
Kolegium 23. 4. 2019 
Č.j. PedF/ UKPedF/113572/2019 

Přítomni: M. Bílek, M. Černochová, I. Kočová, A. Kucharská, V. Laufková, P. Nečasová, M. Nedělka, V. 

Laufková, A. Jančařík, T. Bederka   

Omluveni: R. Wildová, V. Teodoridis, K. Uličná 

Děkan 
-  

V. Laufková 

Ples  

- Čtvrtek 12. 3. 2020  - Národní dům na Vinohradech, rezervace tohoto termínu po 

dohodě s FF UK a NDV (pátek pro PedF UK nebude možné dát děkanské volno; státní 

svátky 1. a 8. 5. vychází na pátky).  

Akreditace – SZ  

- Skupina ke společnému základu (složka 1c) – verze po jednání části kolegia 18. 4. 2019. 

Ostatní  

- Sananim  - schůzka na podnět paní tajemnice (zástupce Sananim, VL, D. Čechová); 
domluvena přednáška pro naše studenty a vyučující v říjnu a listopadu, v aule, ve 
večerních hodinách, země závislých, přední odborníci na dané téma, multidisciplinární 
pohled, se zaměřením na práci učitele (konkrétní termín bude ještě upřesněn).  

- Juniorská univerzita UK – za PedF UK podán návrh KCHDCH 
Přírodovědné pokusy z běžného života, realizováno pod vedením dr. Ruska. Potvrzeno, 
že naše fakulta byla vybrána pro realizaci této aktivity. Akce se bude konat na půdě 
naší fakulty 23. 5. 2019 dopoledne, od 10.00 do 13.00. Je možné akci využít pro 
propagaci naší fakulty pro případné budoucí uchazeče.  

- DofE: DofE Cocktail Reception, jedinečné setkání podporovatelů a přátel DofE, které se 
uskuteční 24. 6. 2019 v Restaurantu Žofín Garden od 18 hodin. Můžete se těšit na 
zajímavé hosty a také pozoruhodné příběhy DofE. Dress code pro tuto akci je Cocktail 
attire.   

Studijní  

Akreditace   

- Schválení garantů pro obory českého jazyka – návrh pro Bc. studium: PhDr. Pavel Sojka, 
Ph.D., návrh pro NMgr. studium doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.   

- Probíhá doplňování doktorských spisů a CV OR, školitelů, vyučujících.  
- Nutné začít připravovat smlouvy pro PřF (Didaktika chemie) a FF (Pedagogika).   
- Jednání komise k 1a – 23. 4. 2019 – návrhy PV předmětů v NMgr. studiu.  
- 1. sada – k projednání v senátu dne 14. 5., 2. sada k projednání senátu dne 28. 5.  



- Informační dopis katedrám ke společnému základu.  
- Příprava tabulek pro jednoobory.  
- Kombinované studium – prezenční výuka: návrh 40 % prezenční výuky (18 hodin týdně, 

12 týdnů výuky = 216 hodin, 0,4 z tohoto počtu = 86 hodin – požadavek pro KS je 80 
hodin prezenčně v semestru).  

- Personální zajištění studijních programů – KR: dotaz na postup doc. Getmanentko, doc. 
Rodionova.   

Koordinační rada 1. st.   

- Proběhlo setkání k přípravě výuky nově akreditovaného studia (předměty, 
prerekvizity, rozvrh).   

- Proběhla kontrola studijních opor – pro 1. ročník, do konce roku 2019 všechny další 
ročníky.   

- Probíhají jednání o odstranění případných tematických duplicit (KSP, KPsy, KPPP).  
- Změny v konání SZZ (pořadí částí SZZ).  

Přijímací řízení   

- V tomto týdnu probíhají talentové zkoušky.   
- Probíhají rozhovory s uchazeči se SP, přes kontaktní osoby na katedrách bude 

zajišťován souhlas garanta SP.   
- 9. 5. 2019 metodické setkání k PŘ – testy, ústní, uchazeči se SP.    
- 1. 5. 2019 bude předán návrh TOSP.   

RIGO  

- projednání odměn za RIGO 2/2019. 

 

Zahraniční spolupráce 
- 

Tajemnice 

Rozpis 2019  

- Rozpis s návrhem na rozdělení přidělených finančních prostředků na rok 2019. 

V motivačním balíčku je uvedena částka 2,1 mil. Kč kde zvážení, zda by se finanční 

prostředky neměly přidat i THP zaměstnancům, jedná se cca o výplatu na jeden 

měsíc.  

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2018  

- Výroční zprávu o hospodaření fakulty za rok 2018.   
 

 



Věda, výzkum a Ph.D.  

- Nově vypsaných soutěží na projekty vědy a výzkumu bylo podáno v dubnu celkem 18 
návrhů projektů GAČR (15 navrhovatelských a 3 spolunavrhovatelské), 3 
spolunavrhovatelské projekty HORIZON 2020, jeden projekt PRIMUS a jeden projekt 
NAKI. 

- Pracovníky Oddělení auditu RUK byl proveden audit doktorského studijního 
programu/oboru Pedagogika/Didaktika českého jazyka s výsledkem „Oddělení 
vnitřního auditu neshledalo na systému a podmínkách uskutečňování DSP na 
Pedagogické fakultě nic nestandardního“. Protokolární předání Zprávy proběhne na 
RUK v pondělí 29. 4. v 12.30 hod.    

- Konzultacemi pokračují přípravy akreditačních materiálů k akreditaci nových 
doktorských studií.  

- Proběhla kontrola výstupů z uděleného tvůrčího volna v období ZS 2012/13 – ZS 
2018/19. K dodání doplňujících informací byli vyzváni 4 akademičtí pracovníci (termín 
do 15. 5. 2019).   

- Ředitelka knihovny nadále žádá o dořešení dislokačních záležitostí, zejména bývalé 
„výpůjčky“.  

- Pokračuje příprava personálního posílení OVČ pro podporu výzkumných projektů, další 
konzultace k nastavení výběrového řízení s potenciálními uchazeči. Výběrové řízení 
s nástupem od 1. 9. 2019.  

- Otázka odměňování pracovníků knihovny za aktivity nad rámec pracovních povinností 
při organizování akcí (např. Noc s Andersenem, D-DUR, odborné přednášky aj.).  

Rozvoj 

- Příspěvek P – 22.495.003,- Kč, definice kritérií a rozdělení a čerpání částky.  

- Pracovní skupina pro rekonstrukci budovy Rettigové 4 – konkretizace požadavků 

kateder a pracovišť na rekonstrukci z budovy Magdalény Rettigové, schůzka pracovní 

skupiny 6. 5. 2019 od 14:00 hod. 

- Anketní otázka do HVS pro LS 2018 „Co Vám chybí nebo co byste změnili ve vybavení 

centrální budovy PedF UK v ulici Magdalény Rettigové, ve které proběhne generální 

rekonstrukce v letech 2021-2024?“  

- čerpání IP 2019 – byla rozeslána čísla středisek, IRP/IP průběžná zpráva k 31.8.2019, 

stav čerpání IP 1, 5 a 6 (garance VT) dle plánu.  
 

Akademický senát 

- Předložit akademickému senátu POS a Rozpis finančních prostředků - zveřejnit na 
úřední desce.  

- Vícekriteriální hodnocení - doplnit chybějící data:  
Hodnocení vědy a RUV – M. Bílek  
Informace o Ph.D. studentech a absolventech – M. Bílek  
Zahraniční pracovníci - I. Macošková  
Režie - I. Kočová  



KIV – A. Jančařík - zjednodušený automatický výpočet  
Studentokredity - vedoucí kateder – kontrola  

- Prosím o kontrolu zadaných údajů:  
Vstupy – I. Kočová, I. Vlková  
Zaručené mzdy – I. Kočová, I. Vlková  
Výjezdy, příjezdy – M. Černochová  

- OPAD 8/2019 – kolize. Je třeba dát do vztahu.  
- Věci v zápisu senátu jsou na vědomí 

 


