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

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

Děkan 

 Rekapitulace návrhu členů VR – návrh dnes odešle pan děkan na AS. 

 11.09. – Konzultační workshop Kampus Hybernská – Institucionální plán UK 2021 a Program 
pro podporu strategického řízení UK 2022-2025 – potvrdit účast pana děkana -> KAD. 

 Návrh Rámcové smlouvy s Alza.cz – ke kontrole právníkovi. Řešit, zda pro nás vyplývá 
povinnost služby odebírat a pro dodavatele účastnit se napřímo VŘ. 

 Schůzka ohledně COVID-19, připravit možné scénáře, jaká udělat opatření. Vytvoření tzv. 
krizového štábu (komise pro Covid) v rámci PedF – pan děkan, doc. Jančařík, doc. Kucharská, 
Mgr. Bederka, Dr. Nečasová, doc. Mužáková, doc. Černochová. 

 Byl vznesen dotaz ze strany vedoucích, jak jsou rozdělené pravomoci garantů studijních 
programů a vedoucích pracovišť – vše je uvedeno v organizačním řádu, který vyšel formou 
OPADu č. 27/2020 a rektorátních předpisů. 

 Zkontrolovat skupinu vedprac@ a vedkat@ –> zajistí KAD. 

Akreditace a kvalita vzdělávací činnosti 

Akreditace 

 01.09. na RVH by mělo být projednáno rozšíření programů o plné plány (AJ, NJ, Bi, Pg), plus 
kontrolní zprávy (SPPG, RJ, CH), garanti budou informování o výsledku. 

 Příprava ministerských tabulek pro programy v AJ – oborová část již řešena, chybí KPG, zaslala 
KHV, KAJL, v tomto týdnu budou tabulky zaslány na MŠMT. 

 Ped. ps. příprava, zde dojde k redukci povinně volitelných bloků do jednoho bloku – menší 
zájem pracovníků o předměty v AJ (není třeba jich mít tolik jako v programech v Čj) – termín 
do konce srpna, přehled předmětů v AJ (v podkladech pro kolegium). 

 Probíhá příprava doktorského SP Didaktika biologie. 

Podmínky PŘ 

 Probíhá kontrola rektorátem. 

 Do 01.09. mohou katedry a garanti SP zasílat připomínky k textům (většinou drobné požadavky 
na úpravu literatury a formální stránku), úpravy jakmile nám rektorát znovu otevře databázi. 

 Byla provedena kontrola kombinací programů, které byly otevřeny v posledních letech, zda má 
student možnost pokračovat v NMgr. studiu – počet studentů od 2. roč. (potenciální přihlášky 
zájemců) – objeveno několik programů, o které katedry nežádaly – navrhujeme otevřít v NMgr. 
(PS Bc. CH-Ma, VV-SPPg, KS Čj-VZ), nová kombinace Bc. IT-RJ). 

 Některé programy nelze otevřít, neboť katedra nerealizuje kombinovaná studia (např. ZSV, 
CHe) nebo otevírá jen plné plány KS. Pro uchazeče je ale možnost přihlášky do PS/KS nebo 
alespoň do plného studijního plánu (NMgr. Che jen v PS, není KS, Bi v KS jen plný plán, IT v KS 
jen plný plán). 

 Zatím neřešeno, zda mají katedry otevřít plné plány i v Bc. studiu, tj. zatím neměli Bc. studium 
v jednooboru (KAJL, KG, KPg, KBES) – stanovisko kolegia, katedry budou informovány (nejsou 
součástí vyhlášeným podmínek, zatím neakreditováno). 

 7. 9. 2020 bude zasláno AS a zveřejněno v SIS. 

  



Studenti se SP 

 Odchod Mgr. Janyškové k 31.08., návrh převzetí agendy Kristýnou Janyškovou (také 
doktorandka KSP), zatím pouze na DPČ – do konce prosince. 

 Noví studenti se SP obeslání s informacemi – zapsala se zatím třetina přijatých studentů se SP, 
ještě se mohou zapsat v září. 

 17.09. setkání nastupujících studentů se SP na RUK – prezentace služeb PedF ). 

 23.09. – setkání kontaktních osob pro studenty se SP na RUK. 

Tutoři 

 Zatím nerozhodnuto, kam budou spadat. Tutoři projevili zájem o zařazení pod akreditační odd. 
Návrh doc. Kucharské a Dr. Nečasové: část tutorů bude spadat pod akreditační oddělení a část 
pod studijní. 

 Vzhledem k rozšíření oborových rad – návrh, aby se tutoři více zaměřili na ohrožené studenty 
– nejen studenti se SP, ale i další skupiny, které se nyní řeší ve spolupráci s rektorátem (studenti 
socioekonomicky znevýhodnění, studenti – rodiče, studenti s problémy) plus kombinované 
studium, studenti jsou též k KSP a KPs. 

 Spolupráce s rektorátem při dalším rozvoji tutorských služeb – UK Point Carolina. 

Stipendia 

 Žádost doc. Pelcové o stipendium pro Mgr. Šlégra – úhrada účasti ve výši 260 EUR na kongresu 
s Českým národním komitétem pro dějiny vědy a techniky - > ANO, kolegiem schváleno. 

Ceny 

 Na RUK a MŠMT zaslány návrhy na ocenění vyučujících a studentů. 

 Přišla informace o Ceně Wernera von Siemense. Vypsané kategorie (včetně kategorie Ocenění 

za překonání překážek), viz https://www.cenasiemens.cz/. 

 Přihlásit je možné studenty přírodovědných a technických oborů a to do 30.11., 

informace bude zaslána příslušným katedrám. 

 Jedná se především o soutěž pro technické školy, jako je ČVUT nebo VUT. 

CŽV a distanční vzdělávání 

 Problém se zrušením akreditací, žádosti o vrácení peněz, řeší KITTV s CŽV. 

 Nové žádosti o přípravu programů CŽV – 3 zájmové programy z KMDM – bude se schvalovat 

příští kolegium, tj. 08.09. 

 Příprava zapojení do CRP se zaměřením na on-line vzdělávání - prof. Králíčková, on-line 

seminář k přípravě projektu je plánován na 07.10. v 15.00. 

 Příprava podzimních webinářů se zaměřením na on-line vzdělávání pro pracovníky fakulty a 

univerzity. Zaslána nabídka Ústřední knihovny všem pracovníkům prostřednictvím 

hromadného e-mailu. 

 Ve dnech 15. a 16.09. uskuteční CŽV porady s katedrálními garanty programů celoživotního 

vzděláváni a s garanty U3V. Pozvánky byly rozeslány. 

 Ve dnech 16. a 17.09. uskuteční CŽV pro katedrální garanty programů celoživotního vzděláváni 

a další zájemce praktické instruktáže k programům celoživotního vzdělávání a jejich evidování 

v prostředí SIS. Pozvánky byly rozeslány. 

 Pro IP 2021 – 2025 připravujeme návrh aktivit pro oblast „flexibilního vzdělávání“: (1) příprava 

modulů a IVM pro distanční vzdělávání, (2) příprava kurzů pro akademické pracovníky a 

studenty z oblasti on-line a distančního vzdělávání a (3) příprava a realizace eventů 

podporujících on-line a distanční vzdělávání (konference, semináře, kampaně…). 

  

https://www.cenasiemens.cz/


Laufková 

 Úspěšně proběhly Příměstské fakultní tábory, poděkování všem zúčastněným. 

 Nocování spolku Emil - bezproblémová spolupráce, poděkování TPO. 

 Propagační brožura v AJ PedF UK – připomínky ke grafickému studiu zaslány přes Bc. 

Červeného. 

 Akce Dvorky – návrh na zvýšení stipendií pro zajištění hygienických opatření, možný přesun 

Dvorků do kampusu Hybernská, stipendium schváleno p. děkanem. 

Rozvoj 

 IP 2021-24 – čekáme na upřesnění částky pro PedF UK z RUK, akceptace priorit UK (pracovní 
skupina VT, AJ, MB, TB), podklad pro kolegium bude k dispozici cca 3 týden v srpnu 2020, 
konzultace s Mgr. Baťkovou. Podklady zaslat nejpozději do konce toho týden doc. 
Teodoridisovi – rozpočty, formuláře, aktivity, finanční rámec. Interní schůzka 04.09. v 9:00 (pan 
děkan, doc. Teodoridis, Ing. Kočová a doc. Jančařík). 

 Rekonstrukce budovy a tělocvičen – viz podklad paní tajemnice. 

Studijní 

Přijímací řízení – výsledky 

 Celkový počet přijatých a zapsaných studentů je v podkladech pro kolegium (interní 

dokument). 

Přezkumné řízení 

 213 odvolání odeslaných na RUK, analýza počtu a důvodů odvolání v podkladech pro kolegium 

(interní dokument). 

 04.09. ve 12:00 hod. zasedá přezkumná komise na RUK. 

Návrh změny poplatku za státní rigorózní zkoušku 

 Nyní 8.100 Kč, nově návrh na 8.700 Kč (max. 2x stanovený základ) –>ANO, kolegiem schváleno, 

vyjde formou OPADu. 

Rozvrhář PedF 

 Probíhá zjednodušené výběrové řízení, pokračování 01.09. 

Předstudijní soustředění 

 02. a 03.09. probíhá v aule, je nutno upozornit studenty na povinnost mít roušku. 

 Je připravena prezentace, účastníci pozváni, poděkování za přípravu OVV a Dr. Laufkové, 

poděkování panu děkanovi za osobní účast. 

Pokyny pro katedry k výuce – studijní problematika 

 Studijní proděkanky připravily podklad s pokyny pro katedry k výuce před zahájením semestru 

a po zahájení semestru, nyní probíhá úprava ve spolupráci s oddělením pro Akreditace a kvalitu 

vzdělávací činnosti. 

 Zpracované pokyny obdrží katedry po nejbližší poradě studijních proděkanů na UK (07.09.). 

Pokyny pro katedry – pro realizaci praxí 

 Garanti praxí se ptají, jestli bude fakulta vydávat nějaký pokyn k praxím v souvislosti s 

manuálem MŠMT k provozu škol od září https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari 

a jestli studenti mají podepisovat v den zahájení praxe (nebo před) čestné prohlášení, že 

nemají covid atp.  Dotaz je aktuální, protože řada studentů plní praxi v září za LS.   

https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari


Řešení: Vzhledem k nepřehlednosti situace by se měl student před vstupem do školy 

informovat u vedení školy, jaká aktuální hygienická opatření má škola pro C-19. 

 Prostudování manuálu MŠMT by mohlo být povinné v rámci absolvování kurzu bezpečnostního 

proškolení před praxemi v Moodle (formulář by tam byl rovněž ke stažení a vzali by ho sebou 

první den praxe). Aktuálně se řeší v rámci komise pro Covid. 

Žádost o schválení kurzu vědecké integrity 

 Předkládá Dr. Dominik Dvořák, kurz je jedním z výstupů celouniverzitního projektu k vědecké 

integritě. Předpokládá se, že kurz by měl být odučen pilotně už teď v ZS v češtině a v LS by kurz 

měl být nabídnut dalším univerzitám, tedy asi v AJ a on-line. Bude řešeno dodatečně. 

Rozdělení agendy studijních proděkanek 

 Doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.: 

 Studijní agenda kateder a studijních programů/oborů: KAMV, KPG, KPPG, KPSY, KSPPG, 

KHV, KTV, KVV, ÚVRV. 

 Další agenda – primární zodpovědnost: Pedagogicko-psychologická příprava; Rigorózní 

řízení; Poplatky za studium; Mezifakultní studium. 

 PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.: 

 Studijní agenda kateder a studijních programů/oborů: KAJL, KFJL, KG, KRL, KČJ, KČL, 

KBES, KCHDCH, KITTV, KMDM, KDDD, KOVF. 

 Další agenda – primární zodpovědnost: Univerzitní základ; Stipendia; Pedagogická 

praxe; Studentské hodnocení výuky (ve spolupráci s komisí pro HVS); Legislativa v 

oblasti studia. 

 Společná agenda dle oborů: 

 Přijímací řízení, přezkumné řízení; Státní závěrečné zkoušky; Problematika studentů-

rodičů (evidence doby rodičovství); Výběrová řízení; Zahraniční studenti (Erasmus, 

samoplátci) ve spolupráci s OZV; Příprava disciplinárního řízení. 

 Další společná agenda: 

 Studentští tutoři, Studentské oborové rady; Elektronizace studijní agendy; Rozvrhová 

komise, rozvrhy; Karolinka, studijní problematika na webových stránkách fakulty; 

Informační brožurka PedInfo (ve spolupráci se zástupci SOR); Imatrikulace ; 

předstudijní soustředění studentů 1. ročníků; Promoce (bakalářské, magisterské, 

rigorózní); PR studia (Gaudeamus, Informační de UK, Den otevřených dveří) – ve 

spolupráci s OVV. 

 Agenda přecházející do působnosti jiných proděkanů: 

 Studenti se speciálními potřebami; Akreditace; Garanti studijních programů – 

proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti – doc. PhDr. PaedDr. Anna 

Kucharská, Ph.D. 

 Celoživotní vzdělávání – proděkan pro celoživotní a distanční vzdělávání – prof. PhDr. 

Martin Bílek, Ph.D. 

 Tajemnice 

Rekonstrukce budovy Rettigové 

 Předpokládaná délka rekonstrukce – dva akademické roky. Stavba září 2022 – červen 2024 
(vystěhování červenec, srpen 2022, nastěhování červenec, srpen 2024). Pokud se nestihne 
včas vysoutěžit dodavatel stavby – nutnost posunout celou rekonstrukci o rok. 

 Je naplánováno jednání s JUDr. Vilímovským – „koordinátor dislokace“ termín: 10.09. v 10:00 
hod. Je třeba ještě domluvit koordinační schůzku (pan děkan, doc. Teodoridis). 

 Schůzka s architektem prof. Hlaváčkem dne 31.08. 



Rekonstrukce tělocvičen v Brandýse nad Labem 

 Dne 21.07. byla projektová dokumentace podána na stavební úřad v Brandýse nad Labem. 

Současně byly podány žádosti k projednání projektové dokumentace dotčenými orgánům. 

 Trvá, beze změny. Proběhlo osobní jednání s Ing. Duškem – dodavatelem projektu. 

Ostatní 

 Vymáhání pohledávek v Knihovně, proběhlo jednání s dr. Římanovou z ÚK a dr. Formanovou. 

Smlouva s advokátkou by se mohla podepsat, nemusí být plněna. Je nutné nastavit vnitřní 

pravidla pro vymáhání výpůjček na fakultě. 

 Protokol o kontrole hasičů: je připravena zpráva o odstranění nedostatků z provedené kontroly 

dne 25.06. 

Věda a výzkum 

Hodnocení vědy 

 Máme hodnocení jednotlivých oblastí, uloženo v podkladech pro kolegium (interní dokument). 
Je třeba s výsledky a doporučeními pracovat. Návrh doc. Jančaříka: hodnocení vědy věnovat 
jednu s diskuzních porad vedoucích, tj. 22.10. Zároveň nutno řešit otázku, jak výsledky 
hodnocené promítnout do VKH (bude třeba posílit výstupy na úrovni mezinárodní spolupráce, 
cizojazyčné). 

Komise pro etiku a výzkum 

 Mandát komise končí 30.09., je zde návrh doc. Jančaříka na provedení následujících změn: 

 1 člen za otázky IT – sběr a uložení dat. 

 1 člen za GDPR. 

 1 člen za psychologii/etiku. 

 1 člen za přírodní vědy. 

 1 člen za humanitní vědy. 

 Doc. Jančařík založí k diskuzi kartu v Trello, členové kolegia napíší své návrhy, 
rozhodnutí do 22.09. 

Ediční komise 

 Členství je neomezené. Návrh doc. Jančaříka komisi odvolat k 30.09. a jmenovat novou komisi 
na dva roky. Jedním z důvodů je i zohlednění výsledků hodnocení vědy a přechod 
k elektronické platformě. 

 Doc. Jančařík založí k diskuzi kartu v Trello, členové kolegia napíší své návrhy a bude 
probráno na příštím kolegiu. 

PhD. Studium 

 Nastal problém se studenty přijatými na denní studium ze zemí, kde potřebují vízum (Írán, 
Sýrie, Arménie, Nigérie, Ghana, Kazachstán), na které má Česká pošta embargo. Pokud jim 
nedoručíme rozhodnutí, nemohou požádat o vízum (90 dní na vyřízení), bez víza se nedostaví 
k zápisu a nemohou začít studovat. Lze odsunout zahájení studia o semestr? - > Nutno řešit 
přes ambasády, případně doručení jinou formou než přes českou poštu (zjistit, jakým 
způsobem postupuje RUK). Komunikovat s Mgr. Rudorferem, osobně bude řešit na RUK  
Dr. Nečasová a doc. Mužáková. 

 Studenti oboru filozofie žádají o ponechání ve starém studiu. 

 Probíhá hodnocení doktorandů, zadávání publikací je vyřešeno. 

 Pracuje se na plánech doktorského studia v SIS. 

  



Knihovna 

 Nutno stanovit hygienická pravidla. Knihovna má k dispozici ochranné plastové stěny, štíty a 
dezinfekci. 

 Vymáhání poplatků (agenda paní tajemnice). 

 Fraus – komplikuje se připojení, řeší Dr. Formanová a doc. Jančařík. 

Ostatní 

 Opatření děkana pro případ nesplnění studijních povinností pro daný akademický rok 
(hodnocení studenta max. B a stipendium sníženo na polovinu). Vzhledem k časové náročnosti 
bude řešeno na příštím kolegiu. 

 Web OVČ – nutno upravit, bylo odloženo z důvodu dovolené na oddělení, nyní má nejvyšší 
prioritu). 

Zahraniční 

 Doc. Černochová intenzivně pracuje na rozšíření spolupráce se zahraničním, účastní se 
webinářů a on-line konferencí, cílem je posunout naši vzdělávací oblast. 

 Ve spolupráci s OVV připravit akci Journée Gallica 2020 dne 04.12.-> kolegiem schváleno, že je 
možno pokusit se o přesun výuky v daném termínu do jiných prostor, abychom umožnili konání 
přednášek v rámci konference.  

 K diskuzi karta v Trello (řeší doc. Černochová a Mgr. Bederka). 


