala na všech fakultách 
Den otevřených dveří.

Dne 7. 3. se konal v Severočeském divadle v Ústí 
nad Labem již 7. benefiční koncert s  názvem 
„Zpíváme pro Tebe“, který pořádá Ústecký dět-
ský sbor UJEP spolu s UJEP a PF UJEP.

Od 18. 3. rektorem UJEP doc. RNDr. Martin 
Balej, Ph.D. (druhé funkční období).

Dne 26. 3. navštívily UJEP Jeho Excelence 
Moon Seoung-Hyun, velvyslanec Korejské re-
publiky v ČR, a Jeho Excelence Stephen B. King, 
velvyslanec  USA.

Dne 10. 4. proběhl Sportovní den rektora 
(31 disciplín).

50. výročí sebeupálení Jana Palacha
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Dne 11. 4. navštívil UJEP ministr zahraničních 
věcí ČR Tomáš Petříček spolu s generální kon-
zulkou z Drážďan, Markétou Meissnerovou.

Dne 3. 5. se v  kampusu UJEP uskutečnil další 
Studentský Majáles (téma džungle).

Od 16. 5. měli zájemci o kurzy Univerzity třetího 
věku (U3V) možnost podávat přihlášky do kurzů 
dalšího dvouletého cyklu pro roky 2019 až 2021.

Dne 16. 5. proběhl další Den vědy a  umění na 
Kostelním náměstí u OC Forum.

Ve dnech 20.–24. 5. pořádala UJEP další ročník 
Staff Weeku.

Dne 22. 5. se uskutečnilo první univerzitní 
medobraní.

Dne 22. 5. navštívil rektora UJEP ministr škol-
ství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Dne 3. 6. získala UJEP prestižní evropské oce-
nění „HR Excellence in Research Award“. Byla 

tak teprve čtvrtou univerzitou v ČR, která získa-
la tento certifikát kvality jako celek.

Ve dnech 6.–8. 6. se PřF a FŽP účastnily Veletr-
hu vědy v Praze.

Červnové Zastupitelstvo Ústeckého kraje roz-
hodlo o  udělení Ceny hejtmana ÚK za vědu 
a výzkum za rok 2018 prof. RNDr. Jiřímu Cihlá-
řovi, CSc., z katedry matematiky PřF. 

První univerzitní medobraní



258

V červenci si UJEP připomněla 150. výročí úmr-
tí J. E. Purkyně.

Od 16. 8. byla UJEP udělena institucionální 
akreditace na dobu 10 let.

Dne 19. 9. byla podepsána Kupní smlouva o pro-
deji majetku univerzity v  areálu Hoření městu 
Ústí nad Labem. 

Dne 27. 9. se konala na UJEP Noc vědců.

Ve dnech 1.–4. 10. se PřF, FSI, FŽP a FF účast-
nily dalšího ročníku Techdays v areálu Zahrady 
Čech Litoměřice.

Ve dnech 3. 10. – 18. 12. si UJEP připomínala vý-
ročí let 1939 a 1989 (www.sametoveusti.cz).

Dne 4. 11. vedení UJEP přijalo velvyslance Fin-
ské republiky v ČR, Jukka Uolevi Pesolu.

Dne 13. 11. byl uspořádán na UJEP další ročník 
akce GIS DAY (PřF a FŽP). 

Ve dnech 22.–24. 11. získal studentský tým 
UJEP ve složení Bc. Veronika Kvochová 
(FZS), Petr Fridrich a Tomáš Kubín (oba PřF) 
ocenění v  dílčí soutěži „Best Resuscitator“, 
v  rámci tzv. Smart Health Hackathonu 2019, 
s  projektem „No more waiting“, v  němž řešil 

V červenci si UJEP přípomněla 150. výročí úmrtí J. E. Purkyně
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praktickou realizaci online rezervačního sys-
tému objednávání k  vybranému lékaři v  rám-
ci celé ČR. 

Dne 22. 11. se v  aulách UJEP konal další roč-
ník týmové soutěže pro žáky druhého stupně 
základních škol v oblasti matematiky a fyziky – 
NÁBOJ JUNIOR.

Dne 22. 11. podepsal rektor UJEP, doc. Martin 
Balej, smlouvu o vzájemné spolupráci s Fotbalo-
vým klubem Ústí nad Labem. 

Dne 4. 12. podepsali rektor UJEP, doc. Martin 
Balej, a ředitelka Územního pracoviště Ústí nad 
Labem Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, PhDr. Marie Ševelová, Darovací 
smlouvu o převodu tří budov a pozemků z vlast-
nictví univerzity ve Vaňově na daný Úřad. 

Dne 12. 12. předal rektor Martin Balej Ceny 
rektora za rok 2019. Připojilo se k němu 12 dal-
ších významných donátorů, kteří udělili jed-
norázová stipendia nejlepším, nejaktivnějším 
a  úspěšným studentům UJEP za akademický 
rok 2018/2019.

VK UJEP

Ve dnech 30. 9. – 5. 10. se VK UJEP zapojila do 
celorepublikové akce Týden knihoven.

V listopadu pořádala VK UJEP měsíc Finských 
dnů na UJEP.

Podepsání smlouvy o prodeji majetku UJEP v areálu Hoření městu
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FSE

V  tomto roce proběhla na fakultě rekonstrukce 
prostor suterénu a vysokoškolského klubu.

Dne 10. 10. pořádala FSE zahájení akademické-
ho roku, tradiční FSEfest.

Dne 28. 11. proběhla na FSE česko-němec-
ká konference zabývající se „Významem zele-
né a modré infrastruktury pro kvalitu života ve 
městech“ (BIDELIN).

Dne 6. 12. se konalo na FSE další finále soutěže 
Mladý ekonom.

Cenu Václava Mandáka za nejlepší odbor-
ný článek publikovaný v  Bulletinu advokacie 
v  roce 2019 získala autorská dvojice doc.  JUDr. 
Pavel Mates, CSc. (FSE), a  JUDr. Franti-
šek Púry, Ph.D., za příspěvek „Zákaz nucení 
k sebeobviňování“.

FSI

Dne 20. 3. proběhl v  univerzitním kampusu 
„Den kariéry FSI“.

Ve dnech 12.–14. 6. proběhla Konference experi-
mentální a výpočtové metody v inženýrství.

Dne 13. 9. předal děkan prof. Štefan Michna 
Kolbenovu medaili doc. RNDr. Tomáši Zdrá-
halovi, CSc., jako poděkování za 40 let úspěšné 
spolupráce s  fakultou a  za zásluhy o  její rozvoj 
v oblasti vědy a výzkumu.  

Od 6. 10. děkanem FSI UJEP prof. Ing. Štefan 
Michna, PhD. (druhé funkční období).

Ve dnech 9.–11. 10. proběhla XVII. mezinárodní 
vědecká konference v Ústí nad Labem Dynami-
ka tuhých a deformovatelných těles.

Ve dnech 22.– 25. 10. se konala Konference Alu-
minium a neželezné kovy.
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Dne 14. 11. předal děkan prof. Štefan Michna 
Kolbenovu medaili za zásluhy prof. Ing. Ivanu 
Lukáčovi, Ph.D.

FUD

Byla zahájena rekonstrukce DUÚL.

Od 20. 2. děkanem  FUD UJEP doc. Mgr. A. Pa-
vel Mrkus (druhé funkční období).

Fakulta se podílela na přípravě a  realizaci akce 
Sametové Ústí – Oslavy 30. výročí sametové re-
voluce, v jejich průběhu proběhlo slavnostní za-
sedání Akademické obce UJEP.

Fakulta realizovala významné umělecké projekty 
a výstavy akademiků i studentů:
• Mezinárodní konference Murmurans Mun-

dus: Sonic Ecology,
• Letní škola FUD,
• Aleš Loziak: „Opportunities“ (Macerata, 

Itálie),
• MichaelaThelenová: „Přes Kopec” (Roudnice 

nad Labem),Oslavy 30. výročí sametové revoluce
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• Zdena Kolečková: „Messenger urbánných 
krás / Messenger of Urban Beauties” (SRN), 

• Ivana Zochová: „HPONI”, Galerie Středo-
českého kraje / GASK,

• Karel Míšek: „Plakáty a ideografy” (Polsko),
• Markéta Váradiová: „Aby se neviditelné stalo 

zjevným” (Ostrov),
• Jaroslav Prášil: „Radosti” (Zubrnice),
• Martin Kuriš: „Pohřížen do svého blízkého 

okolí“ (Klenová),
• Robert Vlasák: „Rozhraní” (Karlovy Vary),
• Jiří Kovanda: „Planetarium” (Štětín, Polsko),
• Miloš Michálek: „Vyryto do paměti” (Kutná 

Hora),
• Pavel Mrkus: „Šílený hedvábník. Zika a Lída 

Ascher, Textil a móda” (Praha),
• Jaroslav Polanecký, Marcel Mochal: Koncept 

a architektura výstavy „Svěží barvy/Fresh 
Colours”  (Kampa, Praha).

• Akademičtí pracovníci a studenti fakulty 
získali ocenění na přehlídkách a soutěžích 
designu: 

• Ilona Dragoeva, Marcela Šilhánová: „Svě-
ží barvy/Fresh Colours”. Skupinová výstava 
v Muzeu skla Portheimka (Muzeum Kampa),

• Karim Tarakji, Štěpán Kovář: Žijící vzpo-
mínky, Ante et Post Velvet, videomapping 
pro kostel sv. Floriána v Ústí n. L., Národní 
památkový ústav,

• František Pecháček: Videomapping na Žiž-
kovskou věž u příležitosti 50 let přistání na 
Měsíci,

• Ateliér Time-Based Media: Déšť, data 
a rychlost. Skupinová výstava v galerii Atri-
um, Praha,

• Filip Krampla, Valeria Shveikina, Národ-
ní cena za studentský design 2019, Excelent-
ní design, 

• Ateliér oděvního a textilního designu, Pokoje 
2019, Přehlídka mladého umění, hlavní cena,

• Filip Krampla, Ein&Zwanzig Award, Ger-
man Design Council, hlavní cena,

• Veronika Hanzlíková, Cena Vojtěcha 
Preissiga,

• Filip Krampla, GP MOBITEX Student, 
1. místo, 

• Pavel Kopřiva, Czech Design Week, Design 
– ocenění Objev roku 2019,

• Veronika Opatrná, Book in Progress, 
2. místo,
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• Karim Tarakji, Štěpán Kovář, Cena Exit 
2019, Poryv, výstava finalistů v Galerii 
E. Filly.

FUD participovala na mezinárodních aktivitách 
a spolupráci v rámci dlouhodobého projektu Nu-
lový dopad / Zero Impact a při řešení výzkum-
ného projektu TICASS – Pwani Univerzity Ki-
lifi, Keňa, Afrika.

FZS

V tomto roce došlo k rozdělení katedry ošetřo-
vatelství a porodní asistence na katedru ošetřo-
vatelství a katedru porodní asistence a  specific-
kých disciplín. Zároveň byla založena katedra 
záchranářství a radiologie.

Dne 28. 2. navštívil FZS ministr zdravotnictví 
Adam Vojtěch.

Duben – FZS obdržela pro pět následujících let 
akreditaci prvního navazujícího magisterského 
studijního programu Organizace a  rozvoj zdra-
votnických zařízení. 

Říjen – Fakulta zdravotníckych odborov Pre-
šovskej univerzity v Prešove ve spolupráci s FZS 
UJEP uspořádala mezinárodní konferenci „Quo 
vadis zdravotníctvo IV – Nové trendy ve zdra-
votníckych vedách“.

Od 10. 11. děkanem FZS UJEP doc. PhDr. Zde-
něk Havel, CSc. (druhé funkční období).

Z dlouhodobého projektu FUD Nulový dopad / Zero Impact
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FŽP

Na fakultě byly zrušeny katedry společenských 
věd; informatiky a geoinformatiky; technických 
věd; přírodních věd a založeny katedry životní-
ho prostředí; geoingomatiky; a environmentální 
chemie a technologie. 

Na fakultě byla zřízena pracoviště vědecko-
-technické podpory: Centrum pokročilých sepa-
račních technik (CPST), Centrum pokročilých 
organických analýz (CADORAN), Centrum zá-
kladních laboratoří.

Od 1. 5. děkanem FŽP UJEP doc. Dr. Ing. Pa-
vel Kuráň.

Září – FŽP založila „Institut Julia von Payera 
pro výzkum Arktidy a Subarktidy“.

Ve dnech 30. 10. – 3. 11. pořádala FŽP další po-
kračování akce Týden s FŽP.

Fakulta se podílela na organizaci mezinárodní 
konference Applied Natural Sciences.

FF

Dne 30. 1. pořádala FF v rámci DOD UJEP akci 
Vysokoškolákem na zkoušku.

Od 1.–28. 2. organizovala fakulta v  Infocentru 
v  Ústí nad Labem výstavu Nejlepší chmel rodí 
česká země.

Od 1. 5. děkanem FŽP UJEP doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň.
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Ve dnech 18. a 19. 3. přednášel na FF John Searle 
(UC Berkeley).

Dne 27. 3. se na FF uskutečnilo krajské kolo již 
XXVIII. ročníku Dějepisné soutěže studentů 
gymnázií z České a Slovenské republiky. 

Od 27. 3. – 22. 4. FF prezentovala výstavu Vý-
znamní Češi – mezi jazykem, národem a státem 
připravenou mnichovským Spolkem Adalberta 
Stiftera.

Dne 9. 4. na FF přednášel renomovaný francouz-
ský politolog a historik, profesor Jacques Rupnik.

Dne 23. 4. v rámci Prix non pereant 2018 – XXII. 
ročníku novinářské soutěže Média na pomoc pa-
mátkám byl ohodnocen Jaroslav Vyčichlo v ka-
tegorii Internet za cyklus Památky a  příroda 
Karlovarska.

Ve dnech 16.–17. 5. se konala konference: Ukry-
té umění – Českoněmecké výtvarné umě-
ní 19.  a  1.  poloviny 20. století – 26. ústecké 
kolokvium. 

Dne 28. 5. obdrželi dva autoři z  katedry histo-
rie FF (Radek Fukala a  Petr Karlíček) prestiž-
ní ocenění Klubu autorů literatury faktu a Města 
Jaroměř-Josefov.

Dne 12. 6. vznikl na fakultě výstavní prostor 
Současná fotografie.

Ve dnech 11.–24. 8. proběhla již XXVIII. Col-
loquia Ustensia.

Od 1. 9. děkankou FF UJEP prof. PhDr. Micha-
ela Hrubá, Ph.D. (druhé funkční období).

Ve dnech 3. 10. – 18. 12. se fakulta podílela na 
Sametových oslavách, souboru akcí pořádaných 
FF, FUD a PF UJEP společně s dalšími institu-
cemi působícími v Ústí nad Labem k připome-
nutí výročí 30 let od sametové revoluce v  listo-
padu 1989.

Dne 30. 10. proběhla na fakultě Roadshow Čes-
ké televize: 1989–2019: 30 let svobody slova.
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Ve dnech 5.–6. 11. proběhla konference: Pozd-
ní středověk v zeměpanských kancelářích střední 
Evropy: nové cesty i dávná tradice.

Ve dnech 14. 11. 2019 – 30. 4. 2020 vystavova-
la FF na zámku Krásné Březno expozici ANTE 
ET POST VELVET.

Ve dnech 27.–28. 11. byla uspořádána konfe-
rence: Pars academia 2019: Svoboda v kontex-
tu střední Evropy. Metody výzkumu a  jejich 
aplikace.

Listopad – na fakultě vzniklo pod KPF Centrum 
občanského vzdělávání – COV.UL.

Ve dnech 2.–6. 12. se konal na FF Filmový 
festival.

Dne 18. 12. proběhla před Lavičkou Václava 
Havla akce FF Slova Václava Havla.

Dne 18. 12. proběhla ve foyeru FF vernisáž výsta-
vy „Diplomacie mezi Prahou a Berlínem – dvojí 
začátek 1918/1993“.

Úspěšní akademici:
• prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D. – hlavní 

Cena Miroslava Ivanova v kategorii II – pro-
dukce literatury faktu za poslední tři roky – 
za dva díly knihy Třicetiletá válka 1618–1648. 
Pod vítězným praporem habsburské moci (od 
lokálních konfliktů k velké válce) a Třiceti-
letá válka 1618–1648. Pod taktovkou kardi-
nála Richelieua (tragédie kontinentálního 
konfliktu);

• Mgr. Petr Karlíček, Ph.D. – hlavní Cena Mi-
roslava Ivanova v kategorii III – díla autorů 
literatury faktu do 39 let – za knihu Napína-
vá doba. Politické karikatury (a satira) Če-
chů, Slováků a českých Němců (1933–1953).

PF

V  tomto roce se katedra pedagogiky transfor-
movala na katedru speciální a sociální pedagogi-
ky (KSSP) a katedru pedagogiky a aplikovaných 
disciplín (KPAD). Dále vzniklo Centrum pro 
sociální inovace a inkluzi ve vzdělávání (CSIIV) 
a došlo ke změně názvu Centra jazykové přípra-
vy na Jazykové centrum.
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V roce 2019 došlo k prodeji budovy Hoření 13, 
kde sídlila podstatná část PF, dále k rekonstruk-
ci suterénu Sportovní haly PF, zároveň byla do-
končena rekonstrukce objektu vily v ulici České 
mládeže.

V roce 2019 byl zaveden statut Cen děkana PF 
UJEP, které jsou předávány na slavnostním zase-
dání akademické obce PF UJEP.

Ve dnech 21.–22. 1. se na UJEP konaly VII. Kri-
minologické dny.

Od 1. 3. děkanem PF UJEP doc. PhDr. Jiří Ško-
da, Ph.D.

Ve dnech 13.–14. 3. se konal 10. ročník Mezi-
národní konference psychomotoriky s  tématem 
„Pohyb a psychosociální rozvoj“.

Dne 20. 3. pořádala PF akci Uzamčený svět za 
mřížemi s  plk. Mgr. Petrem Blažkem, vrchním 
radou a ředitelem vazební věznice v Teplicích.

Dne 9. 4. pořádala PF v  rámci celorepubliko-
vé výzvy „Ukliďme Česko“ akci „Ukliďme Klíši, 
ukliďme kampus!“

Dne 7. 5. se uskutečnil PF fest aneb Silent Pajda 
3.0.

Dne 15. 5.  se konal v Městských sadech 11. roč-
ník INTEGRA JAM umělecko-integračního 
festivalu zaměřeného na integraci marginalizo-
vaných skupin.Nový děkan PF UJEP doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.
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Dne 15. 5. se v Hraničáři uskutečnil další ročník 
Student Film Festival.

Dne 27. 11. se emeritní profesorka katedry bohe-
mistiky PF UJEP, prof. PhDr. Marie Čechová, 
DrSc., stala laureátkou Ceny Milady Paulové pro 
vědkyni za celoživotní přínos vědě v  roce 2019 
v oblasti jazykovědy. 

PF byla v roce 2019 dále organizátorem meziná-
rodně uznávaných akcí:
• 9. ročníku mezinárodní vědecké konference 

Challenges of Foreigh Language Teaching: 
Voices of Crativity and Reason in ELT, 

• mezinárodní didaktické konference Hudební 
výchova pro 3. tisíciletí, 

• 14. ročníku mezinárodního sympozia Cantus 
Choralis,

• Interpretační soutěže Pedagogických fakult 
ČR s mezinárodní účastí.

PřF

Ve dnech 3.–4. 5. pořádala katedra informatiky PřF 
24hodinový hackathon – HACKITHON 2019.

Od 17.–19. 5. se na fakultě konalo celostátní kolo 
Mladého programátora 2019.

Dne 29. 8. bylo otevřeno Centrum biologických 
a environmentálních oborů PřF UJEP.

Listopad – proběhl 1. ročník setkání ředitelek/
ředitelů fakultních škol, kterého se zúčastni-
li zástupci ze sedmi středních škol z ústeckého 
regionu.

14. ročník mezinárodního sympozia Cantus Choralis
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Mezi další akce realizované v daném roce patřily:
• organizace kategorie C (8. a 9. třídy ZŠ) 

v okresním, krajském a celostátním kole Ze-
měpisné olympiády ve spolupráci s UK, JČU 
a MU,

• workshop „Mapové dovednosti v geografic-
ké výuce druhého stupně základních škol“ ve 
spolupráci s nakladatelstvím Kartografie Pra-
ha + představen nově vydaný Žákovský atlas 
a jeho pracovní sešit,

• Letní škola matematiky a fyziky (21. ročník),
• Mezinárodní letní škola o integraci konceptu 

ekosystémových služeb do územního pláno-
vání měst (FSE a PřF).

Na 66. celostátní konferenci chemického a proces-
ního inženýrství CHISA 2019 v soutěži o nejlepší 
přednášku „Plenární studentské desetiminutovky – 
Soutěž o cenu firmy Helago“ získal 3. místo Petr 
Ryšánek s příspěvkem Antibakteriální modifikace 
nanovlákenných textilií pro využití v oblasti vzduš-
ných filtrací; hlavní cenu posterové sekce – cenu 
Anton Paar, vyhrála Monika Benkocká s příspěv-
kem: Funkční nanostrukturované povrchy poly-
merních substrátů pro bioaplikace.

Dne 29. 8. bylo otevřeno Centrum biologických 
a environmentálních oborů PřF
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V  celostátní soutěži Czech Envi Thesis s  prací 
na téma „Faktory snižující kvalitu životního pro-
středí ve městě: případová studie Turnova“ zís-
kala absolventka katedry geografie Mgr. Monika 
Kumstová 2. místo.

V celostátní anketě Fakulta roku (v rámci příro-
dovědně zaměřených fakult) se PřF umístila na 
3. místě.

2020

UJEP

V  roce 2020 proběhlo historicky první hodno-
cení univerzity v rámci Mezinárodního evaluač-
ního panelu, který UJEP zřídila za účelem hod-
nocení vysokých škol v panelech M3-M5 podle 
dokumentu Metodika hodnocení výzkumných 
organizací v segmentu vysokých škol.

Čtyřka studentek UJEP „ROWING TEAM“ 
(Michaela Hammerlová, PF, Pavla Krejzová, PF, 
Eliška Chmátalová, FŽP, Barbora Jandová, PřF) 
dosáhla vynikajícího úspěchu, když dne 11. 1. 

zvítězila na Mistrovství Evropy v halovém veslo-
vání v Praze.

Ve dnech 21.–23. 1. se UJEP účastnila veletrhu 
Gaudeamus Praha. Mottem expozice bylo: My 
jsme UJEP.

Dne 29. 1. UJEP pořádala na všech fakultách 
Den otevřených dveří.

Dne 30. 1. navštívil UJEP ministr životního pro-
středí Mgr. Richard Brabec.

Ve dnech 17.–21. 2. hostila UJEP výroční kon-
ferenci Mezinárodní akademické asociace pro 
plánování, právo a vlastnická práva. Konference 
se zúčastnilo 120 odborníků z více než 24 zemí 
a 5 kontinentů.

Dne 4. 3. pořádaly FSI a PřF v prostorách uni-
verzity Den kariéry. Zúčastnilo se ho celkem 
10 firem.

Dne 5. 3. se konal v Severočeském divadle v Ústí 
nad Labem již 8. benefiční koncert s  názvem 
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V červnu 2020 byla zprovozněna další novinka v kampusu – venkovní amfiteátr
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„Zpíváme pro Tebe“, který pořádá Ústecký dět-
ský sbor UJEP spolu s UJEP a PF UJEP.

Březen – FSI a PřF se zapojily do výroby ochran-
ných štítů proti covid-19 pro zdravotnický per-
sonál. PF a  FSI nejen šily roušky, ale vyráběly 
také zakladače pro tkalouny.

Od 16. 3. do 22. 5. probíhalo v  prostorách rek-
torátu zdarma hlídání dětí zaměstnanců UJEP 
studenty UJEP, které zajistila absolventka UJEP 
Mgr. Anna Miškovská.

Od 30. 3. do 31. 5. nalezly na vysokoškolských kolejích 
UJEP dočasný azyl klientky ústeckého Domova pro 
seniory Orlická a Azylového domu pro matky s dět-
mi, příspěvkové organizace města Ústí nad Labem.

Dne 20. 4. podepsali Martin Balej, rektor UJEP, 
Daniel Přibyl, jednatel vedoucího společníka 
společnosti ISTAR spol. s  r. o., a  Viliam Wa-
challa, statutární ředitel akciové společnosti VW 
WACHAL, Smlouvu o dílo na provedení stavby 
nových výukových prostor FSI UJEP v Kampusu 
UJEP – CEMMTECH.

Dne 27. 5. UJEP představila svoji novou propa-
gační publikaci #MYJSMEUJEP plnou inspiru-
jících příběhů, nadějí a života. Pozornost věnuje 
také Ústeckému kraji a jeho lidem. 

Dne 1. 6. byl vyhlášen druhý ročník celonárodní 
studentské soutěže Czech Envi Thesis. Ta napříč 
vysokými školami v Česku vybírala nejlepší ba-
kalářky a diplomky z oblasti životního prostředí.

Podepsání smlouvy k výstavbě nových prostor FSI – CEMMTECH
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Dne 25. 6. se konalo slavnostní poklepání na 
základní kámen výstavby nového objektu FZS 
v  areálu Masarykovy nemocnice v  Ústí nad 
Labem.

Dne 25. 6. proběhlo oficiální zahájení, slavnost-
ní poklep na základní kámen, výstavby budovy 
CEMMTECH v areálu Kampusu UJEP na ad-
rese Pasteurova 7 v Ústí nad Labem.  

Červen – Každoroční Den vědy a umění, pořá-
daný ústeckou univerzitou za podpory ÚK vždy 
v  květnu na Kostelním náměstí v  centru Ústí 
nad Labem, se díky epidemii covid-19 nemohl 
uskutečnit. Byl nahrazen Digitálním dnem vědy 
a umění.

Červen – Byla zprovozněna další novinka Kam-
pusu UJEP – venkovní amfiteátr. 

Červnové Zastupitelstvo Ústeckého kraje roz-
hodlo o  udělení Ceny hejtmana ÚK za vědu 
a výzkum za rok 2019 doc. PhDr. Zdeňku Hav-
lovi, CSc., emeritnímu rektorovi UJEP a děka-
novi FZS UJEP.  

Červen – Úspěšným závěrečným kolaudačním 
řízením prošla nová a dosud nejdražší (bezmála 
1 miliarda korun) budova univerzitního kampu-
su – CPTO.

Dne 1. 7. podepsal rektor UJEP, doc. Martin Ba-
lej, smlouvu o  vzájemné spolupráci s  ústeckým 
sportovním klubem, Florbal Ústí z. s. 

Dne 3. 8. UJEP promovala informaci, že Univer-
zitní hokejový tým HC NORTH WINGS Ústí 

Nová propagační publikace #MYJSMEUJEP
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nad Labem bude od nového ročníku 2020/2021 
právoplatným účastníkem Univerzitní ligy led-
ního hokeje. 

Dne 18. 9. na 10. mezinárodním univerzitním 
veslařském souboji na Vltavě, Univerzitních 
osmách, který se jezdí jako tradiční součást Praž-
ských primátorek, skončila čistě ženská posádka 
UJEP na třetím místě. V závodu byla nováčkem.

UJEP od 1. 10. přešla na všech 8 fakultách na 
online výuku. Rozhodnutí vedení univerzity re-
agovalo na nařízení krajských hygieniků ze dne 
25. 9.  a zhoršující se situaci šíření SARS CoV-2 
v České republice i v Ústeckém kraji.

Dne 6. 10. univerzita podepsala smlouvu o spo-
lupráci UJEP s týmem házenkářek DHK Baník 
Most s. r. o. 

Dne 22. 10. podepsal rektor doc. Martin Balej 
smlouvu o  spolupráci s  přední globální biofar-
maceutickou společností MSD Czech Republic, 
s. r. o. 

Dne 27. 11. se konala na UJEP první online Noc 
vědců s podtitulem Člověk a robot. 

Dne 6. 12. byl zahájen ARKTICKÝ FESTIVAL 
2020, výsledek spolupráce UJEP a Norského po-
lárního institutu v Tromsø. 

Prosinec – Ceremoniál předání Cen rekto-
ra UJEP za rok 2020 a  jednorázových stipen-
dií 12 významných donátorů pro studenty UJEP 

Poklepání na základní kámen nového objektu FZS UJEP
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za akademický rok 2019/2020 se vlivem opat-
ření souvisejících s  epidemií covid-19 nemohl 
uskutečnit. 

VK UJEP

Od 12. 2.  bylo možné navštívit ve Vědecké 
knihovně UJEP výstavu prací z  cyklu „Z Kruš-
ných hor“. Jejími autory byli posluchači kurzu 
Imprese pro pokročilé na Univerzitě třetího věku 
UJEP.

Ve dnech 5.–11. 10. se Vědecká knihovna, jako 
každý rok, zapojila do největší společné události 
českých knihoven probíhající po České republice 
Týdne knihoven 2020.

FSE

V roce 2020 fakulta dokončila rekonstrukci auly 
v budově VIKS a behaviorálních laboratoří.

Dne 17. 2.  proběhl na UJEP první z kurzů Di-
gitálního marketingu, který pro celý letní se-
mestr připravila FSE nejen pro své studenty, První online Noc vědců s podtitulem Člověk a robot
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ale i  pro zaměstnance, absolventy a  přátele 
univerzity.

Ve dnech 17.–21. 2. se konal 14th International 
Academic Association on Planning, Law and 
Property Rights. 

Dne 1. 6. byl vyhlášen druhý ročník celonárodní 
studentské soutěže Czech Envi Thesis. Finále se 
konalo dne 3. 12. 

FSI

Dne 27. 3. zahájila FSI výrobu ochranných obli-
čejových štítů pro zdravotníky, složky IZS, kri-
zový štáb ÚK a další zájemce. 

V  dubnu byla započata výstavba nové budovy 
FSI – Centrum materiálů, mechaniky a techno-
logií v prostorách Kampusu UJEP.

Dne 11. 6. studenti fakulty Tomáš Kolda a  Jiří 
Šťastný zvítězili v  mezinárodní ekonomické 
a manažerské soutěži JA MANAŽEREM NA-
NEČISTO 2020.

Dne 30. 9. proběhla 7. Mezinárodní konfe-
rence experimentální a  výpočtové metody 
v inženýrství.

Prosinec – studentský tým North Bohemia En-
gineers složený ze studentů FSI UJEP ( Josef 
Ponikelský, Roman Horký, Karel Šramhauser, 
Tomáš Kolda a Roman Čížek) zvítězil v soutě-
ži vypsané pro studenty vysokých škol společ-
nostmi Hyundai Motor Manufacturing Czech, 
s.  r.  o., a  Hyundai Motor Czech, s. r. o., a  vy-
hrál se svým projektem vůz Hyundai KONA 
Electric.

FUD

V  roce 2020 nadále probíhala rekonstrukce 
Domu umění Ústí nad Labem. 

V roce 2020 také probíhala stálá site-specific in-
stalace doc. Mgr. A. Pavla Mrkuse v  rámci RI-
JEKA 2020 – Evropské město kultury, Masters.

Dne 3. 3. se uskutečnil projekt Zero Impact 
v rámci Slow Fashion Show, Stockholm. 
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Od 16. 3. fakulta nabízela nejen svým studentům 
online dostupný program „do nepohody“: FUD-
STREAM – Extrémní přednášky pro extrémní 
dobu.

Ve dnech 22. 4. – 26. 5. se uskutečnil v  Domě 
umění Ústí nad Labem mezinárodní online pro-
jekt INHABITATED.

Dne 29. 4. byla zahájena virtuální výstava pra-
cí respektovaných absolventů fakulty – DREAM 
TEAM.

Ve dnech 22.–23. 10. se konala online meziná-
rodní konference TICASS project PERSPE-
CTIVES — Educational Aspects of Technolo-
gies of Imaging in the Perspective of Visual. 

Akademičtí pracovníci a studenti fakulty získa-
li ocenění na přehlídkách a soutěžích designu:
• Pavel Mrkus – Cena českého výboru ICOM 

(International Council of Museums) v rám-
ci cen Gloria Musealis 2020, výstava „Šíle-
ný hedvábník – Zika a Lída Ascher / Textil Studentský tým FSI UJEP zvítězil v soutěži o vůz Hyundai KONA

Začala výstavba nové budovy FSI
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a móda“ v Uměleckoprůmyslovém museu 
v Praze,

• Tereza Janáková – Národní cena za student-
ský design, Excelentní studentský design 
2020,

• Veronika Opatrná & Oleg Zářecký – Národ-
ní cena za studentský design, Excelentní stu-
dentský design 2020,

• Aneta Chmelová – Národní cena za student-
ský design,  Dobrý studentský design 2020,

• Jana Babická & Katrin Bittnerová & Marti-
na Shořovská – Národní cena za studentský 
design, Cena Asociace užité grafiky a grafic-
kého designu,

• David Síla – Mezinárodní studentská soutěž 
Meat Design 2020, 2. místo, 

• Ilya Bazhanov – Mezinárodní soutěž Gra-
duation projects 2019, 1. místo, 

• Petr Kubáč – Soutěž Grafika roku 2019, spe-
ciální cena za grafické techniky,

• Antonín Tomášek, David Síla – Ceny 
Designbloku 2020, Netoliko – kolekce por-
celánu SOLO,

• Marcel Mochal (LLEV) – Ceny EDIDA 
2020, vítěz, kolekce skleněných váz Nueevo, Výroba dezinfekce v rámci boje proti epidemii koronaviru
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• Marcel Mochal (LLEV) – Ceny Czech 
Grand Design, finalista, 3. místo, kolekce 
skleněných váz Nueevo a nábytek Book.

FZS

Dne 7. 4. byla ustanovena další klinika 
Ortopedická. 

Ve dnech 23.–28. 4. se fakulta významným dí-
lem zapojila do studie kolektivní imunity SARS- 
CoV-2-CZ-Preval stran zajištění plošného tes-
tování zájemců na onemocnění covid-19, které 
se konalo na litoměřickém Výstavišti Zahrada 
Čech.

Dne 1. 9. byly na fakultě zřízeny Oddělení infor-
mačních technologií a  útvar proděkana pro vý-
stavbu a vnější vztahy.

K 1. 12. byla v rámci katedry záchranářství a ra-
diologie zřízena dvě oddělení: Zdravotnického 
záchranářství a Radiologické asistence. 

FŽP

V roce 2020 došlo na fakultě k založení Centra 
přírodovědných studií.

Od dubna věnovala fakulta pozornost viru co-
vid-19 v rámci celosvětového projektu Folding@
home na hledání léků proti této nemoci. Zároveň 

FŽP se stěhuje do budovy CPTO
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Nově otevřená budova CTPO
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vyráběla dezinfekci a rozvážela ji na místa, kde jí 
byl nedostatek.

Červen – po úspěšné kolaudaci budovy Centra 
přírodovědných a  technických oborů (CPTO) 
v areálu Kampusu UJEP byla zahájeno stěhová-
ní fakulty z budovy v ulici Králova výšina. FŽP 
získala nové sídlo na adrese Pasteurova 3632/15, 
400 96 Ústí nad Labem.

Dne 29. 6. se uskutečnil již třetí ročník konferen-
ce STUDKON 2020, na které zejména studenti 
doktorského studia PřF a FŽP prezentují výsled-
ky své práce a debatují se zkušenými odborníky.

Na fakultě proběhla mezinárodní konference IALE 
(International Association of Landscape Ecology).

FF

Dne 28. 1. proběhla akce Jeden den na FF (Gym-
názium Most).

Dne 29. 1. pořádala FF v rámci DOD UJEP akci 
Vysokoškolákem na zkoušku.

Dne 15. 2. proběhl ples fakulty na téma S  The 
Beattles do žluté ponorky.

Dne 27. 2. proběhla akce Jeden den na FF s Cen-
trem dokumentace ( Jirkov).

Ve dnech 18.–19. 3. přednášel na fakultě 
prof. John Searle.

Dne 21. 4. se konala akce Jom ha-šoa 2020 (on-
line čtení jmen obětí holocaustu). 

Ve dnech 22.–24. 6. se konalo výjezdní čtení Pla-
tónských dialogů – dialog Lachés – ve Lhotce 
u Mělníka.

Od 1. 9. došlo k  transformaci katedry archiv-
nictví a  pomocných věd historických z  Od-
dělení pomocných věd historických katedry 
historie.

Ve dnech 7.–12. 9. proběhl mezinárodní semi-
nář „Interkulturelle Dialoge zwischen Bild und 
Text“, realizovaný prezenčně na FF UJEP ve 
spolupráci s Univerzitou Bayreuth.
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Dne 10. 9. proběhl v rámci slavnostního zahájení 
49. sezóny Činoherního studia křest knihy „Pře-
kročit hranice“ / „Grenzen überschreiten“, kte-
rá je dvoujazyčnou antologií textů devíti součas-
ných německých divadelních her a jejich českých 
překladů.

Září – na FF proběhl Česko-německý tý-
den s  komiksem, online mezinárodní seminář 

o  česko-německých interkulturních dialozích 
v české moderní komiksové tvorbě.

Říjen–listopad probíhala online akce Dějiny 
ve veřejném prostoru II. Vystavování minulos-
ti (společně s ÚSTR, FF UK, PF UK a HÚ AV 
ČR). 

Ve dnech 12.–30. 11. probíhal online „Hybrid-
kurs Deutsch als Fremdsprache“ realizovaný ve 
spolupráci s Univerzitou Bayreuth a Institut für 
interkulturelle Kommunikation.

Ve dnech 6.–7. 10. proběhla online akce Města 
dobývaná, dobytá a  okupovaná. Kontexty a dů-
sledky neúspěšné obrany měst od středověku do 
20. století (společně s Archivem hlavního města 
Prahy, HÚ AV ČR, FHS UK a Instytutem His-
torii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogiczne-
go w Krakowie).

Ve dnech 9.–13. 11. se konalo na katedře germa-
nistiky online týdenní mezinárodní doktorand-
ské kolokvium.

Křest antologie Překročit hranice-Grenzen überschreiten
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Dne 25. 11. proběhla online panelová diskuze 
a burza práce na téma Uplatnitelnost absolventů 
humanitních a společenskovědních oborů.

Dne 7. 12. proběhla online studentská konferen-
ce v rámci projektu SGS Civitas – Občan a ve-
řejný prostor.

Dne 18. 12. si fakulta připomněla výročí devíti 
let od skonu Václava Havla akcí Svíčka za slova 
Václava Havla. 

Úspěšní akademici a studenti:
• PhDr. Vlasta Kordová – stipendium Jana Pa-

točky na Institut für Wissenschaften vom 
Menschen;

• Bc. Veronika Lešková – 1. místo v Celostát-
ním kole studentské vědecké konference, 
Historie 2020;

• Bc. Veronika Lešková – Cena Josefa Šusty za 
práci s názvem: Obyvatelstvo vesnice Všemily 
v raném novověku. Mikrostudie poddanské-
ho obyvatelstva na panství Česká Kamenice v 
letech 1556–1713;

• Mgr. Jan Musil, Ph.D. – Cena Zdeňka Hor-
ského za práci s názvem: Měření Čechoslo-
váků. Česká společnost biotypologická a kon-
stituční lékařství v ČSR mezi lety 1937–1959.

PF

Vhledem k  rekonstrukci budovy CN v  prosto-
rách České mládeže došlo v roce 2020 k disloka-
ci pracovišť a vzniku detašovaného pracoviště PF 
UJEP, a to v budově v ulici Králova výšina. 

Česko-německý týden s komiksem na FF
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V březnu spustila PF výzvu „Pedagogická fakulta 
pomáhá“ pro studenty UJEP, kteří jsou ochotni 
jako dobrovolníci pomáhat potřebným.

Březen – PF ve výzvě PFpomáhá – šití roušek 
oslovila studenty i absolventy UJEP, aby pomoh-
li s jejich výrobou.

Od 1. 4. vypsala PF stipendijní program na mi-
mořádná stipendia v případech zvláštního zřete-
le hodných pro svoje studenty, kteří jsou OSVČ 
a vlivem opatření zavedených v souvislosti s epi-
demií covid-19 se dostali do tíživé finanční a so-
ciální situace. Takoví studenti PF měli možnost 
o dané stipendium zažádat každý z měsíců du-
ben, květen a červen.

V  termínech od 3.–21. 8. proběhly tři týdenní 
turnusy Příměstských táborů PF.

Dne 16. 9. se v  areálu  Městských sadů  v Ústí 
nad Labem  uskutečnil již dvanáctý ročník IN-
TEGRA JAM, umělecko-integračního festiva-
lu zaměřeného na integraci marginalizovaných 
skupin. Svíčka za slova Václava Havla
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Dne 1. 11. fakulta znovuoživila svůj projekt PF 
pomáhá ve formě nabídky online doučování stu-
denty učitelských i neučitelských oborů PF.

PřF

Novou, v pořadí osmou, součástí Přírodovědecké 
fakulty UJEP se od 1. 3. stalo Centrum podpory 
přírodovědného vzdělávání. V rámci katedry in-
formatiky byly ustaveny dvě součásti: Centrum 
infrastrukturních technologií a  Oddělení pro 
datovou analýzu a simulace.

Ve dnech 17.–21. 2. spoluorganizovala kated-
ra geografie spolu s  FSE UJEP 14. ročník me-
zinárodní konference The International Acade-
mic Association on Planning, Law, and Property 
Rights (PLPR).

Dne 18. 3. uvolnila PřF, v reakci na aktuální akut-
ní nedostatek účinné dezinfekce, i mezi zdravot-
níky, ze svých laboratoří chemikálie a namíchala 
dezinfekci s isopropanolem pro okamžitou spo-
třebu, konkrétně pro potřeby Zdravotnické zá-
chranné služby Ústeckého kraje.

Duben – fakulta začala vyrábět dezinfekci a dis-
tribuovat ji na všechna potřebná místa.

Červen – po úspěšné kolaudaci budovy Centra 
přírodovědných a  technických oborů (CPTO) 
v areálu Kampusu UJEP byla zahájeno stěhová-
ní fakulty z budovy v ulici České mládeže 8. PřF 
získala nové sídlo na adrese Pasteurova 3632/15, 
400 96 Ústí nad Labem.

Dne 29. 6. se uskutečnil již třetí ročník konfe-
rence STUDKON 2020, na které zejména stu-
denti doktorského studia PřF a  FŽP prezen-
tují výsledky své práce a debatují se zkušenými 
odborníky.

Červenec – Cenu Akademie věd ČR za mimo-
řádný výsledek výzkumu, experimentálního vý-
voje a inovací získalo dílo Český historický atlas. 
Kapitoly z  dějin 20. století, na němž se autor-
sky podíleli také akademičtí pracovníci kated-
ry geografie PřF, konkrétně doc. Jan D. Bláha 
a  dr.  Silvie R. Kučerová. V  kategorii původní 
vědecká nebo populárně-naučná práce získa-
la v září publikace další vavříny v podobě Ceny 
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Nakladatelství Academia a  1. místa v  soutěži 
MAPA ROKU, kterou pořádá Česká kartogra-
fická společnost.

Září – Podílem práce geografů PřF UJEP se pyš-
nil „Žákovský atlas pro 2. stupeň ZŠ“, který ob-
držel cenu MAPA ROKU v kategorii Kartogra-
fická díla pro školy.

Dne 1. 11. odstartovaly na PřF oslavy výročí 15 let 
od jejího vzniku.

Prosinec – prvenství v  rámci regionu severních 
Čech si připsala UJEP, když byl na katedře che-
mie pro vědecké a  výukové účely instalován 
spektrometr nukleární magnetické rezonance.

V roce 2020 byli oceněni tito studenti PřF:
• Bc. Jaroslava Jarolímková - Zvláštní cena po-

roty v soutěži o nejlepší studentskou vědec-
kou práci v oboru analytická chemie „O cenu 
Karla Štulíka 2020“ za bakalářskou prací 
„Změny povrchových vlastností polymerních 
materiálů před a po aktivaci a následném 
chemickém roubování“,

• Mgr. Daniela Šípová – 3. místo v Česko-slo-
venském kole ŠVOČ v didaktike matematiky 
2020 za diplomovou práci „Concept Carto-
ons ve výuce planimetrie na 2. stupni základ-
ní školy“, 

• Bc. Pavel Mlýnek – 2. místo v celostátní sou-
těži O nejlepší studentskou vědeckou práci 
v oboru geografie za bakalářskou práci „Pro-
pojení a kartografická vizualizace dat nesou-
rodých datových souborů“.

Výroba ochranných štítů na FSI a PřF
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