
Kolegium 22. 5. 2018 
Přítomni: A. Kucharská, I. Kočová, V. Laufková, P. Nečasová, A. Jančařík, M. Nedělka, V. Teodoridis, 
T. Bederka, V. Vlnas, M. Černochová 

 

Děkan 
1. Věda 

Archivace zápisů porad oborových rad na OVČ. Oddělení pro vědu dá pokyn předsedům OR k zaslání 
zápisu minimálně jednou za semestr. Tyto zápisy budou archivovány na intranetu. Vyřizuje prof. Vlnas. 

Kolegium souhlasí s návrhem PhDr. H. Žofkové na přerušení studia doktorandky Xenie Lednické. 

Vyhlášena Bolzanova cena. Termín pro návrhy na RUK – 31. 10. Budou osloveni všichni vedoucí 
k výběru práce, obhájené v tomto roce. Vyřizuje prof. Vlnas. 

2. Zahraniční 

PedF se nepřihlásila jako zájemce o prostředky k mezinárodním aktivitám – konference atd. Z důvodů 
nepřítomnosti proděkanky Černochové, bude projednáno na příštím kolegiu. 

Návrh smlouvy o spolupráci od Pedagogické fakulty Univerzity v Krakově. Případné připomínky podat 
do 30. 5. 

3. Vnější vztahy 

Týden pro inkluzi. Sdružení Rytmus potřebuje odezvu pro zajištění – vyřídí proděkanka A. Kucharská. 

Cena Arnošta z Pardubic. Návrh na prof. Novotnou. Termín doručení rektorovi – konec května. 

Kulatý stůl PS ČR 7. 6. k přípravě učitelů. Za PedF se zúčastní děkan M. Nedělka a proděkanka A. 
Kucharská. 

Asociace děkanů 14. – 15. 6. Za PedF se zúčastní proděkani P. Nečasová a A. Jančařík. 

4. CŽV 

Setkání k Progresu 7. 6. 14:00. 

Lípa republiky – diskuse o umístění stromu - navrženo místo na nekuřáckém dvorku. 

 

 

 

 

 



V. Laufková 
Zápis ze setkání studentských oborových rad, spolků a zástupců studentů 

s vedením fakulty 
15. 5. 2018 

 
Přítomni za studenty: 
AGORA 
 M. Kotrs 
 D. Čechová 
SOR ČJ 
 V. Vohlídková 
Drosophila 
 P. Holub 
 D. Pražák 
SOR KBES 
 P. Holub 
 D. Pražák  
SOR HV, La Vie Bohéme 
 Tomáš Vonšovský 
SOR FJ 
 K. Svobodová 
SOR IT 
 Jan Vais 
 Petr Lienert 
SOR M 
 Pavla Šulcová 
Otevřeno 
 D. Pražák 
 V. Vohlídková 
SOR Pedagogiky, Peďák 
 M. Beneš 
SOR VKZ 
 K. Rýdlová 
Přítomni za vedení: 
A. Kucharská 
V. Laufková 
P. Nečasová 
O.  Veselý (OVV) 



Program: 
• HELPDESK SIS: aktuálně informace z HELPDESK SIS odebírá 159 studentů z 

celkového počtu ~ 4500 studentů.   
• J. Vais upozorňoval, že 159 studentů je v podstatě zanedbatelné číslo a email odeslaný 

tímto kanálem nelze považovat za předanou zprávu. 
• Diskuze nad možnostmi, jakým způsobem komunikovat studenty skrze emaily (v 

souladu s GDPR). Navrhované řešení: Studentům bude zaslán email prostřednictvím 
SIS, že mohou odebírat příspěvky z HELPDESK SIS (společně s příklady těchto 
příspěvků a infografika, jak si odebírání těchto příspěvků nastavit). Společně s touto 
informací by bylo dobré studentům připomenout, že si mohou v SIS (Možnosti 
uživatele) zvolit možnost zasílání emailů, a apelovat na ně, aby si vyplnili v SIS čísla 
účtu. 
 

• A. Kucharská informovala studenty o přihlašování k SZZ. Požádala studenty, aby 
informovali své spolužáky o tom, jakým způsobem se musí k SZZ zapisovat: 
přihlašování k termínu a přihlašování k části SZZ; není třeba mít k obhajobě vždy 
splněných 180, resp. 120 kreditů (viz příloha č. 2 Pravidel pro organizaci studia – 
výjimky); zápočet za Předmět „Příprava a zpracování bakalářské / diplomové 
práce“ zapisuje vedoucí práce či tajemník katedry po elektronickém odevzdání 
závěrečné práce. Termín přihlašování pro podzimní termín SZZ je stanoven na 4. – 22. 
6., odevzdání závěrečné práce do 13. 7. 2018. 
 

• Podle D. Pražáka podniká RUK kroky k vyhnutí se „kolapsu“ SIS při zápisech předmětů 
v září. P. Nečasová informovala o dalších krocích, které učinila PedF UK, aby zápisy 
byly pokud možno bezproblémové. D. Pražák dále informoval o nově připravované 
aplikaci pro mobilní zařízení pro přístup do SIS. 
 

• V. Laufková představila O. Veselého z OVV, který má na starosti sociální sítě, web 
fakulty apod. (agenda T. Bušové). O. Veselý přizval studenty k zapojení do nové 
instagramové soutěže. 
 

• Byl schválen nový neformální spolek La Vie Bohème (předseda T. Vonšovský). Jedná 
se o autorský divadelní spolek. Předpokládají se improvizační večery a inscenace. 
 

• Poděkování spolku Agora, Drosophila a Otevřeno za precizní zpracování výročních 
zpráv. 
 

• Přijímací řízení (výpomoc zařizuje M. Kotrs a T. Vonšovský): V. Laufková požádala 
studenty o výpomoc při přijímacím řízení, sdílení příspěvku Tomáše a Míry mezi své 
kolegy. 
 

• Seznamovací kurzy - aktualizace: Všechny SOR a spolky, které chtějí uvést odkaz na 
http://seznamovak.pedf.cuni.cz/, zašlou odkaz na webové stránky svého seznamovacího 
kurzu na „jan.vais@pedf.cuni.cz“ a v kopii na „veronika.laufkova@pedf.cuni.cz“. 
 



• Hodnocení výuky studenty: Vedení fakulty prosí studenty o propagaci studentského 
hodnocení výuky. Nově se bude hodnotit i práce studijního oddělení. Studenti navrhují 
v dalších cyklech např. hodnocení „vrátnice, práce oddělení vnějších vztahů, hodnocení 
předchozího vyjádření vedoucích kateder“ apod. D. Čechová doporučila studentům 
pořádat setkání studentů s vedením katedry nad výsledky hodnocení. Referovala o 
pozitivních zkušenostech na KOVF. V. Laufková a D. Pražák přidali další příklady této 
praxe, které se velice osvědčily. 
 

• Aktualizace anglické verze fakultního webu: Aktualizaci má na starosti O. Benda 
z OVV  (ondrej.benda@pedf.cuni.cz). Pokud zástupci SOR či spolků budou mít pocit, 
že na anglickém webu něco chybí, je možnost kolegovi Bendovi napsat. V kopii V. 
Laufkové. 

 
• Příměstské fakultní tábory – poslední tři neděle v srpnu na naší fakultě 

(tabory.pedf.cuni.cz) – je možné se zapojit i jako vedoucí. 
 

• Předstudijní soustředění: 5. a 6. září 2018 (zástupci SOR a spolků budou včas 
informováni o bližších instrukcích a rozdělení oborů k jednotlivým časům). 

 
• Výjezdní zasedání SOR a spolků: 26. – 28. října 2018 Patejdlova bouda v Krkonoších. 

Původní termín byl z důvodu obsazenosti objektu přesunut. 
 

• Pozvánky na akce: D. Čechová pozvala studenty na dnešní přednášku o čarodějnictví 
a na 17. 5. setkání s dr. Lánským z KOVF. 13. června: Letní Piknik – Sady na Skalce. 
 

 

Rozvoj 
Fond „F 1“ – bude zaslán dopis na pracoviště - červen 2018, obsahující rekapitulaci 
indikátorů a způsobu vykazování. Peníze z MŠMT cca červen 2018 (stejná střediska jako 
v loňském roce). 

Fond „F 2“ – projekt podán na MŠMT, mzdové prostředky na platy akademických 
pracovníků a podporu jejich činností. Finanční prostředky budou vyplaceny ve formě 
jednorázové odměny (za září výplata v říjnu – garantuje EO); příplatek celkem na celý 
úvazek: AP4, AP3, AP2, AP1 a L, ve finální částce bude zohledněna výše a změna úvazku 
v roce 2018, ukončení či zahájení PP, rodičovská dovolená, dlouhodobá nemoc, participace na 
ESF/ERDF s účastí fakulty. 

OPVVV „Nábyteček“ – výběrové řízení v přípravě (nábytek pro Prahu a Brandýs, chemická 
laboratoř, ICT učebny Brandýs, PC studovna + ICT zařízení, studovna), již vypsaná VZ 
(biomechanická laboratoř, wifi-Rettig, studentský server KITTV, aula, vizualizéry), realizace 
přímé nákupy KTV (Brandýs), zbývají přímé nákupy KHV (Brandýs) a přímé nákupy Praha 
(garantuje V. Ledecká). 

Příprava IP 2019 – 20: informace z MŠMT (pravděpodobně červen 2018 zdroj RW), 
vyhlášení vnitřní soutěže pro IRP „katedrové“ projekty. Do konce června připravit záměr na 
dva roky s možností redukce na jeden rok. 

mailto:ondrej.benda@pedf.cuni.cz


 

Studijní 
VOŠP – volitelné předměty 

Souhrn za LS 2017/2018: studentům bylo nabídnuto 8 předmětů (2 – 4 kredity dle rozsahu 
předmětu zatížení studentů).  Do 6 předmětů se zapsalo 45 studentů (někteří do více 
předmětů). 39 studentů má již zapsán výstup v SIS, 2 nesplnili, zbývajících 6 bude konat 
zkoušku v pátek.  

Pro ZS 2018/2019 domluven pro Dr. Kofránkovou přístup externisty do SIS, což umožní 
přímou komunikaci se zapsanými studenty do předmětů a vkládání atestů. 

Harmonogram ak. roku 2018/2019 

Stanovení děkanského dne: zimní semestr 21. 12., letní semestr 14. 3. Netýká se studentů 
kombinovaného studia, pouze prezenčního studia. 

Byla podána žádost na rektorát o posun začátku zkouškového období v posledním roce studia 
o jeden týden. Požadavek kateder je zkoušet již od 14.5. 

HVS 

Probíhá technická příprava hostování FF. Novou věcnou administrátorkou je Dr. Vachudová 
(Mgr. Havelková bude nápomocna). Po dokončení technické přípravy, budou vloženy otázky, 
které jsou téměř stejné jako v ZS, nově jsou připraveny otázky pro hodnocení nabídky služeb 
Studijního oddělení. 

10. 5. 2018 proběhlo jednání Komise pro HVS, viz zápis 2/2018 na úřední desce na webu 
fakulty, dojednán harmonogram. 

Zahájení hodnocení: 22. 5. 2018 až 29. 5. 2018 (termín bude upřesněn v závislosti na rychlosti 
technické přípravy ze strany FF UK). 

Ukončení hodnocení: 21. 6. 2018. 

Reakce pedagogů před zveřejněním výsledků: 22. 6. – 2. 7. 2018. 

Publikace výsledků: 4. 7. 2018. 

RIGO 

OPAD ke stanovení výše poplatků a úhrady služeb v souvislosti s konáním státní rigorózní 
zkoušky. Ještě bude diskutováno. 

CŽV 

Žádost o schválení přípravy akreditace vzdělávacího programu – kolegium žádost schválilo. 

Studijní plány – změny 

Žádost KITTV o doplnění prerekvizit.  

Požadavek přidat prerekvizity: - pro OB2319511 přidat OB2319411 

- pro OB1319502 přidat OB1319401  - pro OKB1319502 přidat OKB1319401. 

Rozklad studijních proděkanek: Jedná se o staré studijní plány, podle nichž budou studenti 
studovat už jen ve 3. ročníku, příp. opozdilci (chtějí tuto změnu udělat ve všech plánech 
starého Bc. studia, tj. jednobor, dvouobor, KS). Katedra chce přidat k předmětu ve 3. roč. ZS 



jako prerekvizitu předmět z 2. roč. LS. Oborově to lze chápat, ale pokud se studentům 
nepodaří tento prerekvizitní předmět ve 2. roč. složit, nebudou moci studovat dále v ZS 3. roč. 
- problém je v tom, že studenti s touto prerekvizitou nepočítali, nevěděli o ní, tudíž mohli mít 
různé strategie plnění povinností a přidání prerekvizity na poslední chvíli porušuje jejich 
možnost volby vlastního průběhu studia. Studenti mají právo studovat podle studijního plánu, 
podle něhož zahájili studium. Z hlediska katedry - budou se jim hromadit studenti starých 
studijních plánů. Kolegium se změnou nesouhlasí. 

Studentské granty – změna 

Na základě diskuse o důrazu na kontrolu plnění výstupů studentských projektů v rámci 
stipendia ve formě studentských grantů, byl revidován text Upřesněné požadavky k návrhům 
studentských grantů. Komise rozhodne o jednorázovém vyplacení. 

Akreditace 

Proběhlo projednání a schválení doktorských programů v AS a Vědecké radě - schváleno. 

Zahájena příprava údajů v SIS, které musí být současně zadány s předloženou akreditací. 

K 1. 6. budou předány spisy na rektorát – Anglický jazyk a literatura s didaktikou, Německý 
jazyk a literatura s didaktikou, Didaktika matematiky. 

Pedagogika a Didaktika chemie je ještě v jednání s příslušnými fakultami (FF, PřF) bude 
odevzdáno na RUK v průběhu června. 

MŠMT – žádáme nově o povolení k realizaci programu (1. st. ZŠ). 

MŠMT – probíhá schvalování návrhy na prodloužení platnosti akreditací. 

RVH má již v projednávání naše pregraduální programy. 

Příprava podmínek přijímacího řízení 2019/20 

Zahájena příprava podmínek na 2019/20, proces je nově nastaven. Nejdříve kontrola na RUK, 
až poté schválení v AS (září). 

Nová metodika a upravený modul v SIS – některé údaje se nezadávají, budou generovány 
z jiných databází, nejdříve obecné podmínky, pak oborové, nově požadované údaje (např. 
schvalování v senátu), kontrola RUK přímo v SIS, odesílání přes SIS. 

Harmonogram: katedry obdrží návrh otevíraných oborů do 25. 5. 2018, reakce do 4. 6. 2016, 
současně obdrží formulář k textům do podmínek (drobně odlišný od loňského) – odevzdání do 
20. 6., průběžná kontrola a komunikace s katedrami do 15. 7., poté definitivní uzavření. 

Otevírané obory v Bc. a Mgr. – stejné jako vloni, odstraněno střídání VV jedno a dvouobor, 
plus nově akreditované programy (ne obory). 

NMgr – zatím se postupovalo tak, že byl otevřen obor, který měl ve 2. ročníku alespoň 5 
uchazečů, v příloze počty studentů ve 2. ročníku, plus návrh na otevření – záleží na celkovém 
počtu v daných dvoukombinacích (důvod, proč nebyl otevřen dvouobor v KS chemie – 6 
studentů pro všechny kombinace). Nově dva programy v NMgr. Andragogika a Edukace 
(program, ne obor). 

 

 

 



Přijímací řízení 2018/19 

Proběhly náhradní termíny. 

Příprava testů – jsou hotovy TOSP, probíhá drobná úprava, do tisku jsou (plus VV a Čj) 
v pátek, 25. 5. 2018.  

31. 5. 2018 – metodické setkání s katedrami. Probíhá příprava studentských výpomocí, 

odhad stipendií cca 50 tis. Kč. Jednání kolem studentů, kteří budou pomáhat v orientaci 
v budově. 

Studenti se SP 

Proběhlo metodické setkání s vedoucím ISPC (17. 5. 2018). 

RUK připravuje změny ve financování služeb – přímá podpora poradenských pracovníků a 
kontaktních osob, podpora metodických center (počítá se s naší „sdruženou“ akademickou 
poradnou PedF). Ve prospěch řešení jednotlivých odborných služeb. Jednotná metodika 
financování podpůrných služeb na fakultách, prostředky MŠMT jsou určeny výhradně na 
služby ve prospěch studentů se SP, nelze použít na investiční záměry. 

Uchazeči se SP obdrželi informační dopis k modifikacím v příjímacím řízení, nutná vždy 
účast pracovníka katedry. U uchazečů se sluchovým postižením provedena funkční dg. 
Pracovna poradny před dokončením (červen), od září bude fungovat v novém modelu. 

Příprava Karolínky 2018/2019 – řeší se technické zázemí Karolínky. 

Programy CŽV předkládané ke schválení kolegiu děkana 

Žádost o schválení přípravy kurzu. Závěr: Kolegium děkana schválilo přípravu kurzu.  

Věda 
OVČ 

2. veřejná soutěž programu ÉTA TAČR, která se orientuje na aplikovaný společenskovědní 
a humanitní výzkum s termínem podání 21. 6. 2018. 

Fakultní termín pro odevzdání vygenerovaných projektů z ISTA je 18. 6. 2018, a to z důvodu 
odesílání projektů prostřednictvím datové schránky. Veškeré informace o programu jsou k 
nalezení na webových stránkách TAČR viz 
https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-eta/druha-verejna-soutez-eta.html 

Formulář pro předkládání projektů se s předstihem zasílá na oddělení pro vědeckou činnost 
PhDr. P. Vaňkové, Ph.D. 

Medaile Josefa Hlávky. Medaile je určena nestorům, zakladatelským a dalším významným 
osobnostem z českých veřejných vysokých škol, české vědy a umění jako ocenění jejich 
celoživotního díla ve prospěch české vědy, umění a vzdělanosti. Ocenění je spojeno 
s předáním nadačního příspěvku ve výši 75 000, – Kč. Bližší informace viz: 
http://www.hlavkovanadace.cz/program_2017.php 

Nominaci možno zaslat na oddělení pro vědeckou činnost Mgr. H. Rambouskové (stačí 
v elektronické podobě) do 22. 6. 2018. Každá nominace by měla obsahovat podepsané 
zdůvodnění (cca jedna strana A4) a stručný životopis nominovaného. 

XI. výzva Fondu post-doc, která umožňuje získat kvalitní zahraniční výzkumníky, 
absolventy PhD studia, na pozice akademických pracovníků na fakultě s možností nástupu od 

https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-eta/druha-verejna-soutez-eta.html
http://www.hlavkovanadace.cz/program_2017.php


1. ledna 2019. Úpravu či nové návrhy nosných témat zaslat Mgr. H. Rambouskové do 4. 
června 2018. 

Výsledky soutěže monografií na UK v roce 2018 

na webu https://www.cuni.cz/UK-34.html byly zveřejněny výsledky letošního kola soutěže 
monografií (https://www.cuni.cz/UK-9054.html). Vedení fakult a řešitelé budou o této 
skutečnosti univerzitou informováni. 

Umístění Pedagogické fakulty: 

18. – 21. místo Koura, P. Swingaři a potápky v protektorátní noci: Česká swingová mládež a 
její hořkej svět.  922 str. Praha Academia. 

67. – 71. místo Chalupský, P. A Horror and a Beauty: The World of Peter Ackroyd's London 
Novels. 301 str. Praha Karolinum. 

73. – 78. místo Chejnová, P. Acquisition of morphological categories and vocabulary in early 
ontogenesis of a Czech child. 163 str. Praha Karolinum. 

Tajemnice 
1. Smlouva s městem Brandýs 

Na základě žádosti města Brandýs byl projednán návrh smlouvy na prodloužení pronájmu 
v prostorách staré budovy v Brandýse. Prodloužení pronájmu je plánováno na dva roky. 
Možnost úpravy na vlastní náklady. 

2. Přemístění výpůjčního protokolu v Knihovně 

Ing. Folprechtová zaslala oficiální vyjádření k přesunu výpůjčního protokolu, Výpůjční 
protokol bude přesunut po rekonstrukci studovny. Pracuje se na statickém posudku. 
Odsouhlaseno kolegiem. 

3. Ostatní 

Informace k GDPR jsou postupně vkládány na Intranet. Pověřencem UK byl jmenován 
Mgr. Jan Jindra. Kontaktní osobou na fakultě je Mgr. Ilona Macošková. 

Prázdninový provoz: 2. – 4. 7. otevřeno normálně, od 10. 7. – 31. 8. 7:30 – 16:00.  

Bistro uzavřené od 2. 7. – 31.8. 

Pokladna bude uzavřena od 18. – 29. 6. 2018 

OVV 
Letní piknik na Skalce 13. 6. 14:00 – 21:00.  
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