
Kolegium 14.07.2020 

Č.j. UKPedF/330297/2020 

Přítomni: M. Bílek, I. Kočová, P. Nečasová, M. Nedělka, V. Teodoridis, A. Jančařík, T. Bederka,  

M. Černochová, K. Laufková, R. Wildová, A. Kucharská, M. Mužáková 

Akreditace a kvalita 

Akreditace 

 Probíhá kontrola zaslaných materiálů OKVA, předáno garantům, drobné úpravy (KHV, KSP). 

 Projednání doktorského studia Andragogika v AS – žádost o publikační činnost v andragogice 
(OBD), přehled členů OR, školitelů a vyučujících – CV – bude se doplňovat. 

 Příprava doktorského studia Didaktika biologie. 

 Příprava tabulek MŠMT pro studia pro samoplátce. 

Příprava podmínek PŘ 

 Doplněné programy o nové kombinace, definitivní verze v podkladech pro kolegium. 

 Nebudeme vypisovat geografii/dějepis jako maior (PřF), bude upraveno v nové smlouvě, PřF 
garantuje možnost změny závěrečné práce u studentů minor. 

 Jednání na MŠMT – vhodnost požadavků na jazykovou úroveň (i když je zde i názor, že 
postačuje, že byla jazyková úroveň prověřena studiem). 

 V Bc. návaznost na maturitní zkoušku (Čj, Slj) – odsouhlaseno již na minulém kolegiu, pokud 
není maturitní zkouška, doložit certifikát B1, u KČJ C1. 

 V NMgr. – absolutorium studijního programu v českém jazyce. 

 MŠMT - otázka příbuznosti studijního programu: měla by být návaznost, splnění všech 
požadavků, které máme v tabulce, návrhy: 

 Ve shodném nebo příbuzném studijním programu se zaměřením na vzdělávání, se 
splněním povinných předmětů v Bc.studiu, včetně praxe v rozsahu 4 (min.) nebo 6 
(max.) kreditů. 

 Bonifikace praxe: a) 10 bodů - 3-4 kredity, 5 bodů 1-2 kredity; b) pouze výpis splněných 
podmínek, bez bonifikace. 

 Upozornění – lze očekávat kontroly, včetně NAU, zda se dodržují standardy ministerského 
oprávnění. 

 TOSP – využívají 3 katedry: KPPP (změna až za rok), KPg (až za rok změna, doporučují fakultní 
test), KSP se přizpůsobí. 

 Fakultní test pro „pedagogické“ programy: 

 Idea před projektem přijímacího řízení (pedagogika, inkluzivní pedagogika, 
psychologie). 

 Využití tam, kde není vazba na předmět na SŠ a kde nejsou oborové znalosti ještě 
vytvořeny, jako např. u jazyků či přírodovědných předmětů. 

 Jeden test, na kterém by participovaly dotčené katedry, s doporučenou literaturou, ze 
které se mají uchazeči připravovat. 

Studenti se SP 

 Zaslán přehled přijatých studentů se SP (27, ne všichni nastupují), v podkladech pro kolegium. 

 Vyšší počet než v minulých letech, vliv upuštění od přijetí. Kategorie A: 1, B: 0, C: 5 (3 osoby), 
D: 14, E: 4 (ale jen 2 osoby), F: 3. Upozornění KPPP – C2 u učitelství pro MŠ, 1. st. ZŠ (stejná 
uchazečka). 

 Informace přijatým studentům o funkční diagnostice – po zapsání se do studia. 

 Příprava odměn za první pololetí. 

 Projektové setkání OP VVV Poradna na rektorátu dne 15.07. – sladění s ostatními fakultami, 
které v rámci projektu řeší studenty se SP. 



Ceny 

 Návrh doc. Staré – nominace Dr. Krčmářové na cenu MŠMT za vynikající vzdělávací činnost – 
ke schválení – ANO, kolegiem schváleno. 

Rozvoj 

 OPAD Organizační řád 2020_2 – datum vydání, resp. platnosti, pozice vedoucích u Oddělení 
pro akreditace vzdělávacích programů, oddělení pro podporu distančních forem výuky a 
oddělení pro rozvoj a projekty, další drobné úpravy jsou již v kompetenci členu kolegia a p. 
děkana -> platnost ke dni vydání a účinnost od 01.08. 

 IP 2020 – čerpání k 01.07.: IP1-zaměstnancí (65 %), IP2-věda a postdoc (65 %), IP3-doktorské 
studium (0 %), IP4 CŽV (0 %), IP5-vizuální identita (0 %), IP6 NEIN (68 %), IP6 INV (21 %), IRP 
2020 – 0% Dr. Zvírotský, Dr. Štípek, doc. Glosíková (zbytek cca 40 až 60 %). 

 IP 2021-24 – upřesnění stran RUK, jaká je představa postupu přípravy institucionálního 
programu, bude řešeno. 

 VŠSK PedF UK a podpora sportu, resp. sportujících studentů – bezplatné užívání sportoviště 
PedF UK zůstávají.  

 Zasedání dislokační komise – připravit podklady, setkání komise naplánovat na 30.07. ve 13:30. 

 Akce rekonstrukce budovy a tělocvičen – viz agenda paní tajemnice. 

Studijní 

Hodnocení výuky studenty 

 Ukončeno 13.07. v 8:00 hod., vyučujícím odeslán přes aplikaci informační e-mail s výsledky a 

podnětem k vyjádření ke slovním hodnocením. 

 Statistické údaje: 

 Hodnotilo 676 studentů = 16,52 % zapsaných studentů (1146, 28,5 %). 

 Odevzdáno 4453 dotazníků (8019). 

 1798 slovních komentářů (4342). 

 Nejvíce hodnotili studenti KPG (523 dotazníků), KAJL (487), KSPG (481), KPSY (480). 

 Nejméně KRL (67), KFJ (111), KITTV (125). 

 384 podepsaných odpovědí (899). 

 419 odpovědí k obecné otázce (Srovnejte celkově proběhlou distanční výuku s běžnou 

prezenční výukou (např. z hlediska časové náročnosti, obtížnosti zadávaných úkolů, 

problémy s konektivitou, zkušenosti s jednotlivými on-line nástroji, potřeby na 

vybavení hardwarem a softwarem, čím může fakulta přispět do budoucna aj.). – zde 

lze hledat významné údaje pro další řešení distanční výuky. 

Přijímací zkoušky 

 Probíhá příprava 2. řádného termínu v srpnu pro zahraniční studenty, kteří se nemohli dostavit 

(16 studentů):17.08. až 21.08. 

Promoce 

 Bc. 

 22.07. 9:00 + 10:30 Dr. Nečasová, 12:00 + 13:30 + 15:00 doc. Černochová. 

 27.07. 9:00 + 10:30 doc. Teodoridis. 

 28.07. 9:00 + 10:30 + 12:00 prof. Bílek 

 Mgr. 

 23.07. 9:00 + 10:30 + 12:00 doc. Kucharská, 13:30 + 15:00 pan děkan 

 24.07 9:00 + 10:30 Dr. Nečasová, 12:00 + 13:30 doc. Černochová 

 Projednána organizace promocí ve spolupráci s SO a OVV. 



CŽV 

 Předložena žádost o schválení programů – ANO, kolegiem schváleno. 

Sdílené prostředí 

 Doplnit do kalendáře doc. Mužákovou. 

Rozvrh 

 Příprava náplně práce pro vypsání výběrového řízení. 

Přestávky v práci 

 Pracovník má právo si vybrat přestávku nejdéle po 6 hodinách nepřerušované práce. Přestávka 

musí trvat alespoň 30 minut. Lze si ji vzít naráz, nebo ji vedoucí může rozdělit třeba na tři díly. 

Nejdelší část však musí trvat nejméně 15 minut. Pauza se vybírá v průběhu dne, nelze ji čerpat 

na začátku ani na konci pracovní doby. 

Brožura PedF info 

 Tisk cca 600 ks (přizpůsobit pro účastníky CŽV), snížit náklad na tisk pro pregraduál. 

SZZ 

 Upozornění, že nelze státní zkoušky a kontrolu studia provádět distančně. Výjimkou je 

potvrzené karanténa nebo případ uzavřených hranic. 

Tajemnice 

Rekonstrukce budovy Rettigové 

 POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY: Předpokládané zahájení výstavby je v roce 
2022. Výstavba bude dělena do níže uvedených předpokládaných etap, kdy každá etapa bude 
samostatně provozuschopná, uváděná do provozu a kolaudována. 

 Návrh etap stavebních prací: 

 1. Etapa – cca květen až říjen 2022 (dle pedagogických potřeb budovy) 

 Rozsah: rekonstrukce 1.PP, 5.NP, střechy, fasáda venkovní výtah, WC  
a hygienická jádra na všech podlažích, hlavní trasy technického zařízení 
budovy. 

 2. Etapa – cca červen až září 2023 

 Rozsah: Rekonstrukce dvou vybraných nadzemních podlaží (např. 3. a 4.NP). 

 3. Etapa – cca červen až září 2024 

 Rozsah: Rekonstrukce dvou vybraných nadzemních podlaží (např. 1. a 2.NP), 
zprovoznění EPS a ERO. 

 4. Etapa – cca červen až září 2025 

 Rozsah: Zbývající drobné úpravy a práce bez vlivu na celkový koncept budovy. 

Rekonstrukce tělocvičen v Brandýse nad Labem 

 V současné době je dokončována projektová dokumentace pro podání na stavební úřad, 
termín 17.07. Dodatek na vícepráce ve výši 41 tis. Kč bez DPH byl podepsán. 

Ostatní 

 Jmenování proděkanů – zajistí kancelář děkana a PO. 

 Smlouva s Nadací ČS – k podpisu by měla být do konce tohoto týdne. 

 Žádost od podporu na Studentský majáles -> nebudeme přispívat. 

 Dotazník od sociologického ústavu – budou si sami distribuovat a vyhodnocovat přes RUK. 



Věda a výzkum 

 Nové informace z RUK k převodům studentů „starých“ doktorských studijních 
programů/oborů do nově akreditovaných „následnických“ studijních programů, řeší  
doc. Kucharská. 

 Termín Vědecké rady PedF v říjnu – kolize původního termínu 15.10. s didaktickou konferencí, 
zvážit termín 22. 10. po PVP a před VR UK. -> ponecháno 15.10., zajistit přesun konference. 

 Tvůrčí volno pro ZS 2020/21, termín 24.07., zatím bez přihlášky. 

 Post-doc výběrové řízení pro pobyty s podporou RUK – termín 26.07. 

 Zprávy z mezinárodních panelů k internímu hodnocení vědecké činnosti na fakultách UK, které 
měly být fakultám zaslány do konce června, budou mít zpoždění – předpoklad je zaslání na 
fakulty v září. K vyjádření fakult bude cca 1 měsíc. 

 K 17.07. bude vyhlášeno přijímací řízení do nově akreditovaného doktorského studijního 
programu Anglický jazyk a literatura s didaktikou. 

 14. – 15.10. Asociace děkanů v Liberci (Dr. Nečasová, Mgr. Bederka). 

Zahraniční 

Ukazatel D: Prostředky na podporu mezinárodní spolupráce 

 Finanční prostředky ve výši 1,250 tis. Kč lze využít v souladu s Pravidly pro poskytování 
příspěvku a dotací veřejným vysokým školám MŠMT pro 2020 na mobility a podporu 
mezinárodní spolupráce. 

 Deadline na PedF: na kolegiu projednat všechny návrhy 30.07. 

 Deadline pro RUK: 31.07. 

 Zatím podklady: ÚVRV, KAJL, KFJL, KČJ. 

ERASMUS: Návštěva hostů z Univerzity Komenského v  Bratislavě 

 Program třídenní 13-členné návštěvy z UK v Bratislavě (členy delegace byli mimo jiné Doc. Mgr. 
Jozef Tancer, PhD., prorektor pro mezinárodní vztahy UK, Mgr. Magdaléna Belková, vedoucí 
odd. pro mezinárodní spolupráci Rektorátu UK, RNDr. Milan Remiš, vedoucí odd. pro evropské 
programy a Erasmus+) připravila Evropská kancelář RUK. Jednotlivých částí programu se 
účastnili vedoucí odd. pro mezinárodní vztahy a proděkani pro zahraniční vztahy fakult 
Univerzity Karlovy. 

 S Uni Komenského máme v rámci ERASMUS+ dlouholetou spolupráci a uzavřený velký počet 
smluv (KG, KPg, KPPPg, KPsy, KITTV, KDDD, KBES, KMDM, KVV). 

VKH – Data o studentokurzech v kalendářním roce (př. 2019) 

 Probíhá kontrola dat ze SIS vůči vydaným transkriptům za 2019. Spolupráce s Dr. Lapešem 
(dotaz pro vyhledávání dat ze SIS). 

Návrh na uzavření memoranda s Murdoch University, Perth, Australia 

 Žádost KPPPg. ÚVRV a KPPPg už několik let spolupracuje s některými odborníky této univerzity, 
konkrétně s pí Laurou Perry, PhD. (přednáška 21. září 2017 o využití kvantitativních  
i kvalitativních výzkumných metod v pedagogickém výzkumu; přednáškový pobyt na PedF 
v 2018. Laura Perry byla navržena a už působí jako hodnotitelka/panelistka ve vnitřním 
hodnocení UK. 

 Murdoch University, Perth není strategický partner UK. 

 Podrobnosti týkající se memoranda budou projednány na jednání s paní Laurou Perry 20.07. 
ve 14:00. 

 Doporučení proděkanky pro zahraniční vztahy: Doporučuji Memorandum uzavřít, nejsou 
v něm žádné finanční závazky, konkrétní odborná spolupráce se realizuje už několik let. 
Připraveno je memorandum, které se standardně uzavírá ve velice obecné rovině v souladu 
s doporučeními RUK. 



Ostatní 

 V zimním semestru bude výjezdní zasedání kolegia (leden/únor), místo bude upřesněno. 
Uvažujeme o setkání s ostatními institucemi i ze Slovenska (návrh Podhájská). 

 Akce Dvorky – 08.10. – zrušit plošně výuku od 18:00 u učeben, které budou potřeba, připravit 
dopis pro vyučující, že lze studenty na akci uvolnit. 

 10.09. bude se konat setkání s Německou ambasádou, účastnit se bude doc. Černochová  
a Dr. Nečasová. 


