
Kolegium 23. 10. 2018 
Nepřítomni: Bílek, Wildová, Uličná 

Děkan 
• Diskuse k elektronizaci agendy CŽV a doktorského studia – úkol pro tento akademický rok. 

Studijní 

Přijímací řízení  
• Definitivní počty nastoupivších v příloze  

• Dokončování přípravy podmínek PŘ – zpřesnění Edukace a interpretace kulturního dědictví  

• Řešení 1 odvolání – přijetí rektorem  

Akreditace  
• Připraveny opravy v akreditačním spisu DS Pedagogika  

• Dotaz, kdy se bude projednávat Anglický jazyk a literatura s didaktikou 

• 16. 10. proběhla na RUK schůzka s fakultami, které realizují učitelské programy – dvě varianty 
sjednocení kreditů dle standardů (jednotný model, model rozhraní – přiklání se k němu všechny 
fakulty)  

• Další pokračování – 31. 10. 2018 

UJAK  
• Přišla poslední platba za mimořádně přijaté studenty (UJAK) 

• Refundace 0,1 pí Squibb, pí Hubalová, dr. Mužáková  

• Bude připraveno čerpání projektu – katedra speciální pedagogiky, ostatní katedry a servisní 
pracoviště  

Studenti se SP  
• Dokončují se funkční diagnostiky  

• Nákup testových nástrojů z IP (poděkování proděkanovi Teodorisovi a pracovníkům ORP) 

• Připravuje se dočerpání účtu – zatím bylo hrazeno přijímací řízení, zajištění modifikací studia za 
první pololetí, materiální náklady, tlumočení, poradny  

Promoce  
• Rozpis pro podzimní termíny dokončen  

Info den UK na Albertově 
• 10. 11. 2018 – zajištěno personálně, šablona pro prezentaci proděkanek ve spolupráci s OVV 



Stipendia 
• Blíží se termín rozhodného dne pro zjišťování podmínek pro přiznání prospěchového stipendia 

(stipendia za vynikající studijní výsledky) – 31.10 – jsou již stanoveny limity? 

• Kdy budou známy rozpočty kapitol ostatních druhů stipendií? 

Tvorba rozvrhu 
• Ukončila spolupráci Veronika Havelková, vážně uvažuje o ukončení spolupráce i Jakub Konečný 

(důvodem časová náročnost), oba jsou ochotni zaučit následovníky, tvorba rozvrhu pro LS 
2018/2019 bude zahájena v listopadu, KS ještě připraví Jakub Konečný 

CŽV 
• Žádost o schválení přípravy akreditace (viz příloha)  

• Proběhne jednání CCŽV s Ing. Kočovou, Ing. Průšovou, Mgr. Bederkou a SO k webu CŽV – 
prodej kurzů na webu CŽV 

Žádost KPsy o podporu 
• studentské psychologické dny ČR a SR (potvrzení pro účastníky – levněji kolej) 

Různé 
Od středy 24. 10. 12:00 probíhá malování a pokládka podlahové krytiny v kanceláři proděkanek R104, 
nebudou v kanceláři k dispozici. 

Věda 
• Doktorské studium  

◦ Probíhá hodnocení doktorandů - hodnocení za fakultu (RH) bude ukončeno do 23. 11. 2018. 

◦ Od 1. 10. mohou nově přijatí doktorandi vkládat svůj studijní plán (ISP) do SIS. Ti školitelé, 
kteří školí tyto doktorandy, mohou spoluvytvářet a následně schválit ISP doktoranda do konce 
listopadu, kdy jej odešlou oborové radě ke schválení. ISP nově přijatých musí být schváleno 
OR i garantem oboru do konce kalendářního roku.  

◦ Schůze předsedů oborových rad dr. studií na PedF se uskuteční 1. 11. 2018 v 10.00 (místnost 
pro cca 15 osob – prosba na doc. Jančaříka).  

• Aktuální habilitační řízení 

◦ PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D. (PdF OU), obor: Filozofie, habilitační práce: Filosofická 
reflexe pojetí dítěte a dětství, habilitace se uskuteční na zasedání VR 15. 11. 2018, 

◦ PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D. (FF UK), obor: Pedagogická psychologie, 
habilitační práce: Psychologické souvislosti dyslexie, návrh habilitační komise v jednání 



s katedrou psychologie (návrhy na předsedu habilitační komise: prof. Vágnerová, prof. 
Blatný, prof. Štech, doc. Kucharská), 

◦ PhDr. Pavel Zikl, Ph.D. (PdF UHK), obor: Speciální pedagogika, habilitační práce: Motorika 
dětí s lehkým mentálním postižením, návrh habilitační komise připravila doc. Květoňová, 
uchazeč byl požádán o doplnění materiálů, 

◦ PhDr. Mgr. Monika Mužáková, Ph.D. (PedF UK), obor: Speciální pedagogika, návrh 
habilitační komise připravila doc. Květoňová, uchazečka byla požádána o doplnění materiálů, 

◦ PhDr. Václav Velčovský, Ph.D. (MŠMT), obor: České a československé dějiny, habilitační 
práce: Paměti Josefa Klimenta – prof. Pokorný doporučuje přepracování habilitační práce, 
v odevzdané podobě nelze akceptovat, žadatel byl pozván ke konzultaci. 

• RUK byla schválena podpora pro dvouletý post-doc pobyt Odette Umugiraneza z Univerzity 
Kwazulu-Natal z Jihoafrické republiky na KMDM od 1. 1. 2019; dofinancování pravděpodobně 
z IP. 

• Na návrh KDDD (vedoucí katedry doc. Pokorná a Dr. Koura) doporučuji vydání disertační práce 
Vojtěcha Čurdy: "Podíl Ladislava Štolla na formování české kultury" v nakladatelství Academia 
(společně Academia a PedF) s příspěvkem fakulty z Progresu. Další závěrečné práce  

• studentů, které Dr. Koura také navrhuje zvážit k vydání v nakladatelství Academia až po 
zkušenostech s vydáním práce Dr. Čurdy.  

Zahraniční 

Fond mobility 
• Dvě žádosti za PedF (KVV – přijetí prof. Wix z USA; KPPPG doktorandka Holubová – studijní 

pobyt v Anglii) 

• Řeší: Nikola Velíšková 

Propagace studentských mobilit 
• Zřejmě 14. 11. 2018 od 18:00 – Velký sál – určeno zájemcům o mobility v 2019, resp. 2019/20. 

Setkání s absolventy různých typů studentských mobilit (letní školy, stáže, studijní pobyty) 

• Řeší: Nikola Velíšková, Iva Beránková 

Česko-čínské centrum 
• Pracovní jednání, hodnocení akce „40 let hedvábné stezky“, letní školy 2018 

• Příprava letní školy 2019 

• Zájem zařadit Peking Normal University mezi strategické partnery UK 

• Úvahy o letní škole se zaměřením na DT a CT ve spolupráci s NCSU 

• Řeší: Miroslava Černochová 

 

 



AGON – k 15. 10. 2018 
• Komise AGON navrhla udělit AGON za 9 bakalářských prací a 9 diplomových prací (celkem 

225 tis. Kč) 

• Řeší: Miroslava Černochová 

• Pozvánka: Odborný seminář pro MA a PhD studenty 

• Scott M. Waring, Ph.D., Professor and Program Coordinator of Social Science Education, 
Director of Library of Congress' Teaching with Primary Sources Program na University of 
Central Florida, Orlando, uspořádá v týdnu 29.10. -2. 11. několik seminářů pro MA a PhD  

studenty v ZS 2018/19 na téma „Práce s primárními zdroji“. Semináře by mohly přispět ke 
zkvalitnění diplomových, resp. disertačních prací. 

• Řeší: Iva Beránková 

V. Laufková 
• Výjezdní zasedání SOR a spolků, předběžný program (26. 10. – 28. 10. 2018), Patejdlova bouda 

v Krkonoších 

◦ Celkem 34 studentů, 14 studentů ze spolků, 4 z neformálních spolků a 13 z oborových rad. 

◦ Sobota dopoledne – pan děkan 

◦ Program – T. Bederka, D. Čechová, V. Laufková, kolega z MUNI  

◦ Odborný program: 

▪ workshop „Propagace SOR a spolků“ (T. Bederka) 

▪ informace o senátu, grantech, opatřeních děkana, předpisy (D. Čechová, V. Laufková) 

▪ seznámení se studentskými organizacemi a možnostmi, které SOR a spolky mají 

▪ workshop – týmové role (V. Laufková) 

▪ diskuzní večer - „Kam dál se studentským životem?“; „Spolkové/SORkové alumni - 
zkušenosti?“; „Jak fungují SOR jinde?“ 

▪ reflexe setkání, úkoly 

• Propagační brožura o PedF UK 

◦ Zanesení korektur (obsahových i jazykových) od kateder, nyní předáno na finální jazykovou 
korekturu. 

• Volitelný předmět Mezinárodní cena vévody z Edinburghu  

◦ Velmi kladné ohlasy z řad studentů, možnost nabídnout tento předmět i v letním semestru? 
Lektor je ochoten předmět vyučovat, studenti již nyní projevují o předmět v LS zájem. 

◦ Setkání zástupců SOR, spolků a tutorů se studijními proděkankami začátkem listopadu 



OVV 

Výstava KDDD 
• Doktorand z KDDD Mgr. Bohuslav Rejzl spolupracoval na vytvoření mezinárodní výstavy 

“Vyhnaní”, která mapuje italské uprchlíky za 1. světové války.  

• Výstava se skládá z fotografických panelů a byla by vyvěšena v Galerii na chodech – je to 
domluveno s VV do 14. 12. 2018. Pro výstavu se jedná o poslední štaci a pak putuje zpět do 
Itálie. 

• Podpora stipendiem 

Rozvoj 
• Fond F1 + F2+ IP 2016-18 – čerpání do 15. 11. 2018. 

• Investiční aktivity PedF UK na rok 2019 – 3 akce update SPR UK:  

◦ PedF – Modernizace bazénové technologie v Brandýse nad Labem (4,1 mil bez DPH), b) 
PedF – Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 47/4, Praha 1 (projektová 
dokumentace cca 12 mil bez DPH),  

◦ PedF – Modernizace malé a velké tělocvičny v Brandýse nad Labem (3,5 mil bez DPH). 

Tajemnice 

Úprava rozpisu k 30. 9. 2018 
• Motivační balíček je vytvořen z navýšeného příspěvku z MŠMT ve výši 1.880 tis. Kč + 690 tis. 

Kč z rezervního fondu. Tato částka bude vyplacena VP a THP v říjnové výplatě. 

• Dále 2.330 tis. Kč návrh na motivační balíček pro katedry a ústavy, který by byl vyplacen 
v listopadu. V této výši byl motivační balíček i v loňském roce, v příloze přikládám loňský rozpis. 
Kolegium souhlasí. 

Vydání publikace KDDD 
• Proděkan Bílek jednal s vedoucí katedry doc. Pokornou o možnostech vydání navržených 

publikací dr. Kourou. Doc. Pokorná po konzultaci se svými kolegy vybrala publikaci, která je 
nejvhodnější k vydání, a to disertační práce Vojtěcha Čurdy: „Podíl Ladislava Štolla na 
formování české kultury“. Prof. Bílek začne jednat s nakladatelství Academie o jejím vydání. 
Spoluúčast na nákladech by byla hrazena z prostředků Progresu. Kolegium souhlasí. 

Ostatní 
• PřF – proplacení výuky; 

• Nový elektronický podpis – děkan a tajemnice obdrží přednostně; 

• Akce Antidepresivní večírek na KBES, pořádá Drosophila, termín: 15. 11. 2018 od 18:00 do 
23:00 hod. Kolegium souhlasí. 

• Studentské psychologické dny – dr. Sotáková. 
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