
Kolegium 20. 11. 2018 
Přítomni: M. Nedělka, A. Kucharská, P. Nečasová, M. Černochová, M. Bílek, V. Teodoridis, I. Kočová, V. 
Laufková, T. Bederka, A. Jančařík. 

Děkan 

K diskusi 
• Dotaz na stav administrativy CŽV a DS: posun v elektronizaci, konkrétní kroky. K dokončení 

elektronizace vznikne řád CŽV na PedF. 
• Využití prostor ve Spálené – návrhy. Konzultační místnost s možností rezervace přes SIS na 

katedrách.   
• K řešení sporů na pracovištích nutná inventura pracovních činností dle OPAD 13/2018, jejich 

podíl ve výkonu zaměstnanců a kontrola této činnosti s reflexí. 
 
Ostatní záležitosti 

• Výzva RUK: kontaktní osoba pro sběr dat. Doc. Teodoridis. 
• ESF a ERDF II – výběr projektů.  
• Nábyteček II – výběr objektů.  
• VR: určení skrutátora před jednáním. 
• Poděkování: akce Rytmus. 
• Medaile: neodpověděl prof. Čornej. Texty o vyznamenaných – podklady od OVV. 
• Nutnost nového šéfredaktora čsp. Pedagogika, red. rada 29. 1. 
• Charitativní koncert 20. 11. 

 

Studijní 

Akreditace a Podmínky PŘ pro doktorské studium 
• V SIS nabíhají termíny platnosti akreditace  
• Poté lze překlopit do modul Podmínky PŘ  
• Zatím dořešen Německý jazyk a literatura s didaktikou, Didaktika matematiky  
• Čekáme na Pedagogiku – byl zaslán dotaz na RUK, kdy tak učiní – všechny programy byly 

schváleny dne 31. 10. 2018 
• Programy, které budou realizovány ve spolupráci dvou fakult, budou otevírány jen na kmenové 

fakultě – Didaktika chemie nebude u nás, ale na PřF, pro jistotu budeme v tomto směru 
informovat Filozofickou fakultu  

• Další informace k ohlašování podmínek pro DS, Opatření rektora 7/2018 (viz diskuse na 
minulém kolegiu)  

Zveřejnění Podmínek  

 do 30. listopadu 2018, pokud jde o doktorské studijní programy se zahájením studia k 1. říjnu 2019 
(dále jen „doktorské studijní programy I“), 

 do 31. července 2019, pokud jde o doktorské studijní programy se zahájením studia k 1. březnu 2020 
(dále jen „doktorské studijní programy II“). 



Podávání přihlášek do: 

 31. března, 30. dubna, 31. května, 30. června nebo 31. července 2019, pokud jde o doktorské studijní 
programy I, 

 31. prosince 2019, pokud jde o doktorské studijní programy II. 

Konání přijímacích zkoušek  

 od 1. června 2019 do 31. srpna 2019, pokud jde o doktorské studijní programy I, 

 od 1. do 31. ledna 2020, pokud jde o doktorské studijní programy II. 

 

 Akreditace budoucích programů  

 Pokyn z rektorátu – do 30. 11. 2018 zaslat harmonogram předkládaných programů  

 Na rozšířeném kolegiu rektora 12. 11. byl diskutován a představen další průběh procesu schvalování 
studijních programů.  

 Bylo připomenuto stanovisko vedení univerzity, že pro akademický rok 2021/22 by měli být studenti 
již v nově schválených studijních programech. To znamená, že stávající SP/SO je možné předložit k 
novému schválení nejpozději do jara 2020.  

 Aby bylo možné koordinovat následující dvě akreditační vlny, požádali bychom Vás o doplnění 
zaslaných přehledů studijních programů o měsíc a rok podání návrhu studijního programu. Na 
základě Vašeho doplnění vznikne závazný harmonogram, podle kterého se bude postupovat.  

 V případě, že fakulta navrhuje zcela nový studijní program, který nebyl zatím nikde představen, je 
nutné jej zdůvodnit, popřípadě také upozornit na případné obsahové překryvy s jinými studijními 
programy.  

 Pokud má fakulta zájem o změnu struktury svých studijních programů, je nutné na tuto změnu 
poukázat. Spolu s termíny podání návrhů SP bude struktura studijních programů závazná pro další 
akreditační období. Materiál pak bude projednán a schválen kolegiem rektora. 

 

Návrh řešení: 
• Na poradě vedoucích pracovišť bude dána informace, že nejpozději na jaře 2020 se budou 

podávat nové akreditace dle nově nastavených pravidel (univerzitní rozmezí).  
• Pozdní akreditace není vhodná vzhledem k UK ani k PedF – bude navržen harmonogram. 
• Příprava na akreditaci – leden až duben, první vlna programů – schválit na podzimní vědecké 

radě (říjen 2019) a pak zaslat na RUK, druhá vlna – schválení na březnovém zasedání ve VR – 
k 1. 4. 2020 zaslat na RUK. 

• Není reálné, že by se některé programy schvalovaly na zasedání VR v květnu 2019 – v letním 
semestru 2018/19 budou řešeny doktorské programy.  

• Otázka, jak rozdělit katedry do těchto dvou vln – bylo by vhodné, aby katedry připravovaly 
současně oba stupně současně.  

 

 



 

Elektronizace doktorského studia – konzultace s p. Svobodou a p. Němcovou  
• Všichni vyučující mají možnost zapisovat studenty – paní Němcová překlopuje. Kromě pár 

vyučujících se vše stále dělá na základě ústního jednání, kdo co potřebuje zapsat. Lze změnit 
okamžitě – paní Němcová může překlopovat data vždy 1x v týdnu, aby se objevovaly postupně 
zápisy do předmětu.  

• Všichni vyučující mohou pak zapisovat výsledky – opět se děje listinnou podobou.  
• Lze také vypisovat rozvrhové lístky a nasazovat výuku (pravidelnou i blokovou).  
• Aby se systém co nejvíce zpřehlednil, navrhujeme společně s prof. Bílkem vytvoření studijních 

plánů DS – bude fungovat i pro studenta, který SP studují – v nových akreditacích mohou být 
změny.  

• Studijní plán – v SIS, Karolínka, při otevření daného SP budou vidět pod názvem a číslem SP 
předměty i studijní povinnosti. Zápis do předmětu – vyučující, na základě dohody se 
studentem.  

• Na příštím kolegiu by byl podán návrh fungování, lze spustit od letního semestru.  
• Pouze je otázkou, zda u všech studentů nebo jen u nových (tedy propojení studenta se 

studijním plánem).  

 

Průběh Informačního dne univerzity  
• Velký zájem o prezentaci  
• Poděkování pracovníkům SO i OVV  

 

Den otevřených dveří 5. 12. 2018  
• Rozmístění učeben definitivní – viz https://pedf.cuni.cz/PEDF-1281.html 
• Bude řešeno zrušení výuky. 

 

Aktuální počty studentů – výpočet pro pojištění (prezenční i kombinované)  
• Bakalářské studium    3184 
• Navazující magisterské studium 1402 
• Magisterské studium 744 
• Doktorské studium 327 
• CŽV programy 1520 

 

Přehled počtu vedených prací a úspěšnost při obhajobě  
• Ve zpracování, informace pro AS, otázka jmenovitého seznamu.  

 

OP VVV – Sdružená poradna PedF UK  
• Rektorátem byl vybrán pro realizaci 2019-2022 projekt poradny. 
• Byl připraven v roce 2015, měl by zajistit skutečný rozjezd poradenských služeb – včetně 

úvazků na poradenství.  
• Počítá se s malými úvazky pro každý typ postižení, poradna by fungovala pro UK jako 

diagnostické centrum – zatím např. studenti s SPU, pokud nemají odborný posudek ne starší 2 



let, musí jít na diagnostiku do soukromého zařízení (ped. ps. poradny jsou max. jen pro 
středoškoláky) – vyšetření stojí cca 3 tis. Kč – šlo by financovat z projektu, po ukončení za 
úplatu. 

• Počítá se také se zapojením studentů do poradenských služeb (tutoři).  
• Více podrobností – viz přiložen přípravný text projektu z roku 2015, rozhodnutí, zda budeme 

realizovat – podpora RUK: cca 3-4 odborných poradenských služeb na UK, včetně služeb pro 
jiné fakulty.  

• Na přípravě definitivní žádosti – podílela by se osoba, která by byla následně hlavním 
managerem projektu – psycholožka z praxe, se znalostí OP VVV. 

• V průběhu projektu – další projekty, programy CŽV, spolufinancování.  
• Část mezd pro pracovníky by bylo možné hradit i z příspěvku na studenty se SP (poradenství 

pro ně).  
 
Studenti se SP  

• Předán seznam studentů na rektorát pro výpočet příspěvku na rok 2019. 
• Kontaktní osoby obdrží seznam studentů.  
• Bude upozorněno na poradenské služby prostřednictvím Helpdesk SIS. 
• Jsou zpracovávány výkazy pro závěrečnou zprávu a odměny (za listopad). 

 
Komise pro HVS 

• Na webu uvedeno 8 členů, 3 akademici a 5 studentů, Mgr. Veronika Havelková ukončuje 
činnost, nutno upravit. 

• Jednání komise svoláno na 27. 11. 2018 od 17:00, příprava HVS za ZS 2018/2019. 

Anotace v SIS 
• Při kontrole zjištěno, že katedry nevyplnily u nové akreditace ve většině názvy předmětů v AJ, 

SO při vystavení výpisu o absolvovaných předmětech název v AJ potřebuje, na poradě 
vedoucích budou upozorněni na nutnost doplnění a termín bude stanoven do 17.12.2018. 

Rigorózní řízení 
• Odbor pro studium a záležitosti studentů prosazuje okleštěné verze vysvědčení s udáním pouze 

oblasti studia. Dohodnuto, že u uznaných doktorských zkoušek a dizertace bude na vysvědčení 
uvedeno, v jakém studijním programu a oboru bylo studium absolvováno, u uznaných 
diplomových prací bude uvedeno, z jakých předmětů byla SRZ složena. 

• Diskuse vedena i o razítku na vysvědčení, rektorát požaduje hranaté, ustoupil na kulaté bez 
malého státního znaku. 

• 4. 12. promoce RIGO, poté jednání s Ing. Molovou z RUK o výše uvedeném. 
Tvorba rozvrhu 

• Vyvěšen návrh oborových půldnů a dnů KS pro LS, do 20. 11. mají být aktualizovány údaje o 
předmětech (ZK), připomeneme na poradě vedoucích, v příštím týdnu zkopírování RL, do 14. 
12. ZK upraví RL pro PS a zadají požadavky pracovníků na rozvrh. 

CCŽV 
• Elektronizace kurzů na výkon povolání a vkládání závěrečných prací do SIS vyžaduje rámec, 

proto připravován řád CŽV na PedF. 
• Proběhnou schůzky s garanty dalších kateder k elektr. – AJ, D, spec. ped. 



• Řešeny možnosti odlišení harmonogramu v SIS pro CŽV 
 

Termíny SZZ 
• Odevzdání diplomové a bakalářské práce v elektronické podobě pro všechny obory nejpozději 

do 07. 12. 2018.  
• Přihlášení se k SZZ v SIS od 12. 11. 2018 do 07. 12. 2018 Období SZZ5).   
• Všichni studenti, kteří by se mohli potenciálně hlásit na SZZ v tomto termínu, budou osloveni 

přes helpdesk SIS a přímo přes SIS. 
               
 
 

Věda 

1) Doktorské studium  

• Den otevřených dveří doktorského studia se uskuteční v pondělí 10. 12. 2018 v 15.00 – 17.00. 
Obory zajistí konzultace s uchazeči včetně sdílení zkušeností se studujícími doktorandy. 
Propagace a realizace v součinnosti s PR – podklady budou kompletní do středy 21. 11. 2018 
s předáním kol. Bederkovi. 

• V součinnosti se studijním oddělením zahájena příprava elektronizace dr. studia, možnost 
zahájení už od letního semestru (metodika pro vyučující v dr. studiu). 

 
2) Žádost z RUK týkající se nominací kandidátů UK do Odborného orgánu hodnotitelů (OOH) – 

interní. Katedry navrhly následující kandidáty: 

doc. Getmanenko, Ukrajina KRL 

Leo Rogers, UK KMDM 

Prof. Bernard Sarrazy, Université Bordeaux Segalen, Francie KMDM 

prof. Gunter Gebauer z Freie Universitaet v Berlíně KOVF 

Prof. Franz Bockrath, Německo  KOVF 

Prof. Dr. Manuela Keller-Schneider, Pädagogische Hochschule Zürich KPPP 

Prof. Laura Perry, Murdoch University KPPP 

 
Do 23. 11. bude za navržené a schválené kandidáty vyplněn rektorátní elektronický formulář. 
 

3) Návrhy do panelů GAČR do 30. 11.: potvrzen prof. Županič, v přípravě je návrh doc. Voňkové. 
 

4) Knihovna  



• Návrh jednorázové „amnestie“ pro studenty a akademické pracovníky u příležitosti otevření 
nové studovny. 

• Skartace závěrečných prací uložených na katedrách, které jsou v evidenci knihovny externí 
firmou. 

• Možnosti plateb kartou v knihovně pro studenty. 
• Projekt RE „Zkvalitnění lidských zdrojů….“, zapojení knihovny.    

 

Zahraniční 

1) 4EU 

KHV – Dr. Valášek: uzavřena dohoda o vzájemné spolupráci 4 pracovišť z Uni Heidelberg, Varšavy, Paříž 
a UK. 
Řeší: Miroslava Černochová 
 
2) Žádost o studijní pobyt na Hyogo University (Japan) 

Studentka Karolína Savincová (1. NMg, VV  jednoobor) žádá o finanční podporu (účelové stipendium) 
pro 10 měsíční studijní pobyt (od dubna 2019). Japonská universita poslala akceptační dopis. S Uni 
Hyogo má PedF uzavřenu dohodu o studentských mobilitách (student je osvobozen od poplatku za 
studium). Studentka bude mít na japonské univerzitě statut „adult student of Exchange Change 
Programme“. Studentka připravila podklady pro žádost (motivační dopis, finanční náklady). 
Vyjádření: doporučeno          
 Řeší: Miroslava Černochová 
 
3) NETT meeting 2020 v Praze 

KPPPG v rámci ERASMUS+ programu se aktivně zapojuje do sítě NETT pro koordinátory ERASMUS pro 
učitelství 1. st. ZŠ. Každý rok se koná NETT meeting této sítě v různém místě Evropy. Návrh: uspořádat 
NETT 2020 v Praze na PedF UK. 

Vyjádření: doporučeno 
Řeší: Nikola Velíšková 
 
4) Členský příspěvek za institucionální členství v CiCea (Children´s Identity Citizenship European 

Association) 

250 EUR /rok 
Řeší: Miroslava Černochová 
5) Účast na CZEDUCON2018, Slovanský dům 

 
6) Účast v panelové diskusi 21. 11. Globální vzdělávání (Svět se mění) 

 
7) Účast v panelové diskusi 22. 11. – Education for a Changing World 2018 Nové trendy v profesním 

rozvoji a vzdělávání pedagogů. 



 

Senát 

Zápis č. 18/2018 ze zasedání AS PedF UK ze dne 13. 11. 2018 

Přítomni: E. Andělová, D. Čechová, D. Greger, P. Holub, P. Chalupský, A. Jančařík, J. Kohnová, M. 
Kotrs, Z. Martínková, J. Stracený, J. Štípek, M. Valášek, J. Vlčková 

Omluveni: T. Bederka, M. Burian, L. Janovec, M. Linková, R. Listíková, V. Müllerová, L. Nováková, M. 
Novotná, B. Petrovická, D. Pražák, V. Valínová 

Hosté: M. Nedělka 

Program:  

1. Schválení programu 
2. Administrativa 
3. Nájemní smlouvy 
4. Prospěchová stipendia 
5. Různé 

 
1. Schválení programu 

Akademický senát schvaluje program jednání v předloženém znění. (13–0–0) 
 

2. Administrativa 
Akademický senát schvaluje zápis č. 17/2018.  (10–0–3) 
D. Čechová ustanovila studentské oborové rady oboru psychologie a oboru pedagogiky. 
 

3. Informace pana děkana 
Pan děkan přednesl návrh na jmenování nového garanta navazujícího magisterského 
a doktorského studia na KDDD, prof. Pokorného, který by měl ve funkci garanta nahradit doc. 
Hnilicu.  
Proběhlo tajné hlasování: 
AS souhlasí se jmenováním prof. Pokorného garantem navazujícího magisterského a doktorského 
studia. (13–0–0) 
 

4. Nájemní smlouvy prostor v Brandýse nad Labem 
AS souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 nájemní smlouvy. (12–0–1) 
AS žádá doplnění jednotek k vytápění a informací ohledně třídění odpadu. (12–0–1) 
 

5. Různé 
P. Holub přednesl žádost vedoucí knihovny dr. Formanové o obnovení a změnu struktury knihovní 
komise, která by se spolupodílela na výběru materiálů. Navrhuje, aby členy komise byla vedoucí 
knihovny, dva zástupci z řad akademiků a dva zástupci z řad studentů. 



J. Kohnová upozornila na setkání, které se uskuteční v  sobotu 17. listopadu před Hlávkovou kolejí, 
kde pronese projev rektor UK, pamětníci a tradičně se ho účastní i zástupci PedF UK. 
A. Jančařík upozornil, že není příliš šťastné, když se na pořádání tak významné akce podílí 
organizace, která v letošním roce ocenila i účastníka událostí 17. listopadu z řad členů 
Pohotovostního pluku VB ČSR. 
A. Jančařík informoval o provedeném výpočtu prospěchových stipendií, členům AS budou 
elektronicky zaslány hranice, které postačovaly pro udělení stipendií v jednotlivých skupinách. 
J. Vlčková vznesla návrh na omezení volného zapisování předmětů, což by zamezilo zapisování 
předmětů určených pro navazující magisterské studium studenty bakalářského studia. Návrh AS 
předal studijní komisi, která jej projedná se studijními proděkankami.  

Zapsala: K. Rýdlová 
Vidoval: A. Jančařík 

 

 

V. Laufková 

Společný reprezentační ples FF UK a PedF UK v roce 2019 
• 13. 3. 2019 na téma Benátská noc. 
• Smlouva s FF UK: FF UK 150 000 Kč a PedF UK 130 000 Kč, z toho 212 355,00 Kč včetně DPH za 

pronájem NDV (kontrola smlouvy postoupena paní tajemnici). 
 
SOR a spolky 

• Setkání s vedením fakulty: 27. 11. 2018 od 16:00 v R118 a 8. 1. 2019 od 16:00 v R118. 
• Výjezdní zasedání SOR a spolků (26. 10. – 28. 10. 2018) – odměny formou stipendií. 

 
Předstudijní soustředění 

• Vyhodnocení dotazníků (motivace ke studiu, očekávání atd.) - více agenda T. Bederky (odměna 
studentce za zpracování dotazníků formou stipendia; návrh porovnat data z dotazníků za 
poslední 4 roky). 

 

Rozvoj 

IP 2016-18 

 Fond F1 + F2 – čerpání do 15. 11. 2018, stav k 17. 11. 2018 (IP/IRP: 325 tisíc + 24 tisíc, F1: 41 tisíc + 48 
tisíc, a F2: 3,1 mil. (mzdy) + 1,4 mil. – knihovna a vydavatelství (přeúčtování nákladů, F2 vyčerpáno). 

Investiční aktivity PedF UK na rok 2019 (viz SPR UK): Modernizace bazénové technologie v Brandýse 
nad Labem (4,1 mil bez DPH) a Modernizace malé a velké tělocvičny v Brandýse nad Labem (3,5 mil 
bez DPH) – příprava projektové dokumentace a podkladů pro stavební povolení (bazén); Etapová 
rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 47/4, Praha 1 (projektová dokumentace cca 12 mil bez 



DPH; 2. výzva Programu 133 210 ROZVOJ A OBNOVA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY VEŘEJNÝCH 
VYSOKÝCH ŠKOL – rok 2019 (30. listopad 2018). 

ESF Nábyteček – připomínky MŠMT, ukončení kontroly se zjištěním 4 VZMR, podáno odvolání proti 
zjištění kontroly. 

ESF Nábyteček 2 – jak tuto výzvu komunikovat s pracovišti PedF UK. 

Podklad pro PVP – investiční a neinvestiční podpora rozvoje pracovišť IP + IRP, fond F, ESF a ERDF 
projekty). 

 

Tajemnice 

1. Výuka na Přírodovědecké fakultě – finanční vyrovnání 
Navrhli jsme vyrovnání dle loňského roku: 
Částka na studenta (bakaláře) - tj. 24.728,60 Kč a podíl PřF je 44 %, při 49 studentech se jedná 
o celkovou částku 1 211 701,- Kč, z toho podíl pro PřF činí 533 149 Kč. 
PřF nesouhlasí, navrhuje vycházet z „normativu“ na studenta, a to podle ukazatele A + K, který 
činí cca 33 tis. Kč (dle výpočtu RUK). Náklady by pro letošní rok činily cca 720 tis. Kč. 
PřF navrhuje setkání, abychom vše osobně projednali. 
 
 

2. Benefit pro zaměstnance 
V příloze předkládám nabídku firmy HP Tronic, a to VIP program pro zaměstnance Karlovy 
Univerzity. Jedná se o nákup zboží se slevou v prodejně Datart. Firma použila na letáku logo UK, 
nejsem si jistá, zda je to možné, nechala bych ho odstranit.  
 
 

3. Ostatní 
- Pojištění odpovědnosti studentů na praxi: počet studentů a období. Dodá SO. 
- Rozdělení fin. prostředků 110 tis. Kč za „přijímací řízení“. 

 
Zapsal: M. Nedělka 
Graficky upravila: M. Pyciak Bernaciková 
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