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Přítomni: M. Bílek, I. Kočová, A. Kucharská, V. Laufková, P. Nečasová, M. Nedělka, V. Teodoridis,  

R. Wildová, A. Jančařík, T. Bederka 

Děkan 

Poptávka po atraktivních oborech  

 KSPg: jednání o navýšení počtu přijímaných, nutno rozšířit pedagogické kapacity, dislokace – 
místnost po dr. Kostelecké. 

Závěr: plán na personální rozšíření katedry; podmínkou KSPg je místnost po dr. Kostelecké - souhlas 
kolegia; další diskuze – podpora oborů, po kterých je poptávka - AJ, ČJ, andragogika apod., vstoupit v 
jednání již pro letošní přijímací řízení (prodiskutovat na příštím vícekriteriálním hodnocení); doc. 
Jančařík - brát v úvahu také graduation rate; diskuze k financování z fondu F nebo příspěvku P – ale 
muselo by to být stanovené jako kritérium (chyba MŠMT); TB - návrh uvažovat o otevření studia 
psychologie v EN (samoplátci); dále rozpracovat STEM - letos na podzim by bylo možné podat návrh - 
v ČJ i AJ (skupina: M. Bílek, M. Černochová, A. Jančařík, V. Teodoridis), AK - předtím vykomunikovat s 
MŠMT, zda bychom dostali doložku; 2. stupeň, více vzdělávacích oblastí. 

 Turnitin: koordinátor dr. Lapeš, nutná DPP. 

Závěr: pohlídat výši úvazků.  

 Doktorské studium  

 Termín přijímacího řízení do nového studia – ve standardních termínech, přihlášky do konce 
dubna. 

 Financování nových vyučujících - vyučující v oborové radě a externí (bez smlouvy); DPČ pro 
školitele (průběžná práce, podepisuje i garant); vyučující podle rozsahu předmětů, lze i DPČ; 
AJ – katedra podle vícekriteriálního hodnocení jdou za školitelem; výuka je v tuto chvíli 
zadarmo; nemusí mít smlouvu, mohou mít i DPČ; úkol pro komisi vícekriteriálního hodnocení. 

 CŽV  

 Nabídka služeb. 
 Otázka pro zajišťování místností - rezervace místností v SIS ve všech budovách, spolupráce s 

rozvrhovou komisí; PN: služba CŽV - založení a otevření kurzu v SIS; zodpovědnost zůstává na 
garantovi. 

 Návrh: Vystavit postupy např. pro zakládání kurzů CŽV, pro tvorbu studijních opor atd. - ano; PN: 
existují manuály, které zahrnují popisy všech činností, které musí být realizovány. 

 Časopis Pedagogika  

 Úvazek pro šéfredaktorku - 0,2 z Progresu. 

  



  

Vnější vztahy - Hodnocení  

Akreditace  

 2. vlna úspěšná.  

Úkol: napsat RW a Mgr. Tomáškovi, zda jsou programy uvedené v přehledu v pořádku, případně návrhy 
na sloučení - kontrola AK. 

Info z RKR  

 Jednání s reprekomisí MŠMT o hodnocení věd pro human. a spol. vědy – navýšení a podpora 
z 60% a 30% v kvartilech, ukazatel D prostředky na evrop. aliance, dostaneme 70% v CRP a 
4EU+. 

 Hodnocení radou vlády pro VaV: řada škol do kategorie C (8), v B VŠE, 1 škola v D, UK pozitivní 
hodnocení – navýšení 250 mil. Kč, na výuku 150-200 mil. Kč. 

 09.03. delegace na UNI Kodaň. 

 22. – 23.06. mezin. rada UK. 

 15. – 17.11. konf. 4EU+: 

 finalizace partnerství Uni St. Andrews. 

 15. 1. PRIMUS day. 

 PROGRES bude pokračovat v jiném programu. 

 OPVVV – plný rozsah, grantová agentura IGRÁČEK. 

 Má se rozhodnout o Zahrádkách. 

 Czechelib – centralizace. 

 Jak centrálně prezentovat UK, vizuál. 

 Jednání s magistrátem o kampusu Hybernská. 

 Konkurz na kvestora. 

 OPAR k rozsahu prac. doby: 

 6-20 + metodika. 

 Home office. 

 Sick days – 5 dní osobního volna. 

 Evaluační report IAT – pozitivní. 

 Dr. Šťastná: drobnosti, kompatibilita s SD. 

 Příště návštěva z Francie k 4EU+, bude pak schůzka koordinátorů. 

 21. – 22.02. schůzka prac. skupiny Education v Kodani. 

 Nový grant na rozvoj vědy Research Innovation pro aliance na podporu společných strategií a 
transformaci pro společné působení. 

 Franc. ambasáda – rozš. grantu pro doktorandy na 1-3 měsíce oboustranně přihlášky do konce 
února. 

  O 100 % víc cotutelle než v roce 2018. 

 Join degree – celorepublikový projekt. 

 Autoevaluační zprávy – hodnocení mezinárodní komisí, nevadí sebekritika. 

 11.02. setkání s proděkany pro vědu. 



 Metodické schůzky ke studijní problematice na fakultách proběhly. 

 14.02. konzultace se zástupci studijních odděleních k PZ. 

 Projekt Study in Prague. 

 Cena M. Petruska do 29.02. 

 Výročí 2020 – JAK, Bílá hora, cena Milady Paulové. 

 07.04. založení UK 14:00 hod. 

 18.02. – čestný doktorát. 

Strategický záměr 

 Druhá verze návrhu Strategického záměru Univerzity Karlovy na období 2021 – 2025 

k připomínkám do března. 

Laufková 

Fakultní příměstské tábory  

 Velký zájem ze strany rodičů již teď. 

 Opět ve spolupráci s R. Badallim a jeho spolkem (kompletně organizační zajištění). 

 3 turnusy různého tematického zaměření (10.–14.08., 17.–21.08., 24.–28.08.)  

 Základna – Velký sál. 

 Personální zajištění – VL, naši studenti (již osvědčené studentky z minulých ročníků). 

 Zájem ze strany rodičů i o nocování na fakultě – čtvrtek / pátek s odborným programem. 

OVV 

Vyjádření děkana FF UK: 

 Odmítnout marginalizaci oborových složek vzdělávání budoucích učitelů ve prospěch tzv. 
společného základu. 

 Podporovat přípravné vzdělávání středoškolských učitelů výhradně na odborně zaměřených 
fakultách (zejména filozofických a přírodovědných).  
https://dekaniff.cz/2019/11/27/asociace-dekanu-filozofickych-fakult-podporuje-usili-o-
skutecnou-reformu-vzdelavani-budoucich-

ucitelu/?fbclid=IwAR0ZOt3rzd6x5Lq4G5AqckHsAj9ZTqdJFT7mQ-8g53_ZXVhhzjH2uMEGQss. 

Koncepce Prahy 10   

 Velmi zajímavý dokument, který stojí za přečtení anebo Jak přemýšlejí o vzdělávání politici. 
Jedná se o jednu z mála ucelenějších dlouhodobějších koncepcí, které politici vyrobili. 

Akce (nový opad)  

 Financování výjimky pro doktorandy. 

 Akce – komise (dva lidi) - Veronika Laufková, Mirka Černochová. 

 Akce – stanovení termínu. 

 Muzejnictví – strategie. 
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Rozvoj 
Projekt IP/IRP 

 Zpráva na RUK, potřeba sabatiklu (5 ks pro rok 2020), IP1 zaměstnanecké kurzy připraveny 
(nutné PR TB v součinnosti s dr. Houškovou) – zálohování fakultou, IP 2 vykázat většinu 
indikátoru v roce 2020; IPR poslední rok plnění, příprava IP pro nové období (včetně interní 
soutěže), resp. příprava SZ PedF UK pro rok 2020-25 (interní projekty také na 5 let?). 

Projekt fond F 2019 

 zpráva pro RUK hotová (deadline 17.01.), 8 z 18 pracovišť po deadline, aktuální kvalita výstupů 
vs. co budeme realizovat v roce 2020. 

Ukazatele P 

 Dotaz na charakter zprávy k ukazateli P na RUK (bez odezvy). 

Sběr požadavků ICT a nábytku, resp. vybavení pro rok 2020 

 Info na PVP, e-mail na vedoucí pracovišť (deadline 20.01.do 12:00 hod.). 

Rekonstrukce IZ Rettig a tělocvičny Brandýs 

 Info z KD 01-02, výzva na vedoucí pracoviště na drobné stavební úpravy, deadline na projekt 
pro Brandýs 14.01. 13:00 hod.  

Disciplinární komise 

 Stav 1 člen (Bc. M. Koláčná) https://pedf.cuni.cz/PEDF-72.html?cat=prac&org=1553. 

Důsledky nového OPADu Organizační řád 

 Zrušení UPRPŠ (nelze zrušit v Whoisu jsou tam studenti), (staro) nová komise pro etiku ve 
výzkumu minimálně na web https://pedf.cuni.cz/PEDF-
72.html?cat=prac&org=100012281330.  

Co nás čeká: 

 Vícekriteriální hodnocení 2020 – nějaká harmonogram, ONNka atd. 

 Hodnocení plnění strategického záměru za rok 2019 a specifikace SZ pro rok 2020 – předložení 

k AS (termín, garance?). 

Studijní 

Akreditace – již projednané SP 

 Všech 28 projednaných programů bylo před Vánocemi zasláno na rektorát. 

 06.01. jsme obdrželi z MŠMT povolení realizovat učitelské programy pro 2. st. ZŠ a SŠ, učitelství 
pedagogiky pouze pro SŠ, výtvarná výchova i pro základní umělecké školy. 

 Přichází první reakce z OKVA – požadované změny jsou spíše drobnosti (doplnění zapojení 
pracovníků, kteří nyní nemají pracovně právní vztah – zpřesnění, zda mají DPP/DPČ nebo že 

https://pedf.cuni.cz/PEDF-72.html?cat=prac&org=1553
https://pedf.cuni.cz/PEDF-72.html?cat=prac&org=100012281330
https://pedf.cuni.cz/PEDF-72.html?cat=prac&org=100012281330


budou mít smlouvu; oprava chybných údajů – např. nesprávný údaj u zapojení na jiné VŠ; 
doplnění vzdělání; hodně často – zpracování podrobných pokladů vzhledem k tvůrčí činnosti – 
v GAP nejsou projekty katedry. 

 Zásadnější doporučení – modifikovat profil absolventa minor-maior, aby byl rozdíl o složku 1a, 
problém je rozsah znaků. 

 Poznámky se posílají garantům SP, opravy v CV zajišťuje katedra a dr. Kadrnožková. 

Akreditace – připravované SP   

 Před Vánocemi byly odeslány další žádostí na MŠMT (vychovatelství, učitelství praktického 
vyučování a praktické přípravy, učitelství pro MŠ, psychologie; učitelství nástroj, 
sbormistrovství, speciální pedagogika), zbývají jednoobory (čeká se na KAJL). 

 Jsou hotovy v SIS studijní plány učitelství pro MŠ, vychovatelství, učitelství praktického 
vyučování a praktické přípravy. 

 P. Svoboda pracuje na dalších – jednoobory jsou náročnější na zpracování, není jednotný 
mustr, zabere více času, přitom se řeší úprava protokolu SZZ v SIS, pouze zbývá psychologie a 
předškolní pedagogika. 

 Schválení předškolní pedagogiky – studijní plán odevzdán 08.01. 

 Finalizace spisů – 07.02., je možné, že se všechny programy nestihnout. 

 Odeslání do AS 10.02., do VR 18.02. 

 Přijímací řízení   

 Příprava opatření děkana – harmonogram běžného PŘ. 

 Podmínky pro speciální pedagogiku – zveřejněno bakalářské studium, navazující magisterské – 
stále se čeká na úpravu podmínek z hlediska návaznosti programů. 

 Opatření děkana – harmonogram pro programy speciální pedagogiky. 

 Studenti se SP   

 Odevzdána závěrečná zpráva – aktivity ve prospěch studentů se SP. 

 22.01. a 28.02. se uskuteční metodická schůzka pracovníků poradny – evidujeme nárůst zájmu 
o odborné služby. 

 Příprava projektu OP VVV – odborné aktivity (poradenství, vzdělávání, metodická podpora, 
studijní asistence). 

 Sobotní výuka KS  

 Sobotní termíny ve zkouškovém období pro atesty v kombinovaném studiu:  
18.01., 01.02. a 08.02., ohlášeno přes SIS. 

 Otázka, jak postupovat – jsou obsazeny vyučujícími i další soboty. 

 Stipendia  

 Žádost o prospěchové stipendium podaná 16.12.2019, přičemž rozhodné datum je 31.10.2019. 

  



CŽV  

 Žádost o schválení připravovaných programů. 

HVS  

 HVS zahájeno 08.01., k 14.01. se zapojilo 288 studentů, odevzdali 1.531 dotazníků, 796 
textových odpovědí, 152 podepsaných odpovědí. Obecné otázky ke knihovně, obecná otázka 
k vyučujícím – 146 odpovědí (ot. vyhodnocení nejčastěji uváděných vyučujících). 

 Propagace (zasílání zpráv přes aplikaci, propagace v hale, sociální sítě, videonahrávky). 

DPP  

 Podpisy garantů SP z jiných kateder. 

 

Konkrétní dotaz: 

 Nevím, jestli si vše kolem této administrativní záležitosti vykládám správně. Mám pocit, že je 
zde několik různých specifických případů, které je složité řešit. Dnes se mě např. kolegyně 
dotázala, jak má řešit případ, kdy učíme předmět pro Primárku, ale zajišťuje ho náš externista 
(MUDr. David), kterého sehnala dr. Hanušová. Dříve se takové případy řešily jednoduše. My 
jsme s externistou uzavřeli DPP a výuka na jiné katedře se počítala do výkonu naší katedry. Jak 
to máme dělat nyní? DPP mám podepsat já plus garant z Primárky s tím, že externistu budeme 
platit my? Chceme, aby se nám jeho výuka započítávala do výkonu, protože takového člověka 
není vůbec jednoduché sehnat. Bude muset DPP „připodepsat“ garant z Primárky? 

 Nově (od 1.1.2020) tedy „pojedeme“ podle toho, kdo garantuje příslušný (aktuální) program. 
Pokyn k proplácení peněz bych měl za naši katedru podepisovat pouze já. Podpis příslušného 
garanta však musí být uveden u každé dohody. Myslím, že je to zatím nedomyšlené, protože 
nevím, jak chce fakulta např. řešit případ, když učitel na DPP nebo DPČ bude učit předměty, 
které spadají pod několik programů (garantů). Tolik kolonek na formuláři zřejmě nebude k 
dispozici. Vypadá to, že v takovém případě se bude muset s jedním člověkem uzavřít několik 
dohod, aby mohl být u každé dohody uveden pouze vedoucí katedry a jeden garant. Uvažuji 
správně? 

Celetná  

 Nefunkčnost čipů 

 

Senát 

Volby děkana  

 20.01. v 16:00 hod. Aula – Shromáždění AO, bude zajištěn živý přenos. 
 21.01. v 14:00 hod. Velký sál – Představení děkana senátu a zodpovězení otázek. 
 Shromáždění bude řídit D. Greger. Otázky by měly být směřovány na děkana a nikoli jeho tým. 

Přesto bude dobré, když se všichni členové kolegia zúčastní. 
 28.01. v 14:00 hod. Volby. 

  



Tajemnice 

Rekonstrukce budovy v Rettigové  

 S firmou Obermeyer Helika, a.s. probíhají kontrolní dny 1x týdně. V současné době se 
dokončuje zaměřování budovy a byly zahájeny průzkumy budovy. 

 Rekonstrukce tělocvičen v Brandýse nad Labem 

 Do výběrového řízení se přihlásila zatím jedna firma. Lhůta pro podání nabídek skončí 14.01. 
ve 13:00 hod. 

Nové mzdy v roce 2020  

 V příloze zasílám přehled pro úpravu mezd v jednotlivých tarifních třídách, po schválení nové 
minimální mzdy a zaručené mzdy pro rok 2020. Při úpravě mezd vycházíme zároveň z návrhu 
nového vnitřního mzdového předpisu UK. 

Ostatní  

 Post-doc Yo-Yu Lee, fakultní příspěvek bude vyplácen z jakých zdrojů? Nutno řešit. 

 Kamery – Spálená. 

 

Věda a výzkum 

 Zpracování sebeevaluační zprávy pro národní hodnocení VaVaI (modul M3) – další verse 
redukovaného textu zaslána členům vedení (a ve složce) – potřeba projednání a schválení 
kolegiem, finále bude předloženo ke schválení VR (per-rollam nebo na únorové VR). 

 Zpracování sebeevaluační zprávy pro mezinárodní interní hodnocení VaVaI na UK – předfinální 
verse k projednání a k návrhům na úpravy a doplnění zaslána členům vedení (a ve složce). 

 K realizaci tvůrčího volna v LS akademického roku 2019/20 se přihlásil jeden uchazeč dr. Sedlák 
z KVV (ustavení komise a zápis). Zvážit vypsání druhého kola výběrového řízení. 

 Od 01.01. nastupuje nová post-doc z Tchaj-wanu, mentorka doc. Voňková z Katedry 
pedagogiky. Financování jako u dr. Hasan Selcuka, tj. RUK a fakulta z IP. 

 Přípravy výsledků z OBD pro vícekriteriální hodnocení – upozornění na započítávání výsledků 
KAMV a UPRPŠ, které ukončilo činnost. Hodnocené výsledky plně započítat KAMV (?). 

 Cena Bedřicha Hrozného za rok 2019. Cenu uděluje rektor UK za významný a originální tvůrčí 
počin, například odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání 
výstavy, realizovaný patent apod. Oceněným může být pracovník nebo pracovní tým působící 
na univerzitě. Hlavním kritériem pro udělení ceny je původnost, kvalita a závažnost tvůrčího 
počinu. Návrhy na udělení ceny podávají děkani fakult nebo ředitelé vysokoškolských ústavů 
anebo členové vědecké rady univerzity do konce února 2020 rektorovi. 


