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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   

 

V. Laufková 

SOR a spolky  

 Výjezdní zasedání SOR a spolků – poděkování OVVZ; bude uveřejněn zápis.  

 Granty na podporu činnosti SOR a spolků – termín podávání žádostí do 31. 10. 2019, komise 
(ve složení P. Nečasová, V. Teodoridis, M. Kadrnožková, T. Bederka, V. Laufková) rozhodne do 
20. 11. 2019. Schválené návrhy budou zadány do SIS do 30. 11. 2019; finanční limity zůstávají 
stejný jako loni. 

Přednášky a veřejná debata SANANIM   

 http://www.sananim.cz/  

 Pracovní schůzka se zástupci Sananim a D. Čechovou, domluveno následující:  

 20. 11. 2019 Přednáška „Země závislých“, R112 od 17. hodiny, moderovat bude Josef Šedivý. 

 4. 12. 2019 přednáška „Závislosti a kolektiv“ (užívání návykových látek v kolektivu), R112 od 
17. hodiny, moderovat bude redaktorka ČT Lea Surovcová.  

Návrhy stipendií  

 Seznamovací kurz pro první ročníky – II: část návrhů stipendií.  

 Stipendia za výjezdní zasedání SOR a spolků.   

Ples FF UK a PedF UK  

 Termín: 12. 3. 2020. 

 Hlavní organizátor za naši fakultu: Ondřej Nejedlý. 

 Místo konání: Národní dům na Vinohradech (o 5000 Kč vyšší pronájem než letos – pronájem 
prostor 170 000 Kč + DPH; technický balíček 12 000 Kč + DPH). 

Studijní 

Akreditace   

 Předloženy spisy Akademickému senátu. 

 K dispozici máme připomínky k některým programům – formální prohřešky, problematické 
body v „zelených“ tabulkách – s katedrami bude projednání.   

 Dále byly spisy předloženy Vědecké radě, doplněno o publikační činnost. 

 Vzhledem k rozsahu dat k dispozici přes webové rozhraní KMDM.  

 Příští „zásilka“ studijních AS programů 4. 11. 2019, dále 18. 11. 2019 – katedry obdržely rozpis, 
ke kterému zasedání AS byli přiřazeni. 

http://www.sananim.cz/


 Dopracovávána je složka 1a (zelené tabulky) a 1c – výpomoc Mgr. Maršálkové.   

Akreditace speciální pedagogika   

 21. 10. 2019 – zaslány opravené spisy na OKVA, s průvodním dopisem děkana (odůvodnění 
rozdělení programů speciální pedagogiky a logopedia na dva programy, počty kvalifikačních 
prací u jedné pracovnice katedry – měla více prací, než standardy UK umožňují).   

Studenti se SP   

 Finalizujeme funkční diagnostiky.   

 Probíhá evidence činnosti pracovníků fakulty – odměny za služby.  

 Příprava evaluace služeb.   

 Úprava webových stránek.   

CŽV  

 Probíhá výběrové řízení pro referentské místo.  

 Od 21. 10. 2019 nástup pí Průšové po nemoci. 

Celetná  

 Proškolení v používání techniky nebo tištěné manuály, ne na všech PC v pracovnách funguje 
internet, není propojení s tiskárnami, nefunguje přístup na čip do pracoven a učeben, 
zabezpečení fixů do učeben. 

Dvorky 2019  

 Rezervace učeben byla problematická, pro příští rok je třeba včas vyřešit v týmu SO, RK a OVV 
+ studenti, rezervace zahrnout do připravovaného rozvrhu.  

Oblasti za studijní do strategického záměru na PedF UK  

 Pedagogické praxe: Podporovat spolupráci fakulty a školského terénu při realizaci všech druhů 
praxí, konkrétněji specifikovat požadavky na zařazení ZŠ a SŠ do systému fakultních a 
spolupracujících škol, spolupracovat úžeji s těmito školami, rozvinout reálný projekt klinické 
školy. Vytvořit spolupracující skupinu ředitelů ZŠ a SŠ k získání zpětné vazby o potřebách 
optimalizace přípravy budoucích absolventů. Podporovat produktivní formy spolupráce s 
pedagogickými institucemi v ČR. 

 CŽV: nastavení realizace DPS dle schválené novelizace zákona o pedagogických pracovnících.  

Různé   

 Zájem Stemmark – PedF jako aplikační garant výzkumu zaměřeného na tabuizovaná témata. 

 Letter of intent – ve sdíleném prostředí.  

Promoce, listopad 2019 – aktualizované termíny  

 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 (Anička), 13:30 a 15:00 hod. (Pavla). 
25. 11. 2019 (Po) v 9:00 hod. – zrušeno.  

Věda a výzkum 

 Na VR UK dne 31. 10. 2019 budou projednávány další dva návrhy na mimořádné profesory UK.  

 Budou i nadále vyplácena mimořádná stipendia pro úspěšné absolventy doktorských studijních 
programů, kteří ukončili studium ve standardní době studia? Bylo by třeba pro to připravit 
příslušné legislativní opatření (OPAD?).  

 Probíhá příprava k podávání projektů TAČR – ETA – OVČ eviduje zatím dva návrhy z Katedry 
primární pedagogiky ve spolupráci s Katedrou chemie a didaktiky chemie (Dr. Loudová-
Stralczyská) a z Katedry andragogiky a managementu vzdělávání (Dr. Svobodová).  

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

 Akreditace habilitačních a profesorských jmenovacích řízení Filozofie na 4 roky – byl 
prodloužen termín k vyjádření do 31. 10. 2019, KOVF připravila výhrady k návrhu komise a 
zpravodaje pro NAÚ.  

 Setkání rady programu PROGRES Q17 dne 24. 10. 2019 od 9:00, PedF UK, Velký sál.  

 Vědecká rada PedF se uskuteční dne 24. 10. 2019 od 11.00, na pořadu jednání budou dvě 
habilitační řízení (Dr. Stará a Dr. Vegrichtová).  

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

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

Rozvoj 

 IP 2019 – průběžné zprávy IP část A a B (viz příloha částky čerpání k 16. 10. 2019), update k 30. 
10. 2019 (VT), korekce indikátorů pro část B dr. Vondráček (RUK). 

 Fond F1 – indikátor „počet nových návrhů studijních programů“ návaznost na výzvu „podporu 
vzniku nových forem programů (intenzivní zkrácené studium), v souladu se záměrem 
připravované novely zákona o pedagogických pracovnících, umožňující „otevření škol“ 
magistersky vzdělaným absolventům, s podmínkou zahájení studia k doplnění pedagogického 
vzdělání do tří let od zahájení výkonu praxe“  

 Ukazatel P – indikátory:  
o zavedení systému hodnocení akademických pracovníků – manuál pro vícekritéria (AJ, 

kolegium);  
o stanoveni požadavku na mimopedagogickou činnost akademických pracovníku 

(publikační apod.) – „vymazlit“ vnitřní hodnocení vědy vycházející z OBD. 

 Vícekriteriální hodnocení pro rok 2020, manuál na OON pro VP, podpisy garantů SP na DPČ a 
DPP (viz ukazatel P) – schůze komise?  

 Strategickému záměru UK na období 2021-2025 připomínky do 15. 11. 2019 na RUK – 
směřování PedF UK a příprava SZ PedF UK.  

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



Tajemnice 

Rekonstrukce budovy v Rettigové  

 Nadlimitní výběrové řízení na projektovou dokumentaci bylo ukončeno. Z výběrového řízení 
vzešla jako vítězná firma OBERMEYER Helika, a.s. Cena projektové dokumentace: 14.910.000 
Kč bez DPH; 18.041.100 Kč včetně DPH.  

Program 133 240 Rozvoj a obnova materiálně technické základny VVŠ  

 Dne 15. 10. 2019 MŠMT zveřejnilo výzvu k tomuto programu. Je třeba podat veškerou 
potřebnou dokumentaci, co nejdříve.   

 Podmínky pro 1. výzvu jsou na http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/vyzva-c-1-
133-240-ministerstva-skolstvi-mladeze-a  

 Do výzvy budeme zařazovat rekonstrukci budovy v Rettigové a úpravu tělocvičen v Brandýse 
nad Labem.  

Pravidla pro poskytování a čerpání dnů zdravotního volna  

 Univerzita vydala opatření rektora č. 31/2019, viz příloha, které upravuje poskytování a čerpání 
dnů zdravotního volna, tzv. „sick day“ na Univerzitě Karlově. Fakulty mohou tento benefit 
využít a upravit vlastním opatřením.  

Rozdělení finančních prostředků na odměny do konce roku  

 Z rezervního fondu bylo uvolněno 5 mil. Kč, které budou rozpuštěny v motivačním balíčku na 
katedry; pro akademické pracovníky je určena částka 3 mil. Kč a pro vedoucí kateder 689,5 tis. 
Kč. Motivační balíček bude vyplacen v měsíci listopadu.  

 V měsíci říjnu budou vyplaceny 13. platy THP zaměstnancům; částka byla vyčleněna již při 
tvorbě rozpočtu. Celkem bude vyplaceno: 2.460 tis. Kč.  

 Akademickým pracovníkům bude v měsíci říjnu doplacen osobní příplatek z ukazatele „P“, 
který jim nebyl z důvodu čerpání dovolené vyplacen v měsících červenec – září. Zároveň bude 
rozpuštěn zůstatek finančních prostředků v ukazateli „P“.  

 V měsíci prosinci bude rozpuštěn navýšený příspěvek, který nám byl přidělen z UK ve výši 2.098 
tis. Kč. Na celý úvazek vychází částka cca 3.900 – 4.000 Kč.  

Ostatní  

 Umístění automatů na hračky u bazénu v Brandýse nad Labem – není potřebné, není 
výchovné.   
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