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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   

 

Studijní 

Akreditace   

 V SIS nastaveny všechny předměty i studijní plány.   

 V minulém týdnu individuální konzultace s katedrami k tvorbě celého akreditačního 
spisu, zbývají dvě katedry (KITTV, KOVF) v týdnu od 23. 9.    

 Nejčastější problémy, proč mají katedry s vyplňováním těžkosti – přepínání ve 4 rolích, 
se kterými se akreditační spis tvoří (Učitel, Tajemník, Katedrový koordinátor IA, 
Katedrový koordinátor CV).   

 KS – nebudou se tvořit studijní plány, informace o studijních oporách budou dodány 
do Předmětů a pak v Akreditačním modulu se doplňuje Předmět o rozsah KS (byl dán 
centrálně při tvorbě tabulek pro MŠMT) a postup při výuce předmětu.   

 Je připraven dokument Čestné prohlášení – garant SP, garant předmětu, klíčový 
vyučující – max. úvazek na VŠ 1,5.   

 Konzultace na OKVA – další úpravy v SIS a tvorba akreditačního spisu, termíny dodání 
projednaných akreditací (1. etapa v prosinci, 2. etapa konec března/začátek dubna).   

Akreditace programů speciální pedagogiky   

 Získali jsme pro všechny navržené programy povolení MŠMT.   

 Pracuje se na úpravách akreditačního spisu (spíše formálních).   

 OKVA – vyžaduje podrobné vyjádření, proč nelze v bc. studiu „sloučit“ dva SP (se 
zaměřením na speciální pedagogiku a se zaměřením na logopedii – požadavek 
profesních organizací ve zdravotnictví).   

Akreditace zbývajících programů   

 Na poradě vedoucích pracovišť bude dán harmonogram přípravy.  

 Budou nastavena pravidla pro tvorbu – pro plné studijní plány (Psychologie, Učitelství 
pro MŠ, Vychovatelství, učitelství praktického vyučování).  

 Tabulka pro plné studijní plány – viz sdílené prostředí.   

 Bude zorganizována metodická schůzka pro garanty SP a vedoucí kateder, na ně 
navážou individuální konzultace.   

 Harmonogram – do konce října tvorba studijních plánů, listopad – příprava studijních 
plánů v SIS a generování tabulek pro povolení MŠMT (jedná se o regulované profese), 
zaslání na MŠMT v prosinci, dokončení tvorby spisů – leden, únor kontrola a projednání 
v AS, VR – únor-březen, konec března/začátek dubna předání na OKVA.   



 
Studenti se SP   

 V rámci orientačního týdne UK vystoupí nová referentka Mgr. Janyšková.   

 Připravují se informace pro katedrové garanty o nových studentech se SP.  

 Proběhne schůzka – další informování studentů.   

 Nová služba – asistentské služby poskytované pracovníky poradny – rozvoj studijních 
strategií.   

Zápisy do studia   

 Aktuální stav přijatých.   

 Poslední zápis se uskuteční dne 23. a 24. 9. 2019.  

CŽV  

 Schválení podání žádostí o akreditaci.  

 Příprava schůzek s garanty CŽV na katedrách: 25. 9. 2019 (10:00 a 26. 9. 2019 od 14:00, 
15:30 hod. (SP 106).  

 prezentace k nastavení procesů na CCŽV.   

Imatrikulace – připomínáme    

 26. 9. – P. Nečasová a M. Černochová: 9:00, 11:00, A. Kucharská a M. Černochová: 
13:00 hod.   

 27. 9. – M. Nedělka a V., Teodoridis: 9:00, 11:00, 13:00 hod.   

Promoce – listopad 2019  

 Bakalářské promoce se konají:  
18. 11. 2019 (Po) v 9:00, 10:30 a 12:00 hod.  
20. 11. 2019 (St) v 9:00, 10:30, 12:00, 13:30 a 15:00 hod. 

 Magisterské promoce se konají:  
21. 11. 2019 (Čt) v 9:00, 10:30, 12:00, 13:30 a 15:00 hod.  
25. 11. 2019 (Po) v 9:00 hod. 

Registrace předmětů  

 Zahájení 17. 9. 2019 od 12:00 hod.   

HVS  

 Vyjádření vedoucích a garantů bylo zveřejněno na webu fakulty.  

 Obecné otázky. 

 



Věda a výzkum 

 Dále probíhá výběr publikací pro per-review hodnocení RVVI (Modul M1). Kvóty pro 
PedF UK jsou v letošním roce následující:  5 nejvýznamnějších publikací za období 
2014-18 (biblio i nebiblio) plus 13 publikací nebibliometrizovaných s vročením 2018 
(součinnost Dr. Vorlíčkové a konzultantů z kateder a oborů, termín 25. 9.) – viz 
samostatné soubory: nominovatelné výstupy pro výběr pěti nejlepších (biblio i 
nebiblio), další nominovatelné výstupy pro 13 nebiblio, aktuální stav nominací od 
vedoucích pracovišť a garantů Progresu se stavem výběru k 16. 9. 2019.   

 Akademičtí pracovníci byli informováni o možnosti podávání projektů TAČR – ETA se 
zaměřením na společenskovědní a humanitní obory (vyhlášení se předpokládá 18. 9.) 
– poradenství zajišťuje Mgr. Rudorfer.  

 Bylo vyhlášeno 17. kolo GAUK, přihlášky nových projektů je možné podávat od 7. 10 
do 18. 11. 2019. Informováni budou všichni doktorandi a školitelé. Výše doplňkových 
nákladů je pro všechny fakulty nastavena jednotně na 15 %.   

 Na kolegiu rektora byla schválena jmenování docentek po úspěšně proběhlých 
habilitačních řízeních: Dr. Morávková a Dr. Mužáková.   

 Na 6. 11. je plánována konference doktorandů oborových didaktik z fakult UK na PedF 
UK (finanční podpora z IP, garant doc. Vondrová za koordinační radu Oborové 
didaktiky).  

 Pokračuje příprava smluv o realizaci společných doktorských programů: Pedagogika  
(s FF) a Didaktika chemie (s PřF).  

 Jmenování mimořádných profesorů (prof. Veteška a doc. Getmaněnko)  

 Akreditace habilitačních a profesorských jmenovacích řízení Filozofie na 4 roky (zpráva 
z NAU).    

Tajemnice 

 Stěhování kateder zpět do Celetné mělo začít 16. 9. 2019. V budově není funkční 
přístupový systém, stěhování je posunuté na konec týdne.  V místnosti 2.17 je zřízeno 
zázemí stavby, místnost bude vyklizena jako poslední, zřejmě 30. 9. Katedra 
germanistiky, které místnost využívá, se bude moci nastěhovat až poté. 

Rekonstrukce budovy v Rettigové  

 Nadlimitní výběrové řízení na projektovou dokumentaci bylo zahájeno otevřením 
nabídek dne 11. 9. 2019. Hodnocení nabídek začne 23. 9. 2019. Do výběrového řízení 
se přihlásily tři projektové kanceláře.   

Zahraniční 

Nominace na Cenu STUDY IN  

 Dům zahraniční spolupráce vyhlásil první ročník Ceny STUDY IN. Cena STUDY IN bude 
udělena ve dvou kategoriích:  



o Za počin v oblasti internacionalizace vysokých škol (VŠ mohou na tuto cenu 
nominovat svůj projekt, program nebo postup, který významným nebo 
inovativním způsobem přispívá k rozvoji internacionalizace.).  

o Pro zahraničního absolventa (VŠ mohou na tuto cenu nominovat svého 
zahraničního absolventa, který prokázal úspěch ve svém oboru a takto či jiným 
významným způsobem přispívá k šíření dobrého jména českého vysokého 
školství. Rok absolvování není rozhodující, podmínkou je, aby nominovaný 
absolvoval celý studijní program.).   

 Za PedF přislíbila KHV připravit podklady pro 2. kategorii – cena pro zahraničního  
absolventa.  

 

ERASMUS+: přijíždějící studenti v ZS 2019/20  

 V pátek 4. října 2019 v 13:00 hod. se uskuteční předstudijní setkání s přijíždějícími 
studenty, kteří přijedou na PedF v rámci ERASMUS+ mobilit a na základě 
meziuniverzitních dohod. Zahraničních Erasmus+ studentů V ZS 2019/20 bude na PedF 
86. Dále budou na fakultě studovat 4 studentky na základě meziunivezitních dohod (2 
studentky z Kazachstánu zatím nemají víza, příjezd je nejistý). Pozváni na pátek 4. 10. 
byli zástupci studentských spolků a SOR a koordinátoři programu ERASMUS+ na 
katedrách. S informacemi vystoupí pracovník Knihovny.  

 Dokončuje se vyhodnocení dotazníků, které po skončení mobility na PedF v LS 2018/19 
vyplňovali zahraniční studenti. (Slabá místa: nedostatek příležitosti setkávat se s 
českými studenty ať už ve výuce nebo mimo ni; nedostatek akcí, na nichž by se mohli 
setkávat s českými i zahraničními studenty PedF; nejvíc zahraničních přátel se navazuje 
na kolejích; ocenění pedagogického přístupu učitelů PedF; aj.).  

ERASMUS+: vyjíždějící studenti v ZS 2019/20  

 Postupně vyjíždějí do zahraničí také studenti PedF:  
o na studijní mobilitu (50 studentů),  
o na praktickou stáž (3 studenti, z toho dva doktorandi).  

Studentská konference UNICA  

 UNICA, seskupení univerzit hlavních evropských měst, pořádá ve dnech 28. 6. – 1. 7. 
2020 jubilejní 10. studentskou konferenci na Universidade NOVA de Lisboa v 
Portugalsko na téma “Dream your University in the capital city!” Bude se diskutovat, 
jaká by měla být role a pozice univerzity v rámci hlavního města, jaká z toho plynou 
pozitiva a negativa a jak by měl vypadat ideální stav do budoucna.   

 UK je členem UNICA, může nominovat 4-5 studentů, aby reprezentovali UK, a jednoho 
akademika jako doprovod studentů. Každá fakulta zašle nominace OZV RUK do 31. října 
2019. O výběru rozhodne užší rada tvořená primárně prorektory.   

 
 


