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

M. Černochová, K. Laufková, A. Kucharská, R. Wildová 

Děkan 

Praxe shrnutí 

 Vytvoření webu s přehledem institucí nabízejících možnost praxe (bude se jednat o ověřené 
poskytovatele a bude nastavený systém kontroly) -> řeší děkan s Dr. Nečasovou a SPP 
(technicky řeší Mgr. Bederka). 

 Tabulka od SPP s přehledem praxí, uznatelností náhrad a možností alternativ bude k dispozici 
všem garantům a katedrám. Hlavními výstupy jsou: 

 Pokud student nyní v rámci nouzového stavu vyučuje online – bude uznáno v plném 
rozsahu. 

 Pro studenty, kteří v tuto chvíli praxi nemohou provozovat, přesun do zimního 
semestru, počet hodin praxe se sníží na 5 hodin za obor. 

 V případě přesunu do zimního semestru bude rozvolněna praxe do celého semestru 
(namísto dosavadních dvou týdnů). 

 Budou uznávány letní praxe, např. příměstské tábory apod. (nutná konzultace 
s garantem praxe). 

 Zodpovědnost za praxe má garant praxe a je třeba, aby se studenty probíhala intenzivní 
komunikace. 

Různé 

 Prof. Štech žádá o uvolnění z funkce člena rady Progresu Q06; za sebe navrhuje doc. 
Smetáčkovou. 

 Bude oficiálně oznámeno rektorátu, je třeba zaslat dopis hlavnímu koordinátorovi Q6 
– zařizuje prof. Bílek (OVČ). 

OVV 

 Krizový stipendijní fond – rozpočet nutno předložit AS (mandát na prezentaci má od děkana 
Mgr. Bederka). 

 Řeší se vyplácení doktorských stipendií, připraven návrh na AS, v případě schválení bude 
vyhlášeno formou OPADu. 

Rozvoj 

 IP/IRP 2021-2025 – příprava velkého IP (priority věda, doktorské studiu, CŽV, ICT, PR, péče o 
zaměstnance širší diskuze, ... opustit 7 let starý koncept), výzva na pracoviště (interní fakultní 
projekty), interní soutěže předpoklad červenec až srpen 2020. 

 Strategický záměr fakulty 2021-2025 – příprava ideové konceptu za jednotlivé agendy. 

 Rekonstrukce Rettigové  

 silno- a slaboproud – koncepční schůzka 09.04. (8:45 hod.), duben 2020 – obchůzky s 
profesanty (výzva na pracoviště do 14.04., 12 hod), finalizace stavebních úprav, úprava 
koncepce chlazení a VZT, dispozice dvorků. 



 Schůzka ohledně interiérových prvků 08.04. (děkan, tajemnice, doc. Teodoridis, Mgr. 
Bederka), nutno řešit „dotažení“ vizuální jednoty, Mgr. Bederka navrhne architekta. 

 IP/IPR 2020, ukazatel P 2020, Fond F 2020 – realizace a příprava VZMR a přímých nákupů (IP, 
fond F), čekáme na peníze, přerozdělení 10 % na interní projekty kateder a pracovišť. 

 OPAD Organizační řád – finalizace právník PN a VT. 

 VŘ – běží na kamerový systém budovy Rettigové 8, chystá se PedF Alumni, OEC, nábytek, e-
knihy, RFID brána. 

Senát 

 Aktuálně je 14 senátorů, práci předsedy přebírají místopředsedové. 

 Senát se bude scházet online přes MS Teams; vzhledem ke skončení funkčního období řady 
členů bude další AS 28.04., čeká se na schválení senátem ČR. Se změnou zákona se možná 10 
senátorů vrátí zpět ke svým mandátům. 

 V podkladech pro kolegium je grafický přehled vytíženosti budov. 

 V podkladech pro kolegium je přehled OBD2016-20, obsahuje i podklady pro analýzy. 

 Tvorba rozvrhu – čekáme na požadavky PřF UK, přislíbeno do konce března, bylo urgováno. 

Studijní 

Zajištění výuky v letním semestru 

 Katedry se vyjadřovaly k postupům aktuálního distančního vzdělávání, 1. verze výsledků je 
k dispozici v podkladech pro kolegium. 

 Problém je tělesná výchova – nelze distančně – přesun do června, případně do září (bude 
vytvořen blok pro daný sport) dle aktuální situace. 

 Znovu budeme odkazovat na možnosti online výuky: 

 Emailem rozeslán přehled včetně odkazů na jednotlivé nástroje pro online výuku. 

 Sankot a SIT spolu s Mgr. Bederkou a Dr. Jeřábkem příprava jednotného kanálu pro 
sdílení informací – integrovat požadavky na SIT. 

 Sdílet příklady z praxe, byl proveden průzkum mezi vyučujícími, připravíme i průzkum 
pro studenty, aby se mohli k distanční výuce vyjádřit. Mgr. Bederka připraví anketu a 
spolu se studijními proděkankami studenty obešlou (v týdnu po 13.04.). 

Metodika distančních forem zkoušení 

 V podkladech na kolegium materiál RUK s poznámkami a podněty k dalšímu řešení. Proběhla 
schůzka s prorektorkou Králíčkovou, čeká se na možnost schválení zkoušet v malých skupinách 
(do 5 lidí), dotaz odeslán na krizový štáb. 

CŽV 

 Žádost o schválení připravovaných vzdělávacích programů CŽV, jedná se o kurzy od KITTV pro 
základní školu – vše schváleno. 

RIGO 

 Čtyřletá lhůta začala pro uchazeče, kteří přihlášku podali dříve, běžet 01.01.2017 (účinnost 
Rigorózního řádu), takže nejdříve může skončit 01.01.2021. Proto pro ně neplatí výjimka 
prodloužení o jeden rok (týká se to pouze roku 2020). Na RUK odeslán dotaz, zda lze prodloužit 
a zda konec nemá být k 31.12.2020. Přehled, koho se to týká, zaslat prorektorce Wildové. 

Pracovní povinnost 



 Rektorát osloví studenty, na které se vztahuje pracovní povinnost – speciální pedagogika (Bc., 
NMgr., DS), učitelství speciální pedagogiky (Bc., NMgr.), psychologie (Bc., NMgr.). 

 Zmínit na webu ke koronaviru, informace na webové stránce RUK, viz https://cuni.cz/UK-
6311.html?news=9843&locale=cz#13 

Přijímací řízení  

 Předpoklad posunu termínů. 

 Kontrola s loňským PŘ – přijato v řádném i doplňovacím PR 2766, nastoupilo 1802. 

 Do příštího kolegia pan Kukla připraví upuštění od přijímací zkoušky, aby bylo vidět, kde toto 
je možné. 

Rozhodnutí o formě přijímacího řízení 

 Legislativa – čeká se na úpravu VŠ zákona a zákonných lhůt pro přijímací řízení, musí být řešeno 
v souladu s právní úpravou přijímacího řízení, je předpoklad, že bude uznáno i distanční 
ověřování. 

 Info z rektorátu: nová kritéria jen tam, kde není možné přijímací řízení realizovat podle starých 
kritérií. 

 Změna formy přijímacího řízení – komunikovat s pí Satrapovou z RUK (studijní proděkanky). 

 Řeší se, zda bude možné realizovat přijímací zkoušky distančně, anebo bude probíhat 
dle současného plánu. 

 Je třeba připravit i harmonogram pro případ posunu přijímacího řízení. 

Talentové zkoušky 

 Návrh na upuštění od talentových zkoušek, rozhodnutí bude do příštího kolegia.  

Ústní zkoušky 

 Zde zřejmě nejmenší problém, metodiku tvoří RUK, podobný režim jako SZZ online (je možné, 
že už bude možné realizovat běžnou zkoušku). 

 K rozhodnutí, zda nakonec nedělat ústní zkoušky vždy online – snížení administrativní zátěže a 
pobytu pracovníků na fakultě (lze očekávat, že budou další osoby spadat do karantény i 
v červnu, nutno počítat s rezervami). 

 Týká se učitelství pro 1. st. ZŠ. 

Písemné testy 

 Největší zátěž přijímacího řízení – množství oborů, množství uchazečů, velká potřeba dozoru – 
vyučujících i studentů, kteří poslední roky vypomáhají. 

 Očekávané problémy – osoby stále budou spadat do karantény, nejisté, kdo nakonec dorazí, 
testy probíhají v učebnách, kde není možné zařídit rozestupy mezi studenty (musela by se 
navýšit množství učeben, ve kterých se budou testy konat – není reálné. 

 Rozhodnutí, zda už nyní začneme připravovat online testování, do příštího kolegia. 

 V případě realizace písemných testů musíme počítat s dostatečnou rezervou na tisk testů 
(7.000 uchazečů). 
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Online testování 

 Doc. Jančařík oslovil firmu, která by provedla online testování, musí se ihned začít s přípravami, 
proto je to nutné rozhodnout. 

 Není možné to řešit svépomocí kateder nebo přes SIS – velký objem dat. Také nelze vzhledem 
k počtu uchazečů a počtu prováděných testů mít přijímačky v Moodle. 

 Finanční náročnost – do 400 tis. Kč jen s průzkumem trhu. 

Nároky na online testování 

 Zatím není metodika online testování, RUK snad připravuje. 

 Katedra psychologie (D Hrabec) – rešerše, jak probíhá online testování v zahraničí (interní 
materiál, prosím dále nešířit, slíbeno). 

 Identita uchazeče – počítač s kamerou a fotografie s občanským průkazem. 

 Test se spustí po získání kódu testu (nikoli jen UKČO studenta, to by si mohli předat). 

 Kamera na počítači – nahrávání po celou dobu řešení testu – lze firmou zajistit? Co na to GDPR 
– je nutné to řešit? Kdo dále bude dělat kontrolu, když se jedná o tisíce nahrávek, otázka 
uložení, archivace, např. test pro psychologii trvá 3 hodiny a je 700 uchazečů. 

 Problematické, protože kapacita serverů není dostačující na nahrávání, navíc může 
v průběhu testování dojít k technickým potížím, které znemožní uchazeči test udělat.  

 Zároveň každý uchazeč nemá k dispozici webovou kameru nebo zařízení pro 
nahrávání. 

 Vlastní průběh testu lze ošetřit – kratší časový limit pro nemožnost dohledávání, postupné 
odkrývání otázek, uzavření testu po poslední otázce. 

 Lze připravit test pro otázky s nucenou volbou, některé katedry vyžadují kvalitativní část – esej 
– je schopna firma zajistit? 

 Požadavek od firmy zpracovávající online testy na tzv. 0. kolo testů – aby se vyzkoušelo 
prostředí, připojení, zkouška hesel a samotný test. 

 15.04. bude setkání proděkanů, ale je nutné řešit vše již do té doby. 

Oslovené katedry – možnosti modifikací PŘ1 – vyjádření v podkladech pro kolegium. 

TOSP 

 Celkem přes 2000 uchazečů (s duplicitami) by mělo skládat TOSP – v oborech Bc. speciální 
pedagogika, speciální pedagogika/logopedie, pedagogika, učitelství pro 1. st. 

 FF nechce dát svolení k online testování (řeší se s doc. Krejčovou). Nemáme ještě podepsanou 
smlouvu, nutno řešit. Do dalšího kolegia rozhodnout, zda jsme schopni připravit TOSP vlastními 
silami. 

 Doc. Kucharská osloví FF, aby dala k dispozici 3 varianty testů. 

 Návrhy řešení: 

 Vlastní testy (kdo je udělá, nemáme právo využít starší testy, vlastníkem je stále FF), 
posun termínu k červenci, kde by mohla být zase lepší situace z hlediska koronaviru. 

 Rozdělení oborů na menší skupiny: Speciální pedagogika cca 1300, Pedagogika 700, 1. 
st. 360 – tedy minimálně na 2 skupiny, nutno více testů, ale bylo by kapacitně 
zvládnutější. Lze využít Celetnou. 

 Bude problém zajistit pravidla – roušky, identifikace po sejmutí roušky, rozestupy 
v učebnách, dozor ze strany vyučujících i výpomoci studentů (budou stále spadat do 
karantén nebo onemocní – pak až 6 týdnů léčba). 

 Jako nejvhodnější řešení se zdá použít místo TOSP oborový test, s čímž ale v tuto chvíli 
jednotlivé katedry nesouhlasí. 

  



Přijímací řízení pro zahraniční studenty 

 Jedná se cca o 600 uchazečů mimo ČR, uvolnit podmínky, i zde nutno vyčkat na 
legislativní úpravu, v tuto chvíli bychom nebyli v souladu s přijímacím řádem. 

 Tajemnice 

Rekonstrukce budovy v Rettigové 

 Kontrolní den č. 11 proběhl ve středu 01.04., kde se řešilo zejména chlazení prostor budovy, 
umístění výtahu, rampy na dvorcích a další. Dne 09.04. se uskuteční obchůzka po budově 
s profesemi: slaboproud a silnoproud. 

Rekonstrukce tělocvičen v Brandýse nad Labem 

 Projektová firma Komplexní služby Dušek, s.r.o. zahájila projektové práce, s firmou probíhá 
komunikace pouze e-mailovou formou. Kontrolní den by měl proběhnout do konce dubna. 

Koronavirus – opatření 

 Opatření vyhlášená dne 17.03. budeme prodlužovat dále v souladu s prodlužováním 
„nouzového stavu“ vládou. 

 Na toalety byly dodány nádržky na dezinfekci a v současné době jsou naplněné. 

 Z RUK přišlo dalších 100 ks roušek. Primárně budou nabídnuty na THP oddělení a dále na 
katedry. 

 Je třeba, aby studenti hlásili fakultě informaci o karanténě příp. o onemocnění koronavirem. 
Na nutnost tohoto opatření bude vznesen dotaz na kolegiu RUK. 

Rozpis příspěvku a dotace 2020 

 V podkladech pro kolegium je tabulka s výší finančních prostředků, které bychom měli dostat 
na rok 2020. Navýšení je minimální. V lednu jsme mzdy navýšili celkem o 5 mil. Kč. Podrobný 
položkový rozpočet se připravuje.  

Doktorandská stipendia 

 V podkladech pro kolegium je přehled vyplacených stipendií za únor (výplata v březnu). 
Celkem bylo vyplaceno 1.762.400 Kč. Dotace činí: 1.642.500 Kč. 

 Dotace je vypočítána na 146 studentů (á 11.250,- Kč) a vyplatili jsme stipendia 155 studentům. 
Pokud bychom získali dotaci 11.250,- Kč na všech 155 studentu, deficit by byl jen 18.650,- Kč. 
21 studentům přidáváme 2.000,- Kč za úspěšně složenou doktorskou zkoušku, 6 studentům 
vyplácíme méně. 

 Vyšší počet studentů s nárokem na stipendium plyne z rozdílu studentů zapsaných po 
31.10.2019 (někteří později, jiní návrat z přerušeného studia) a počtem ukončených studentů 
z různých důvodů. 

 Pokud se mají vyplácet dále stipendia tímto způsobem, je třeba počítat v rozpočtu 
stipendijního fondu s podporou cca 1 mil. Kč za rok. 

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

 Řeší se vyplácení doktorských stipendií, připraven návrh na AS, v případě schválení bude 

vyhlášeno formou OPADu. 

Ostatní  

 Ružomberok 20. – 23.04.2020 – akce přesunuta na 21. – 22. října 2020. 

 Na web doplnit informace o chodu fakulty – odkaz na poslední dopis p. děkana. 

 VKH – odeslat tabulku s příspěvky a dotacemi na doc. Jančaříka. 



Věda a výzkum 

 Dead-line pro podávání nových návrhů projektu GAČR je díky vyhlášení nové soutěže posunutý 
do 04.05., fakultní dead-line bude 29.04., katedry byly informovány. 

 Byly přijaty k řešení 3 nové řešitelské projekty TAČR ETA 3 (50% úspěšnost) a 2 nové 
spoluřešitelské projekty HORIZON2020 (MOST-KCHDCH a MaTeK-KMDM). 

 Do konce června je třeba připravit dva návrhy na nového zpravodaje GAUK, sekce 
společenských věd, a to ve skupině FGM – Filologie, mediální studia za doc. PhDr. Martinu 
Šmejkalovou, Ph.D., které bude končit funkční období. 

 Deficit ve vyplácených doktorských stipendiích byl prověřen a výsledky budou představeny 
společně s paní tajemnicí. Deficit způsobuje z větší části větší počet studentů s nárokem na 
stipendium, než na kolik fakulta dostává dotaci ve výši 11.250,- Kč na studenta (zápisy či 
znovuobnovení studia po 31.10.) a z menší části vyšší vyplácené částky než činí dotace (vyšší 
částky ve vyšších ročnících a 2.000,- Kč navíc za složenou doktorskou zkoušku). 

 Nové opatření rektora č. 13/2020 Posuzování plagiátorství na UK s úkoly pro fakulty: 
 Určit minimálně jednu pověřenou osobu pro problematiku plagiátorství a informovat 

o tom rektora univerzity – proděkan pro vědu a výzkum. 
 Učinit vhodná preventivní opatření pro zamezení plagiátorství. 

 Aktuální stav na fakultě: 

 Na fakultě se závěrečné práce vkládají do SIS a tam jsou prověřeny systémem 
Theses. Habilitační práce jsou od září 2019 prověřovány systémem Turnitin, 
externí uchazeči o habilitační řízení mohou předložit report i z jiného 
antiplagiátorského systému používaného na jejich pracovišti. 

 Na ÚVRV začíná řešení projekt Erasmus+ Integrity, kde jedním z výstupů je vytvořit 
a vyučovat magisterský kurz Research Integrity s modulem věnovaném 
antiplagiátorství. 

 Dr. Dvořák, Dr. Sotáková a Dr. Ehler připravují kurz i s dalšími přidruženými 
subjekty., následně je třeba vybrat 2 pracovníky, kteří se proškolí v Etice 
ve výzkumu (pravděpodobně Dr. Dvořák + 1 osoba), následně studenti 
NMgr. musí projít školením. Obsah kurzu pro studenty se připravuje, 
očekává se předložení programu ke schválení na další kolegium. 

 Komise pro etiku ve výzkumu se zabývá jinou oblastí, dle slov Dr. Dvořáka by 
nebylo vhodné rozšiřovat její působnost na oblast prevence plagiátorství. 

 Disciplinární komise fakulty má v popisu činnosti i řešení plagiátorství. 

 Návrhy opatření:  

 Pověřit osobu na fakultě – bude to proděkan pro vědu a výzkum. 

 Kromě současné praxe kontroly závěrečných a habilitačních prací připravit 
také doporučení, která by shrnula, co očekáváme od studentů 
(akademických a vědeckých pracovníků) v oblasti akademické integrity, co 
se bude v rámci seminárních a jiných prací odevzdávaných v kurzech a 
jiných aktivitách považovat za plagiát, a čemu se student vystavuje při 
nedodržení pravidel; každý vyučující by si taková doporučení mohl upravit 
na míru a zařadit v úvodu kurzů, které bude vyučovat; tím by se mohla 
sjednotit praxe a studentům (akademickým a vědeckým pracovníkům) by 
se to opakovaně připomínalo. 

Zahraniční 

Přihlášky pro získání stipendia SYLFF 

 Za PedF byly podány a na RUK odeslány tři žádosti o stipendium SYLFF (https://cuni.cz/UK-
8933.html). O stipendium může požádat student doktorského studijního programu sociálně-
vědního či humanitního zaměření na některé z FF, FSV, FHS, PF a PedF. 
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 Anna VOZKOVÁ  

(3.r. PhD studia)  

KPsy  Novice teachers and students with SEN: influence of 
individual self-efficacy and collective efficacy  

Eliška SOKOLÍKOVÁ  

(1.r. PhD studia)  

KBiES  Perception of Environmental Problems and Its Influence on 
Environmental Awareness of Pupils  

Filip KACHNIC  

(3.r. PhD studia)  

ÚVRV  Enhancing understanding and age-appropriateness of 
survey items for immigrant students (f. e. alternative 
phrasing guide)  

  

Exploring methods for increasing conceptual transfer 
related to school climate from education research to 
policy  

4EU+: žádost KHV podána 

 KHV podala na RUK žádost o projekt na spolupráci s Uni Varšava a Uni Heidelberg v rámci 
Project Concept Note ERASMUS+ 4EU+ (https://ec.cuni.cz/EC-129.html). 

Termíny pro jarní kolo žádostí o FM, resp. POINT 

 Jarní kolo pro žádosti o Fond mobility, resp. POINT na RUK bylo zrušeno. Zájemci o podání 
žádosti byli informováni. 

https://ec.cuni.cz/EC-129.html

