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Děkan 

Opatření ke koronaviru 

 Kolegium připravilo informační emaily pro zaměstnance fakulty a studenty fakulty s pokyny a 
doporučeními. Celá jejich znění a veškeré informace jsou na informačním webu 
https://koronavirus.pedf.cuni.cz/, na který je odkaz na stránkách fakulty. Všechny informace 
jsou zveřejňovány jak v českém, tak anglickém jazyce. Web je průběžně aktualizován. 

 Od 11.03. do odvolání je budova Rettigové přístupná pouze zaměstnanců, vstup s pomocí 
čipové karty; telefon z vrátnice je přesměrován na kancelář děkana. 

 Je třeba připravit základní manuál pro vyučující, jaké formy distančního studia mohou využívat 
(moodle, zasílání prezentací, streamování přes sociální sítě apod.). 

 Ples fakulty je zrušen. 

 Výuka cizího jazyka pro zaměstnance se ruší do odvolání. 

 Březnové promoce se ruší; pokud bude někdo ze studentů potřebovat diplom dříve, než budou 
známé a uskuteční se náhradní termíny, bude možnost si jej vyzvednout po předchozí domluvě 
se studijním oddělením. 

 Společné jednání Asociace děkanů se odkládá, náhradní termín bude upřesněn. 

Fakultní komise 

 S účinností od 01.04.2020 se ruší: 

 Redakční rada fakultního webu. 

 Komise pro obsahovou a technickou podporu studia. 

 Knihovní komise. 

 Komise pro informační technologie. 

 Komise pro technickou rekonstrukci objektu Univerzity Karlovy. 

 Komise pro fakultní AGON – složení komise řeší doc. Černochová, návrhy do příštího kolegia. 

 Komise pro studentské granty – je třeba konzultovat s doc. Kucharskou, návrh doc. 
Teodoridise, aby komise pokrývala oborově širší spektrum. Návrhy doc Černochová a PhDr. 
Nečasová do příštího kolegia. 

 Komise pro vnější vztahy – zrušit členství Mgr. Kotka a Mgr. Uličné a PhDr. Evy Vachudové. 

 Ediční komise – složení komise řeší prof. Bílek, návrhy do příštího kolegia; zrušení členství Mgr. 
Jitka Bílková a PhDr. Václav Trojan. 

 Ekonomická a investiční komise – jmenování PhDr. Štípka za PhDr. Straceného – nutno získat 
souhlas od PhDr. Štípka (řeší kancelář děkana). 

 Dislokační komise – jmenování Mgr. Vojtíkové a PhDr. Dlouhého – nutno získat souhlas (řeší 
kancelář děkana); zrušení členství PhDr. Kašpara. 

 Ústřední inventarizační komise – zrušení předsednictví a členství PaedDr. Mazáčové – návrhy 
doc. Teodoridis do příštího kolegia. 

https://koronavirus.pedf.cuni.cz/


 Škodní komise – zrušit členství Mgr. Říhové, PhDr. Janovce a PaedDr. Mazáčové; návrh na 
členy: Petr Slavíka a RnDr. Edvard Ehler – nutno získat souhlas (řeší kancelář děkana). 

 Komise pro hodnocení výuky studenty – zrušit členství Mgr. Havelkové, PhDr. Laufkové a p. 
Buriana; jmenovat za člena doc. Černochovou a další tři studenty – jména dodá Daniela 
Čechová. 

 Rozvrhová komise – zrušit členství p. Kukly a Mgr. Havelkové; jako náhradníka jmenovat p. 
Vašíčkovou. 

 Ostatní komise zůstávají beze změn. 

Stížnost DOD 

 Od studenta JÚŠ, Jana Sokolíka, přišla stížnost na nefunkční plošinu v rámci DOD. Stížnost 
předána k vyjádření na SO, TPO a KSpPg. Oficiální vyjádření ke stížnosti zpracovává Dr. 
Nečasová. 

02.04. ve 14:00 hod. (velká aula Karolina) 

 udělení čestné vědecké hodnosti doktora honoris causa v oboru moderní dějiny, kterou 
převezme prof. Dr. Phil. PhDr. Marek Nekula – účast potvrzena pro doc. Jančaříka  
a PhDr. Nečasovou (v taláru). 

Návštěvy na katedrách/odděleních 

 Pan děkan navštívil KAMV a vyjádřil spokojenost s chodem katedry. 

 Kancelář děkana má k dispozici přehled porad jednotlivých kateder/oddělení. 

Optimalizace tarifů (hlasové i datové) 

 Doc. Teodoridis zanalyzuje účelnost u vybraných osob, u kterých se uvažuje o zrušení 
telefonního čísla hrazeného fakultou. Jedná se primárně o osoby, které nejsou zaměstnanci 
PedF. Dále se jedná o soby, u který není jasné, zda jsou stávající tarify využity tak, aby se 
vyplatilo je držet. 

 Je třeba prověřit, zda jsou tarify využívány a následně nabídnout vedoucím pracovišť možnost 
mít SIM kartu od PedF s výhodným tarifem. Jedná se pouze o nabídku SIM karet, nikoliv mobilní 
přístroje a zařízení. Následně to bude zařazeno jako bod na PVP. 

Senát 

 Volby do AS se nebudou odkládat. 

Rozvoj 

 IP 2020 – nutno čerpat IP2 a 3, IP 4 ve smyslu plnění indikátorů (zvl. IP 2), IP 5 – nová koncepce 
a realizace fakultního webu (FSV UK). 

 Ukazatele P 2020 – částka 23.190.290,- Kč, stanovené indikátory, info e-mail zahraniční cesty. 

 Fond F 2020 – připraven rozpočet, indikátory na RUK, relevantnost nároků Knihovna – „ALZA“ 
boxy  a RIFD brány do Celetné, obchodní centrum pro CŽV (plná realizace do koce roku 2020). 

 Schválen „testovací provoz“ 15 ks boxů, od října do prosince, pronájem. Bude zřízeno 
u studovny, kde je dostupná kabeláž. Po testovacím provozu bude zváženo 
pokračování provozu, případně pořízení dalších boxů, pro potřeby prodejny. 

 Rekonstrukce Rettigové – jednání o integraci KITTV v rámci fakultní infrastruktury, PBŘ – 
nutnost změn v ideovém záměru, relax-zóny, galerie na schodech, Aula, studovna, zcela nová 
vzduchotechnika do VS a MS, únikové cesty cca 21 požárních dveří, kotelna – výměna kotlů a 
radiátorů. 

 Rekonstrukce tělocvičny Brandýs – příprava projektové dokumentace (podpis smlouvy). 



 Aktualizace systému EFA – budova Rettigové (stávající stav, podle projektové dokumentace), 
orientační systém v budově Brandýs nad Labem (pouze KTV, KHV a hlavní orientační body – 
hlavní vchod od Masaryka a od bazénu) + přečíslování učeben KHV v Brandýse z B1 až B3 na 
BZ 001 až BZ003, TECHNICKÁ VÝCHOVA a budova Brandýs nad Labem. Písmeno Z bude vždy 
znamenat suterén. 

 Výroční zprávy o činnosti UK za rok 2019 – interní deadline do 10.3.2020, RUK 16.3.2020 – 
kontrola p. Červený 12.3.2020. 

Studijní 

Akreditace 

 Postupně zpracováváme spisy projednaných SP v AS a schválených SP ve VR (průvodní dopis, 
přílohy – tabulky pro MŠMT, povolení MŠMT, seznamy spolupracujících škol a zařízení, vzory 
smluv k praxím) – budou zaslány přes ESS na rektorát. 

 Programy, které nebudou mít studijní opory, nebudou odeslány (problém na KPG – 
Vychovatelství, Učitelství praktického vyučování a odborné přípravy – vyučující z jiných 
kateder). 

 Připravena úprava doktorského programu KDDD (změna názvu, popis programu dle požadavku 
humanitního panelu) – dle rektorátu není ve standardech UK, zda nové schválení, 
doporučujeme oznámení Akademickému senátu a zaslání upraveného spisu (všechny spisy se 
vracejí – drobné úpravy). 

 Dokončování SP nástroj a sbormistrovství (KHV). 

 Zahájení přípravy doktorských programů KBES a KČJ. 

Přijímací řízení 

 Počty přihlášených uchazečů – snížení, zatím cca o 800 přihlášek, ještě se však přijímají 
přihlášky pro 6 programů se zaměřením na speciální pedagogiku (PS i KS). 

6655  CELKEM  

4720  Bc.  

1575  NMgr.  

360  Mgr.  

 

Studenti se SP 

 Počty uchazečů se SP – 100, nejvíce D (SPU) a F (psych. obt., zdravotní stav), ostatní menší 
počty (A – zrakové postižení 7, B – sluchové postižení 5, C tělesné postižení 7, E poruchy aut. 
spektra 2). 

 Zahájena příprava modifikací pro talentové zkoušky. 

 Příprava on-line dotazníkového šetření za rok 2019. 

 Schůzka s kontaktními pracovníky na katedrách – 17.03. 

 Přehled pro účely rekonstrukce – umožnění pohybu po fakultě handicapovaným osobám. 

CŽV 

 Žádost o schválení připravovaných vzdělávacích programů CŽV (v podkladech pro kolegium) – 
kolegium schválilo přípravu všech 8 předložených programů (7 reakreditací, 1 nová 
akreditace). 



HVS 

 02.03. zveřejněny výsledky a vyjádření vedoucích a garantů, vyjádření vedoucí knihovny. 

RIGO 

 V SIS již provedena úprava k elektronizaci rigorózního řízení. 

 Žádost o schválení odměn za účast v rigorózních řízeních, bez námitek. 

Stipendia 

 Vedoucí pracovišť obdrželi e-mailovou zprávu s výší SPS stipendií a výzvou k žádostem o 

mimořádná stipendia – žádosti do 18.03. – bude předloženo na příštím kolegiu. 

Praxe 

 Objevuje se problém s tím, že školy na Praze 6 omezují nebo ruší výuky, nelze tam konat praxe 

a garanti praxí musí rychle přesouvat studenty na jiné školy (16.03. zahájení souvislých praxí). 

 Nařízením ministerstva došlo k uzavření základních, středních i vysokých škol – praxe 

v těchto zařízeních se do odvolání ruší. 

 Je třeba udržovat kontakt s katedrovými garanty praxí a situaci operativně řešit. 

Školení „BOZP“ 

 Dohodnuto, že budou existovat dva kurzy, u nichž bude obsah přizpůsoben potřebám Bc. praxí, 

tj. orientace na praxi v zařízeních a NMgr. praxe, tj. zaměření na pedagogickou problematiku 

spojenou s výkonem praxe (nově bude spuštěno od září). 

 Do smlouvy s institucemi zahrnuto na doporučení právníka klauzule poučení o BOZP, musí 

proškolit přijímající instituce a fakulta (fakulta školí s podpisem při předstudijním soustředění). 

 SPP – garantuje revizi obsahu kurzu a technicky databázi v SIS – filtrovat data bez nutnosti 

přeposílat či předávat osvědčení (zřejmě podle oborů). 

 SPP prezentovalo na AS PedF, studentští senátoři hodnotili kurz pozitivně. 

Cena děkana a účelová stipendia 

 AGON – 3x ročně, zaměření na závěrečné práce a vzácně na publikační činnost. 

 „Cena děkana“ – 1x ročně, pravděpodobně dojde ke změně názvu, aby nedošlo k záměně za 

mimořádnou cenu děkana, která může být vyhlášena. 

 Po analýze ostatních fakult by byla cena povýšena na slavnostní akt s veřejným 

předáváním, určeno i pro Bc. i pro NMgr. 

 6 tematických okruh, komise pozornost u práce především na kvalitu zpracování, 

odbornost, kreativitu a originalitu. 

 Vyhlášeno by bylo prosinec/leden, přihlášky online, obhajoba práce před komisí 

v dubnu, v květnu předávání (návrh na 05.05. – Mezinárodní den Evropy). 

 Kolegium bude rozhodovat, zda bude požadovat přihlášení do této ceny u studentů, 

kterým byl přidělen studentský grant. Doc. Tedodoridis navrhl v tomto zavést 

povinnost prezentovat pro obec svou práci od nového akademického roku, aby nad 

granty byla kontrola. 



Organizační řád a pravomoci proděkanů 

 Změna pravomocí (Organizační řád – Výhradní pravomoci děkana) 

 Vzhledem k časové náročnosti byl bod stažen z programu kolegia. 

  Tajemnice 

Rekonstrukce budovy v Rettigové  

 Byly ukončeny průzkumy objektu, tento týden bude předána zpráva. Budovu začnou procházet 

projektanti spolu s jednotlivými profesemi. V současné době se připravuje Požárně 

bezpečností řešení budovy. 

Rekonstrukce tělocvičen v Brandýse nad Labem  

 Projektové firmě Komplexní služby Dušek, s.r.o. byly předány potřebné podklady k zahájení 

projektových prací k rekonstrukci tělocvičen. Je připravena plná moc pro p. Duška 

k vyjednávání na úřadech, zejména na Stavebním úřadě v Brandýse nad Labem. 

Rozdělení PROGRESu 

 Návrh na rozdělení PROGRESu pro rok 2020. Jedna varianta s PROGRESEM Q18 a druhá bez 

Q18. 

Přípravné kurzy a DPH 

 Z přípravných kurzů je nutné odvádět DPH. Můžeme jednat o snížení režie, aby zatížení 

pořádajících kateder nebylo tak vysoké. 

 Příkladem činnosti, která není považována za výchovnou a vzdělávací činnost je poskytování 

přípravných kurzů k přijímacím zkouškám potenciálním studentům. Z tohoto důvodu je toto 

plnění zdanitelným plněním, které podléhá základní sazbě daně. V případě, že by 

poskytovatelem byla vysoká škola, která postupuje podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách, ve znění pozdějších předpisů, by poskytování přípravných kurzů k přijímacím 

zkouškám potenciálním studentům bylo též zdanitelným plněním. – Aktuálně řešíme 

s právníkem a osobami znalými problematiky. 

Ostatní  

 Doktorandská stipendia, převod do SF ve výši 1.098.655 Kč, zdůvodnění pro AS. 

 Vzhledem k časové náročnosti byl bod stažen z programu kolegia. 

 Spoluúčast v projektech PRIMUS – je třeba vyčíslit. 

 Vysílání našich zaměstnanců na pracovní cesty v rámci EU – potřeba formulářů A1 – vytipovat 

zaměstnance, kteří jezdí často – A1 až na dva roky. Prezentaci ohledně povinnosti pro 

zaměstnance pracující v zahraničí zašle paní tajemnice a bude řešeno se zahraničním 

oddělením a EO. 

 Opatření koronavirus – starší osoby – řešeno v agendě děkana. 

 Storno pracovní cesty na konferenci CIES 2020 do Miami (USA), úhrada již vzniklých nákladů. 

 Požádat pořadatele o kompenzaci, leteckou společnost – pojištění storna; je třeba 

řešit, jaké náklady lze uplatnit z projektu GAČRu. Řeší zahraniční oddělení spolu s prof. 

Bílkem (dva pracovníci a doktorandka katedry pedagogiky). 

  



Věda a výzkum 

 Návrh na kvalitní monografie s vročením 2018 pro RUK do 20.03. Výběr ze 17 publikací dle 
nominací do M1 hodnocení VaVaI (viz samostatný soubor se zažluceným předvýběrem). 

 Návrh přijat, nominováno bude těchto 5 publikací,  

 Dějiny cisterckého řádu 1142-1420. Svazek III. : Kláštery na hranicích a za 
hranicemi Čech, Charvátová Kateřina. 

 Rilkovy "Sonette an Orpheus": Interpretace (a překlad), Kučera Miloš. 

 Stereotypy a legitimizace sociální stratifikace, Hnilica Karel, Smetáčková Irena 
Francová Veronika, Komárková Tereza. 

 Sto let českých Vánoc: Nejkrásnější svátky v roce na pozadí "velkých" dějin, 
Koura Petr a Kourová Pavlína. 

 Školní a mimoškolní vzdělávání žáků z vyloučených lokalit, Páchová Anna, 
Bittnerová Dana, Franke Helena, Rendl Miroslav, Smetáčková Irena. 

 Progres – na AS připravit rozdělení částky přidělené pro PedF. Dvě varianty: pokračování nebo 
nepokračování v participaci na Progresu Q18 (Mediální výchova). 

 Dotaz doc. Vondrové na příspěvek pro vydavatelství z SVV. Stejná částka jako loni (230 tis. Kč) 
– ano, schváleno. 

 Finalizují se připomínky k akreditaci doktorských studijních programů KDDD (prof. Pokorný) a 
KVV (doc. Fulková) a smlouva o spolupráci na doktorském studijním programu KOVF a FLÚ AV 
(doc. Hauser). 

 Otázka storna zahraniční cesty dvou pracovníků a doktorandky katedry pedagogiky na 
konferenci v USA s vazbou na projekt GAČR. – řešeno v agendě Tajemnice. 


