
Kolegium 17.12.2019 
Č.j. PedF/UKPedF/92038/2020 

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

R. Wildová, A. Jančařík, T. Bederka 

 

Děkan 

- VŘ na místo asistentky. 
- VR PedF – návrh na hlasování per rollam pro odložené projednání složení komisí DS. 
- SHV – otázka k zajištění aktivity, současné faktory. 
- Dorovnání stipendií pro studentské granty. 
- Návrh na nominaci do předsednictva TAČR (e-mail blanka.kovarova@ruk.cuni.cz) do 31.01. 

2020. 
- Návrh na inovačního skauta (e-mail ivana.sykorova@ruk.cuni.cz). 

Laufková 

SOR a spolky 

- Přihláška k zapsání do seznamu fakultních neformálních spolků (spolek CULT). Všechny 
náležitosti dle OPAD 7/2019 splňují, prosím o schválení ustanovení tohoto neformálního 
spolku. 

- Minivýjezdní zasedání zástupců studentských oborových rad, neformálních a spolků a spolků 
– neděle 15.12. (OVVZ, zejména poděkování TB) – podrobnosti viz jeho agenda, oficiální zápis 
bude dodán, na jeho základě změny v grantech pro činnost SOR a spolků. 

- Termín setkání ke grantovým žádostem (viz jednání minulého kolegia) – doc. Černochová. 

Projekt Integrity (RUK, 3. LF UK, FHS) 

- Informace dr. Nečasové; supervize obsahů dr. D. Dvořák (ÚVRV) – předseda komise pro etiku 
výzkumu, další jména v jednání; technické zajištění dr. Fuglík. 

- Schůzka na RUK 18.12. – dr. Dvořák, VL. 

Různé  

- Finální jazykovou korekturu OPAD Organizační řád a podkladu pro vícekriteriální hodnocení 
zajistím do konce týdne. 

Rozvoj 

- OPAD Organizační řád – finalizován, jazyková korektura VL. 
- Podklad pro vícekriteriální hodnocení – odměny a finalizace vč. jazykové korektury VL. 
- Čerpání projektů fond F, IP/IRP a ukazatele P – ve stavu dočerpané, resp. jen drobnosti fakultní 

přeúčtování, závěrečné zprávy v průběhu ledna 2020 garantuje VT, informační e-maily zaslány 
deadline 07.01.2020, dotaz na charakter zprávy k ukazateli P na RUK.  
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- Prodloužení předplatných Microsoft – řeší RUK (Ing. Papírník) prodloužení, resp. soutěž nové 
rámcové smlouvy (konec platnosti licencí 31.12.2019).   

- Stanovisko KOUŘENÍ a dvorky. 

Studijní 

Akreditace  

- Komunikace s MŠMT – dodání další tabulky k rozkladu splnění složky učitelské přípravy, tzv. 
univerzitní rozmezí – bylo pro ně nepřehledné, nezpracovatelné z hlediska kontroly kreditů viz 
příloha (v podkladech pro kolegium). 

- Prvních 10 studijních programů zasláno na OKVA dne 13.12., další programy (6) 17.12., 
zbývající (KS) 19.12. 

- Katedry i pracovníci byli osloveni s přehledem o splnění studijních opor – termín adresy studijní 
opory a hesla byl do konce října – kontrola prokázala, že velké množství předmětů nebylo 
adresou a heslem naplněno. 

- Obsahy bylo možné doplňovat do 15.12.  
- Začátkem ledna uděláme kontrolu a pošleme na OKVA aktuální stav. 
- Jsou připraveny další programy k žádosti o povolení realizovat studijní programy, zaslání. 

- 17.12. (Vychovatelství, učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, Učitelství 
pro MŠ, Psychologie). 

- 19.12. budou zaslány zbývající programy s plány maior-minor (nástroj, sbormistrovství, 
speciální pedagogika). 

- jednoobory pravděpodobně začátkem ledna   

- Mgr. P. Svoboda připravuje studijní plány v SIS, některé budou před Vánocemi, jiné až po 
svátcích – garanti programů budou informováni, do AS ve dvou etapách: nejdříve v únoru 
neučitelské a bakalářské učitelské, poté konec února/březen učitelské maior-minor, plné 
plány, schválení ve VR také ve dvou termínech. 

Podmínky PŘ   

- V akademickém senátu byly schváleny podmínky PŘ pro nové SP katedry speciální pedagogiky 
(Bc. Speciální pedagogika, Speciální pedagogika/logopedie, NMgr. Speciální pedagogika, 
Logopedie). 

- V podmínkách PŘ jsou již podmínky zadány. 
- Harmonogram bude zveřejněn začátkem ledna. 

SIS  

- Připraven popis nově nastaveného hlasování u SZ, bude posláno na katedry a informace na 
PVP. 

Různé  

- Možnost udělení odměny podpořeným osobám v rámci projektu OPVVV za 2. rok projektu.  



Tajemnice 

Rekonstrukce budovy v Rettigové  

- S firmou Obermeyer Helika, a.s. byla podepsána smlouva. Byly zahájeny přípravné práce: 
zaměřování budovy, průzkumy. 1. Kontrolní den je naplánován na 18.12. v 9:00 hod. 

Rekonstrukce tělocvičen v Brandýse nad Labem  

- Do výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace se bohužel nikdo nepřihlásil. 
13.12. bylo VŘ zrušeno. Připravujeme na základě informací firem na trhu nové výběrové řízení, 
je nutné prodloužit dobu zpracování projektové dokumentace a zřejmě navýšit cenu, jak 
projektové dokumentace, tak i samotné stavby.  

Nové mzdy v roce 2020 

- Zaslán návrh na úpravu mezd v jednotlivých tarifních třídách, po schválení nové minimální 
mzdy a zaručené mzdy pro rok 2020. Dále přikládám k připomínkám návrh na nový vnitřní 
mzdový předpis UK (v podkladech pro kolegium). 

Ostatní  

- K 31. 12. 2019 bude ukončena mandátní smlouva s dr. Krůfou – právním zástupcem, 
připravujeme spolupráci s RUK a případně s jinou právní kanceláří. V lednu 2020 se prosím 
obracejte na mě.  

- VZP – dopis (pí. Valentina Kuznetsová z Ruské federace), zařazení do registru pojištěnců. 
- Náklady a výnosy Vydavatelství. 

Věda a výzkum 

- Doplnění popisu systému pro vydávání titulů ve fakultním vydavatelství a návrhů opatření 
- 10.12. se uskutečnila schůzka s vedoucí vydavatelství, tajemnicí fakulty a Ing. Vlkovou 

k financování nakladatelství, závěry a úkoly pro vedoucí vydavatelství: zpracovat 
rekapitulaci konkrétních nákladů a příjmů jednotlivých vydaných publikací v roce 2019 
(vydané do konce října 2019), připravit informaci o „marketingu“ vydavatelství. 

- V samostatném materiálu je konkrétní rekapitulace nákladů na vydané tituly v roce 2019 
a jejich prodej.   

- Cena publikací se stanovuje tak, že musí převýšit výrobní náklady a držet se trendu cca 1 
Kč až 1,50 Kč za tiskovou stranu, aby byly publikace pro studenty dostupné; u výjimečně 
objemných nebo nákladně vyvedených publikací je potřeba specifický přístup tvorby ceny 
vzhledem k jejich prodejnosti. 

- Ediční plán pro rok 2020 čítá 34 publikací v očekávaných nákladech cca 800 – 900 tis. Kč 
(včetně rezervy cca 10 - 20 %) – jde o kvalifikovaný odhad na základě „průměrných nákladů 
na jednu vydanou publikaci“ – viz materiál na minulém kolegiu.  

- V oblasti současného marketingu vydavatelství kromě prodejny a Karolina, které odebírá 
naši produkci kompletně, jiný distributor není oslovován, objednávají jednotlivci nebo 
prodejci podle webu nebo přes e-shop Karolina, od loňska je naše 
produkce elektronicky dostupná také přes EBSCO. 

  

 



- návrhy opatření: 

1. Pro vydavatelství stanovit rámcový roční rozpočet na vydávání knižních publikací, který 
bude výchozím rámcem pro schvalování edičního plánu.  

2. Návrh na vydání publikace bude rozšířen o položku podrobně popisující náklady na 
vydání publikace (konzultace s Mgr. Čechovou vycházející ze zajišťovaného uvedeného 
standardu a případných vícenákladů hrazených z jiných zdrojů).   

3. Všechny vydávané publikace by měly být schváleny ediční radou, tj. ediční plán plus 
dodatečné schvalování zařazení do edičního plánu.  

4. Zlepšit marketing vydavatelství – nabídky publikací, oslovování studentů, škol, sociální 
média, spolupráce s vydavatelstvími (i vydavatelstvími univerzit) atd.    

- Zpracování sebeevaluační zprávy pro národní hodnocení VaVaI (moduly M3, M4 a M5) – viz 
zaslané materiály členům vedení (a ve složce) – předběžné schválení kolegiem, finále po diskusi 
s RUK bude předloženo ke schválení kolegiu v lednu a VR (per-rollam nebo na únorové VR).  

- Materiály k porovnání záznamů v OBD za roky 2018 a 2019 pro ukazatel P budou připraveny do 
poloviny ledna.  

Zahraniční 

 ERASMUS+ Projekt Jean Monnet  

 KPPPG (doc. Stará) připravuje s partnery asociace CiCia European Network projekt Jean 
Monnet. PedF bude koordinátorem projektu. Problém: možnosti zapojení partnera z UK 
po brexitu.  

 4EU+: nabídka zapojit se do přípravy projektu Flagship 2 (Uni Milan)  

 Návrh rozeslán katedrám KAJL, KG, KRL, KOVF a KFJL. 

 Evidence projektů strategického partnerství  

 Z dokumentů pro evaluaci vyplynulo, že některé projekty strategického partnerství 
uváděné v přehledu k sebeevaluaci PedF za rok 2015 nebyly nikdy v evidenci PedF. Není 
jasné, kdo je schvaloval.  


