
Kolegium 19. 12. 2017 
Přítomni: A. Kucharská, P. Nečasová, M. Černochová, I. Kočová, V. Laufková, T. Bederka, A. Jančařík, 
M. Nedělka, V. Vlnas, V. Teodoridis., R. Wildová 
 

Děkan 
• Studijní oddělení připraví pro děkana přehled termínů státnic jednotlivých kateder. 
• Diskuse o tom, kdo povede časopis Pedagogika po odchodu doktora Chvála. 
• Profesor Vlnas připraví do příštího kolegia informaci o financování časopisů. 
• Návrh docenta Jančaříka, aby všechny elektronické časopisy měly jednotnou přístupovou 

adresu. 
• Diskuse o fungování studijního oddělení, návrh na rozšíření úředních hodin pro studenty i 

v pátek. Referentky by měly mít dobrou orientaci v předpisech. 
• Aktualizace dlouhodobého záměru do 10. ledna 2018 
• Termíny kolegia v příštím roce: 11. 1.  10:00, 24. 1. 9:30, 13.2. 13:00, 27.2. 13:00, 13.3. 13:00, 

27.3. 13:00, 10.4. 13:00, 24.4. 13:00, 9.5. 13:00, 22.5. 13:00, 5.6. 13:00, 19.6. 13:00. 

Rozvoj 
• IP/IRP – průběžná zpráva hotova, podání na RUK do 15.1. 2018 (připomínky IRP řešitelů do 

20.12.2017) zbývá čerpat 6.936,- Kč (doc. Vondrová). 
• Fond F1 – koncept zprávy hotov (podklady z kateder do 8.1.2018) odevzdání na RUK do 

25.1.2018; rozpočet vyčerpán. 
• Fond F2 – zpráva hotova; odevzdání na RUK do 25.1.2018, rozpočet vyčerpán. 
• CRP (po dr. Adamecovi) – odevzdána průběžná zpráva na PřF UK (akceptována dr. Richterem). 
• Orientační systém budova M. Rettigová – hotovo kromě plánů podlaží (leden 2018); instalace 

paní J. Svobodová (tisk SIT) budova Myslíkova leden 2018. 
• Špatné čerpání financí na fakultě – návrh opatření na příští rok 2018, tj. u nevyčerpaných 

středisek pracovišť po deadline stanovené paní tajemníci budou zbylé finance převedeny do 
fakultní rezervy, a příští rok bude o tuto částku rozpočet pracoviště zkrácen; finance z projektu 
typu fond F, IRP budou vyčerpány po deadline, fakultou (řešitelé budou vyloučeni z dalších 
vnitřních soutěži, popř. čerpání projektu typu F). 

• OPVVV „Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ“ alias Nábyteček, projekt za PedF na 21,3 
mil. – není známa deadline (po tendru firmy) RUK, anotace odevzdána 8.12.konkretizované 
podklady odevzdány, 20. 12. 2017, 14:30 selekce 2. kolo. 

• ERDF/ESF – vybavení učeben, 6 interaktivní tabulí/display (KČJL, KFJ, KAJL, KG, KRL, 
jazyková laboratoř)  digitální laboratoř/učebna (ESF digitální gramotnost). 

• Příprava strategického záměru fakulty pro rok 2018, resp. hodnocení za rok 2017 (termíny, 
forma a odpovědná osoba). 

V. Laufková 
1. Výjezdní zasedání SOR a spolků v Peci pod Sněžkou 

• Za SOR a spolky: 4 spolky (Agora, Drosophila, Emil, Otevřeno), neformální spolek CULT, 11 
SOR (Bi, G, HV, Che, IT, M, Pg, Psy, VkZ, VV). 

• Informovat katedry o fungování SOR (a spolků). 
• Pravidelné výjezdní zasedání (jednou ročně, kratší). 



2. Žádosti o granty pro činnost spolků a SOR 
• Žádosti SOR a spolků zaslány do 14. 12. 2017 (celkem 23 žádostí SOR a neformálních spolků; 

15 žádostí od 3 spolků). 
• Setkání komise dne 19. 12. 2017 ve složení: V. Teodoridis, P. Nečasová, T. Bederka, V. 

Laufková (M. Kadrnožková omluvena). 
• Vyrozumění o výsledku a zadání návrhů stipendií schválených projektů do SIS: do 31. 12. 2017 

(dle původního harmonogramu). 

3. Ostatní 
• Byly odevzdány podklady na informační leták o fakultě. 
• Rozvahu webu v angličtině připraví T. Bederka. 

Studijní 
Akreditace 1. st. ZŠ 

• Dokončuje se přehled předmětů pro MŠMT. 
• Vzhledem ke standardům plán nesplňuje podmínky na specializace (25 % kreditů). 
• Do vánoc budou katedry informovány o postupu, bude vyvěšen studijní plán pro případné 

úpravy ve sdíleném prostředí. 
• Konzultace k plánu – pátek, 5. 1. 2018, 13-14 hodin. 

Uznávání předmětů 
• Probíhá prověřování uznávání předmětů na jiných fakultách UK. 
• Cílem je případně navrhnout změny. 
• Náš systém uznávání – student si zapisuje předmět a až poté je uznán, musí mít zapsáno dle 

trajektorie, předměty se uznávají postupně. 
• Zrychlený postup – zápis předmětu i mimo období, tehdy, bude-li uznán – vstřícný postup 

většiny kateder, menší počet odmítá a trvá na tom, že nelze předmět zapsat, pokud není 
vyučován v daném semestru, odmítají se k uznání vyjadřovat. 

• Dokončení – leden 2018 

Uznávání předmětů II 
• Došlo k přesunu jazykového atestu z Bc. do NMgr. 
• Je vhodné, aby byl předmět uznáván – podobná situace byla u češtiny a biologie. 
• Postačuje jen metodické doporučení v Helpdesk ,SIS, nebo Opatření děkana. 

Šetření ombudsmanky k logopedickému vyšetření (PŘ) 
• Je třeba přehodnotit kritéria a upustit od potvrzení logopeda o absenci vady řeči u uchazečů se 

sluchovým postižením. 
• Vyjádření zaslat do 5. 1. 2017. 

Opatření ke kvalifikačním pracím 
• Otázka likvidace kvalifikačních prací na katedrách. 
• Nalezení vhodného postupu. 

Den otevřených dveří 
• Bude probíhat v čase 11-16 hodin. 



• Společná prezentace ve 13 hodin v aule. 
• Diskuse ohledně letáků pro katedry. 

Pedagogicko-psychologická praxe v NMgr. studiu 
• Vzhledem k počtu studentů, kteří se nemohli zapsat do předmětu – návrh, aby byl realizován i 

v letním semestru. 

Projekt OP VVV k přijímacímu řízení 
• Zahájení 1. 1. 2017 
• Katedry zasílají informace o pověřeném pracovníkovi, který bude spolupracovat. 

Termíny pro atestování v Kombinovaném studiu. 
• 13. 1. 2018, 27. 1. 2018, 10. 2. 2018 

HVS 
• Zpráva za akademický rok 2016/2017 (viz přílohu). 
• Připraveno doktorandské HVS, probíhá test, vydání OPAD s harmonogramem. 
• Vydání OPAD s harmonogramem pro Bc. a NMgr. 

CŽV 
• Projednání žádostí o akreditaci (viz přílohu). 
• Jednání na ÚPRPŠ o dalším postupu. 
• Probíhá příprava zavedení rozšiř. studia KTV do SIS (3 studenti). 
• Stipendia 
• Probíhá výpočet prospěchových stipendií pro Kombinované studium (propočet 3,6 mil.) 
• Připraveny přehledové tabulky pro čerpání 2018. 

Tajemnice 
1. Pojištění 

• Univerzita nabízí možnost celouniverzitního výběrového řízení na pojištění všeho druhu. 
Budou zváženy výhody a nevýhody. 

2. Jiná stipendia 
• Nastavení výplat stipendií z projektů: SVV, GA UK, příp. stipendia z RUK. 
• Rozhodnutí by mělo vystavit studijní oddělení. Výplata by proběhla na základě písemného 

pokynu předaného ekonomickému oddělení. Bude nastaveno v SIS. 
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