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

M Černochová, R. Wildová, A. Jančařík, T. Bederka   

Studijní 

Celetná   

 Zprovozněn internet na dalších PC – poděkování, schod ve 14a, návody na obsluhu techniky 
v učebnách.   

CŽV   

 Práce na manuálech, hotový manuál pro U3V, připomínkování manuálu pro programy na 
výkon povolání, tvorba manuálu pro zájmové kurzy.   

 Dotaz na uznávání předmětu z CŽV do pregraduálního studia.   

 POS  

 Připraven materiál s nejdůležitějšími změnami POS. 

Stipendia   

 SPS stipendia lze čerpat i v prosinci, aby byla zúčtována ještě v roce 2019 – potvrzeno EO.   

 Oslovena nepedagogická pracoviště ohledně navýšení SPS stipendia.   

 Dořešit “sportovní” stipendium pro studentku Čížkovou Kateřinu, 1. ročník NMgr. Andragogika 
a management vzdělávání, „reprezentuji Českou republiku jako takovou“.    

Akreditace  

 12. 11. 2019 projednány v Akademickém senátu akreditační spisy kateder: KVV, KPG-VZ, KBES, 
KG, KCHDCH, podněty k programům byly zaslány prostřednictvím sdíleného dokumentu, 
katedry tam také poznamenají vypořádání s připomínkami.   

 19. 11. 2019 budou zaslány do Akademického senátu k projednání akreditační spisy kateder: 
KAJL, KDDD, KHV, KITTV, KOVF.  

 Budou vyzváni vedoucí kateder k dodání čestných prohlášení, zatím ne všichni nedodali, do 
konce měsíce.   

 Připravují se plány dalších studijních programů.   

Studenti se SP   

 Byl přijat projekt OP VVV – sdružená poradna, na každý typ postižení budou vyhrazeny DPČ – 
cca 200 hodin v měsíci celkem, plus práce se studenty (skupiny, intervenční programy), plus 
práce s učiteli – 50 (vzdělávání, metodické vedení, supervize), plus příprava studijních 
materiálů, web poradny, pravidelně bude zapojeno cca 10 pracovníků, dohody od 1. 1. 2020.   

 26. 11. 2019 setkání s kontaktními pracovníky kateder – doporučené postupy k většímu 
využívání služeb a čerpání podpory.   



 Za listopad budou vyplaceny odměny pracovníkům fakulty a servisních pracovišť za pomoc 
studentům se SP (oproti výkazu činností), kontaktní pracovníci kateder a odborní pracovníci 
poraden obdrželi odměny za říjen.  

 Vyúčtování zpracování funkčních diagnostik pro Centrum Karolina – POINT, poděkování EO. 

Nostrifikace   

 Fakulty již nebudou zpracovávat podklady pro nostrifikace, vše si bude zajišťovat rektorát 
(kromě lékařských fakult, zde běží praxe ve stejném modu). 

 Doběh do konce roku, platí od 1. 1. 2020.  

 Za listopad budou uhrazeny odměny za zpracování nostrifikací pracovníkům – za 2019.   

Ostatní   

 Proběhla schůzka s panem Hladíkem (FSV) z nadačního fondu na podporu 
mentálního a duševního zdraví mladých lidí a studentů, domluvena příprava memoranda o 
spolupráci, budou informovat o naší poradně a budou zváni na projektové akce.  

 Dětský diagnostický ústav/SVP Praha 5 (ředitel Toman) – zájem prezentovat aktivity ve 
prospěch žáků s etopedickými problémy, pro studenty fakulty, v předvánočním týdnu – 12. 12. 
16:00 – 17:30 hod., spolupráce s Agorou?   

 Publikace dr. Kmentové – barevný tisk, Progres.  

 Myslíkova – učebna M308 problémy s techniko, výrazný zápach na chodbě z toalet.  

Věda a výzkum 

 Vyplácení mimořádných stipendií pro úspěšné absolventy doktorských studijních programů, 
kteří ukončili studium ve standardní době studia, je připraveno. V roce 2019 půjde o 10 – 12 
absolventů.  

 Pro katedry zajišťující dr. studijní programy je k rozdělení připraveno mimořádné stipendium. 
Výpočet vychází z částky 10 tis. Kč na studenta studujícího ve standardní době studia (4 + 1) a 
na absolventa, 5 tis. Kč na déle studující studenty a studenty s přerušeným studiem. 
Započítávány jsou jen měsíce, kdy student studoval.       

 Bylo podáno 36 nových projektů GAUK, více jak dvojnásobný počet než v roce 2018.   

 Vědecká rada PedF se uskuteční dne 5. 12. 2019, na pořadu jednání bude profesorské řízení 
doc. Vondrové. Zařadit ještě jedno habilitační řízení?  

 Setkání předsedů Oborových rad se uskuteční bezprostředně po listopadové Poradě vedoucích 
pracovníků dne 28. 11. 2019 od 10.30 hod. ve Velkém sále.  

 Den otevřených dveří doktorských studií se uskuteční v pátek 29. 11. 2019 od 15.00 do 17.00.  

 OVČ zpracovává hodnotící zprávu součásti pro hodnocení na UK a sebeevaluační zprávu pro 
národní hodnocení.  

 Návrhy 3 oblastí do nového dlouhodobého záměru za PedF UK (2021 -2025)  
o Vědecko-výzkumná činnost – v průběhu pětiletého období zdvojnásobit počet 

externích vědecko-výzkumných projektů řešených na fakultě (projekty Horizon2020, 
GAČR, TAČR, NAKI aj.).  

o Publikační činnost – udržet počet monografií, kapitol v monografiích a výstupů 
aplikačního charakteru (učebnice, metodické texty apod. včetně elektronických) a 
zdvojnásobit počet publikací v časopisech s IF.  

o Doktorské studium – zvýšit počet studentů doktorských studijních programů včetně 
zahraničních o 50 % a zlepšit poměr absolventů ve standardní době studia vůči déle 
studujícím absolventům.  



Rozvoj 
 

 OPAD Organizační řád – připomínky studijních proděkanek a AJ + kolegia. 
 Vícekriteriální hodnocení pro rok 2020 – podklad AJ – doplnění OON + věda. 
 Info o přípravě a realizaci INV akce:  

o „Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1“. 
o „Rekonstrukce malé a velké tělocvičny v Brandýse nad Labem“.  

 OP3V – 3 projekty „Inovace v pedagogice“ (dr. Greger, doc. Smetáčkova, Ing. Koucký).  
 Čerpání projektů fond F, IP/IRP a ukazatele P – ve stavu dočerpávání, problémy známé firmy; 
nákupy ICT na konci roku. 
 Nový dlouhodobý záměr 2021-2025 (Rozvoj + p. tajemnice):  

(a) realizace hlavních investičních akcí, tj. Magdalény Rettigová + tělocvičny Brandýs;   
(b) průběžná obměna materiálního a ICT zařízení a vybavení PedF UK – zdroje IP, fond F, popř. 
OP3V, resp. nový operační program Jan Amos Komenský po roce 2021 (OP JAK viz 
„https://opvvv.msmt.cz/2021-plus“);  
(c) aktualizace a případná modifikace „vícekriteriálního hodnocení“ dle aktuálních potřeb 
fakulty a cash flow z RUK, resp. MŠMT;  
(d) zaměstnanci – profilační kurzy, sabatikly, nové aplikace „evidence pracovní doby, stravenky 
a dovolená“ (All in One), obchodní centrum pro CŽV; další fáze implementace ESS na PedF UK…  

 

Tajemnice 

Rekonstrukce budovy v Rettigové  

 Dne 18. 11. 2019 proběhla schůzka s vítěznou firmou Obermayer Helika, a.s. Byly předloženy 
originály příloh ke smlouvě: potvrzení o bankovní záruce ve výši 500 tis. Kč a pojistná smlouva 
na 1 mil. EUR. Po vyjasnění nesrovnalosti v harmonogramu prací bude podepsána smlouva.  

Program 133 240 Rozvoj a obnova materiálně technické základny VVŠ  

 Na základě zveřejněné výzvy MŠMT je třeba připravit záměr na naše investiční akce:  

1. Rekonstrukce budovy v Rettigové – je nutné zpracovat studii proveditelnosti – 
zpracuje ji firma Obermayer Helika, a.s., připravit projekt minimálně do fáze územního 
rozhodnutí. Na rekonstrukci budovy bychom rádi získali „projektového manažera“, 
který by měl za úkol koordinovat projektové práce s našimi požadavky.  

2. Rekonstrukce tělocvičen v Brandýse – připraveno výběrové řízení na 
zpracování projektové dokumentace.  

Evidence pracovní doby (EPD) akademických pracovníků  

 WhoIS nabízí modul evidence pracovní doby, nyní ho využívají oddělení THP zaměstnanců. 
V současné době řešíme zapojení akademických pracovníků, jednou z možností je využít 
informací ze SISu a „překlopit“ je do EPD. Přidanou hodnotou je zadávání elektronických 
dovolenek vč. schvalování nadřízeným pracovníkem.   

 

 



Smlouva s Nadací České spořitelny  

 Nadace České spořitelny nabídla Dr. Gregerovi možnost financování dvou projektů: 1. 
Sekundární analýza TIMSS 2015 (dokončení 4/2020) a 2. TIMSS 2019 ve vztahu k Hejného 
metodě výuky matematiky (dokončení 5/2021); celková částka: 540 tis. Kč.   

Ostatní  

 Nový organizační řád od 1. 1. 2020 – zrušení ÚPRPŠ.  

 Provoz budov 23. 12. – 2. 1. 2020 (23.,27. a 31.12. budova uzavřena, 30.12. a 2. a 3. 1. 2020 
zkrácený provoz budovy RT 7:30 – 15:30 hod.; MY a BR uzavřena).  

 Arch. Gajdošík – architektonický návrh – dokončení.  

 Odměny: garanti programů a tajemníci. 

OVV 

3 priority pro další období  

1. Koncepční práce s absolventy  
Alumni je pojem, o kterém se hodně mluví, nicméně samotná univerzita postupuje 
značně nekoncepčně, a proto fakulta se rozhodla jít vlastní cestou.  
SMART cíl:  
Bude vytvořen Alumni klub PedF UK, který bude úzce spolupracovat s Alumni UK, ale 
půjde si do velké míry vlastní koncepcí. V Alumni klubu bude na konci období 1000 
absolventů.   

2. Aplikace jednotného stylu fakulty  
Fakulta má nový vybraný vizuální styl. Je třeba ho teď uvést v život a nechat ztotožnit se s 
ním celou akademickou obec.  
SMART cíl:  
90% aplikace nového vizuálního stylu v rámci běžného fungování kateder (grafika, 
propagační materiály, změna webu) a fakulty.  

3. Podpora konferencí na fakultě  
SMART cíl:  
Udržení systému průhledné podpory fakultních akcí tak, aby hlavní tíha byla na OVV 
nikoliv na katedrách.  

Vánoční koncert  

 Dnes odejdou pozvánky.  

 Budou nově zvány rady fakultních studentských spolků. 

 Omezit U3V.  

Práce s absolventy  

 Servis na promocích a promoční web.  

 Postupně vychytáváme chyby.  

 



Nový vizuální styl  

 Probíhají úpravy – aplikace na počátku roku 2020.  

 Sjednocení webů a webu.  

Zahraniční 

ERASMUS+  

 Připravuje se nové schéma studijních mobilit ERASMUS+. Cílem je vytvořit Evropský kampus, 
v němž studenti budou používat evropské studijní karty. Tímto směrem se ubírá i projekt 4EU+, 
který získala Aliance 4EU+ ve výzvě programu Erasmus + cílené na „evropské univerzity“. 
Aliance 4EU+ získala 5 mil EUR na přípravu tohoto plánu. V rámci této evropské iniciativy1 se 
budou testovat různé modely implementace nové koncepce evropských univerzit a jejího 
potenciálu pro podporu vysokoškolského vzdělávání.  

4EU+ European University Alliance  - zapojení fakulty  

 Konkrétnější představu o podobě spolupráce univerzit v rámci 4EU+ ve vzdělávání naznačila 
paní prorektorka prof. Milena Králíčková na 2. ročníku konference CZEDUCON v příspěvku 
„Zkušenosti a výzvy evropské univerzitní aliance 4EU+“.  

 Některé myšlenky byly odd. pro zahraniční vztahy PedF zapracovány do návrhu strategického 
záměru PedF. Po obdržení prezentací z CZEDUCON2019 a po informační schůzce k 4EU+ na 
RUK budou katedrám poskytnuty všechny informace, aby mohly s partnery Aliance 4EU+ 
připravit konkrétní projekty. Zatím se aktivně v této věci angažuje KAMV, pokouší se i KHV a 
začíná jednat i KDDD.  

Příprava memoranda o spolupráci s Izraelem  

 KVV má zájem o spolupráci s Kibbutzim College of Education, Technology and the Arts, Tel 
Aviv-Yafo (Israel). Vše bude teprve projednáváno.  

 Annual Conference ATEE 2023 v Praze: ano – ne?  

 Byli jsme osloveni, zda by se v Praze na naší fakultě nemohla uspořádat konference ATEE 2023. 
Fakulta je institucionálním členem ATEE2 od 1993. V roce 1994 se konala ATEE konference 
v Praze, od té doby pouze Winter Conference 2010 (k problematice IT a primárního 
vzdělávání).  

 Fakulta platí každý rok institucionální členský poplatek.  

ATEE pořádá 3 typy konferencí:  

 Winter Conference  
 Spring Conference  
ATEE 2020 Spring Conference Social Justice, Media and Technology in Teacher 
Education na University of Florence, 20 - 22 May 2020. (M. Černochová 
v programovém výboru).  
 Annual Conference  

 Na konference ATEE v posledních několika letech jezdí hlavně pracovníci KPg.  
 ATEE vydává impaktovaný časopis EJTE (European Journal of Teacher Education). PedF jej 

dostává v 5 ks (Ústřední knihovna; KPPPg, KMDM, ÚVRV, KITTV). 


