
Kolegium 11.02.2020 
Č.j. PedF/UKPedF/92298/2020 

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

R. Wildová, A. Jančařík, T. Bederka 

 

Děkan 

Info z RKR  

 Rozpočet VŠ: na tripartitě ne písmena, ale slovní hodnocení, UK výborná, vzrůst UK 450, 
vzdělávací o 170, 280 věda. 

 SZ konzultován na MŠMT, komise ke sponzoringu: materiály s návrhem k připomínkám a k 
OPAR – bez připomínek – odpověď: příliš obecné, pomohlo by nám explicitní pojmenování, 
rozpracování konkrétních bodů. 

 Investice: jednání s premiérem ke kampusu Albertov, návrh na výstavbu kampusu v Plzni, 
otevřena Arnošt z Pardubic: OVV (proděkan Bílek). 

 Termíny: 19.02. 100 let lex Mareš; 29.02. videomapping k přijetí ústavy; 18.02. dhc. 

 Opatření ke koronaviru. 

Spolek Emil 

 Více relaxačních a odpočinkových míst na fakultě: 

 Nyní už nová místa zřizována nebudou, ale v souvislosti s přípravou rekonstrukce 
probíhá i příprava na úpravy interiéru. Architekt tedy taková místa plánuje. 
S výsledkem plánu počítáme v průběhu zimního semestru. 

 Více mikrovlnných trub: 

 Studenti mohou v současné době využívat mikrovlnné trouby:  

 M. Rettigové 4 – bufet, KBES a na požádání KCHDCH,  

 Spálená 8 – kuchyňka ve 2. a 3. patře,  

 Myslíkova 7 – kuchyňka ve 2. a 3. patře.  

 Mobilní aplikace SIS: 

 Fakulta vznáší požadavek na firmu, která SIS zajišťuje pro celou UK. Ale požadavky 
bývají vyřizovány velmi pomalu. 

 Přístup KPP k místnosti s klavírem. 

 Bylo prodiskutováno s vedoucím KHV na poradě 06.02. Na webu katedry jsou ke stažení 
formuláře, které katedra pro potřeby studentů a vrátnice potvrdí. 

 Skříňky v šatně bazénu v Brandýse nad Labem – větší zabezpečení. 

 Bylo informováno TPO, o řešení bude informace během 2 týdnů. 

 Srovnat obraz na projektoru v R208 – Věc SIT, informace obdrželi. – Vyjádření SIT: oříznutý 
obraz nebyl shledán, byl celý. 

 Nové světlo do projektoru v R216 – Věc SIT, informace obdrželi. – Vyjádření SIT: od podzimu 
úplně nový projektor, životnost lampy je ještě 84 %. 
  



OVV 
 Krátké porovnání MUNI a UK 

 

Agenda Major Minor Minor 2 

Web OVV Rozvoj  

Propagace uchazeči pregraduální OVV Studijní  

    

Veletrhy vzdělávání a DOD OVV Studijní  

Propagace uchazeči Ph.D. Věda OVV  

    

Propagace uchazeči zahraniční Zahraniční OVV Věda (pokud PH.D.) 

    

Propagace CŽV CCŽV OVV  

Výroční zprávy OVV Veronika Ostatní 

Prodej merch OVV Věda (vydav)  

Snižování administrativy OVV Ostatní  

    

Studentské spolky Veronika OVV Studijní 

Ceny pro studenty a ap Věda OVV Studijní 

Propagace fakulty (v zahraničí)    

    

Legenda: Major: Agenda patří pod toto oddělení, a tudíž je hlavním garantem. Je v této činnosti 

proaktivní tzn. vyvolává schůzky, rozvíjí agendu.      

       

 Minor: Oddělení / proděkan má agendu jako vedlejší. Pomáhá hlavnímu garantovi, ale nestojí 

na něm hlavní rozvoj této činnosti.         



Rozvoj 

Projekt IP/IRP 

 Korekce dílčích rozpočtů IRP a info e-mail, možnost zálohování fakultou, riziko VZMR na službu 
„edice e-knih“ (300 tisíc + fond F a DG 2), velké IP jako 2019 (IP 2 a 3 – MB+ AJ). 

Sběr požadavků ICT a nábytku pro rok 2020 

 ICT v běhu, nutnost redukce požadavků na nábytek, plán pro FRM (IK, VT, DS). 

Projekt fond F 2020 

 Přesunuty požadavky KCHDCH, KBES, KVV, KTV, Knihovna, maximum peněz z fondu pro 
vybavení fakulty jako příprava rekonstrukci. 

Rekonstrukce budovy v Rettigové 

 Statik, finalizace průzkumných prací, K005-6, personální obsazenost místností (akademici vs. 
THP) a možné dislokace pracovišť – hotový sběr dat. 

Rekonstrukce tělocvičen Brandýs 

 VR příprava projektové dokumentace 3. výzva (součinnost s KTV, TPO Brandýs) – 4 nabídky – 
pravděpodobně 420 tisíc bez DPH firma Komplexní služby Dušek s.r.o. 

Strategický záměr PedF UK 

 Výhled na rok 2020, hodnocení za rok 2019 – deadline (děkan), samostatná složka Strategický 
záměr „kolegia“. 

Byrokracie ORP 

 2 formuláře „návrh projektu“ a „schválení návrhu projektu vedením fakulty“ standardní 
ignorace formulářů ze strany pracovišť a vedení. 

Přesahy v agendě Rozvoje 

 Agenda paní tajemnice, zbytek není nutné upravovat a nějak komplikovat, obecně lepší 
součinnost a plnění termínu, věcnost při jednání v malých skupinách mimo kolegium.  

Studijní 

Akreditace   

 Připraveny k zaslání senátu studijní programy Vychovatelství, Učitelství praktického vyučování 
a odborného výcviku, Učitelství pro MŠ, Předškolní pg., Psychologie s rozšířením o spec. ped., 
Psychologie, Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání, Učitelství speciální pedagogiky 
pro 2. st. ZŠ a SŠ, Dějepis se zaměřením na vzdělávání, Učitelství dějepisu pro 2. st. ZŠ a SŠ, 
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, Učitelství tělesné výchovy pro 2. st. ZŠ a 
SŠ. 

 Zbývající programy – sbormistrovství a nástroj pro další zasedání AS. 

 Do vědecké rady bude zasláno 18. 2., po projednání v AS. 

 Připravuje se také 2. verze doktorského programu Anglický jazyk a literatura s didaktikou (nové 
projednání v AS) a oprava Didaktika výtvarné výchovy. 

 Opraveny studijní programy Pedagogika a Výchova ke zdraví, další programy jsou nyní 
v zapracování připomínek (informační technologie, chemie, výtvarná výchova). 

  



Závěrečné práce – garanti studijních programů   

 K projednání postup zadávání závěrečných prací na katedrách vstupujících do studijních 
programů, zejm. kateder zajišťujících ped. ps. přípravu (je součást studia, dříve i pod 
samostatným garantem SP, v nových akreditacích jako součást programu). 

Obracím se na Vás s dotazem, kdo schvaluje téma DP (komu se odevzdává formulář o zadání 
práce) před zadáním do SISU. Zpracovávám téma na KPSY, ověřovala jsem přes studentskou 
oborovou radu, kdo má podepsat formulář a ukázalo se, že pravidla na stránkách katedry už 
nejspíš neplatí. Rada na mě apelovala, ať si informaci ověřím u Vás, protože se měnila pravidla 
– nyní schvaluje garant studijního programu? Zpracovávám DP jakožto student (ČJ- ZSV) na 
KPSY u dr. Kučerové.   

 Dřívější postup – schválení vedoucím katedry, nyní garant studijního programu. 

 Přehled prací zadaných na jiné katedře za posledních 5 let – viz příloha (v podkladech pro 
kolegium).   

 Návrh nového postupu. 

Přijímací řízení – aktuální stav   

 Vydána opatření děkana – harmonogram běžného PŘ, harmonogram pro programy speciální 
pedagogiky. 

 Počty přihlášek. 

 Počty přihlášek ve zkrácené lhůtě. 

 14.02. metodické setkání na RUK k přijímacímu řízení. 

 Studenti se SP   

 Zahájena činnost sdružené poradny, v přípravě jsou aktivity. 

 Pro LS je v plánu 1 vzdělávací program – studenti s PAS. 

 Za leden 23 klientů, z toho 8 z jiných fakult UK. 

 V přípravě nový web, evidenční systém. 

 Připravujeme evaluaci (studenti, vyučující) za rok 2019. 

 Připravujeme setkání kontaktních pracovníků na katedrách – po uzávěrce přihlášek ke studiu. 

 12.03. – pracovní skupina RUK pro podporu studentů se SP. 

 Stipendia  

 Rozpis účelových a SPS stipendií na rok 2019. 

CŽV  

 Žádost o schválení připravovaných vzdělávacích programů CŽV. 

HVS  

 HVS ukončeno 11.02. v 8:00 hod., zapojilo 1.141 studentů, odevzdali 8.012 dotazníků, 4342 
textových odpovědí, 899 podepsaných odpovědí. Obecné otázky ke knihovně, obecná otázka 
k vyučujícím – 610 odpovědí (4.562). 



 Následuje vyjádření vyučujících do 23.02., do 24.02. odevzdávají vedoucí a garanti vyjádření, 
zveřejnění 02.03. včetně vyjádření vedoucích a garantů. 

Organizační řád a pravomoci proděkanů  

 Je třeba řešit změnu pravomocí (viz příloha Organizační řád – Výhradní pravomoci děkana). 

 „Dovolená“ 17. - 22.02. 

 Tajemnice 

Rekonstrukce budovy v Rettigové  

 S firmou Obermeyer Helika, a.s. probíhají kontrolní dny 1x týdně. V současné době se 

dokončují průzkumné práce a sondy, budovu prochází statička, stavař a další profese. Byla 

navržena barva fasády objektu.  

Rekonstrukce tělocvičen v Brandýse nad Labem  

 Výběrové řízení bylo ukončeno. Přihlásily se čtyři firmy, rozhodnuto o projektantovi by mělo 

být tento týden.  

Opatření děkana k čerpání dovolené v roce 2020, viz příloha (v podkladech pro kolegium).   

 V příloze předkládám návrh opatření děkana k čerpání dovolené. Vedoucí pracovníci do 14. 6. 

2020 předají studijním proděkankám rozpisy služeb v průběhu července a srpna na katedrách. 

Prosím o odsouhlasení termínu a souhlas s vydáním OPADu.  

Projekt KPSYCH – financování z CŽV  

 Doc. Smetáčková podala návrh projektu: „Analýza jazykového profilu dětí se sluchovým 

postižením – návrh diagnostické metodiky pro klinickou praxi“, viz příloha. Financování by bylo 

zajištěno z prostředků CŽV. Pokud kolegium souhlasí, bude připravena smlouva o spolupráci 

se slovenskou univerzitou.  

Doktorandská stipendia – vyšší čerpání v roce 2019  

 Dotace na doktorandská stipendia v roce 2019 činila: 19.406.205 Kč, vyplaceno bylo na základě 

opatření děkana 14/2018: 20.504.905 Kč, viz přílohy, rozdíl ve výši: 1.098.655 Kč byl 

přeúčtován do stipendijního fondu. Doporučuji pro rok 2020 částku ve stipendijním fondu 

naplánovat v podobné výši. 

Rozhodnutí k mimořádným opatřením při nebezpečí vzniku epidemie koronavirem  

 Hygienická stanice hlavního města Prahy vydala dne 07.02. rozhodnutí, z něhož vyplývá, že 

osoby, které přijíždějí z Číny, budou vybaveny na fakultách alkoholovými dezinfekčními 

prostředky na ruce s virucidním účinkem, a ne všechny prostory fakult, jak bylo uvedeno ve 

zprávě místopředsedkyně České konference rektorů doc. Němcové, ze dne 31.01. Prosím o 

vyjádření kolegia, jakou zprávou se budeme řídit.  

Ostatní  

 Uzamykání skříněk v šatnách v Brandýse nad Labem – bylo zakoupeno 30 ks zámků, jsou 

k zapůjčení na vrátnici. 

Mikrovlnky pro studenty – u Bistra?  



Inaugurace Plzeň 

 12. 2. 2020, pojede p. Bouřil 

Věda a výzkum 

 K realizaci tvůrčího volna v LS akademického roku 2019/20 byla i po prodloužení termínu do 

07.02. podána jen jedna přihláška – dr. Sedlák z KVV. 

 Termín pro zadání všech výsledků do OBD za rok 2019 (pro RIV i ostatních) byl pro pracovníky 

a doktorandy fakulty stanoven na 29.02. 2020. 

 Seminář k podávání nových návrhů projektů GAČR se uskutečnil dne 05.02. za účasti 15 

akademických pracovníků a doktorandů fakulty. Další seminář plánujeme po vyhlášení nové 

soutěže – předpoklad v počátku března. 

 Hodnocení plnění Aktualizace SZ za rok 2019 a návrh Aktualizace SZ na rok 2020 za vědu a 

Ph.D. je ve složce (v podkladech pro kolegium).   

 Na programu VR fakulty dne 27.02. budou habilitační řízení dr. Jančaříkové (Pedagogika) a dr. 
Zikla (Speciální pedagogika), projednání sebeevaluačních zpráv pro národní hodnocení a pro 
hodnocení na UK. Dalšími body do programu budou: schvalování habilitačních komisí a 
(doplnit). 

Zahraniční 

ERASMUS+  

 V pondělí 17.02. v 15:30 hod. v R016 předstudijní soustředění pro přijíždějící ERASMUS+ 
studenty (na LS 2019/20). 

 Počet přijíždějících ERASMUS studentů na LS: 56. 
 Pozvánky: knihovně, SI, SOR, ERASMUS+ koordinátorům. 

Opatření k šíření koronaviru - Pokyny z RUK. 

V současné době registrujeme 2 studentky PhD studia na ÚVRV:  

 Jedna doktorandka v poslední době nebyla v Číně a nechystá se odjet do Číny. 
 Druhá doktorandka je v Číně, měla se vracet na seminář, který se měl konat na ÚVRV 05.02., 

ale zůstává v Číně, aby případně nepřenesla nákazu. Tento případ bude nadále sledován. 


