
Kolegium 24. 4. 2018 
Přítomni: A. Kucharská, I. Kočová, V. Laufková, P. Nečasová, A. Jančařík, M. Nedělka, V. 
Teodoridis, R. Wildová, V. Vlnas, M. Černochová 

 

Děkan 
• Nabídka permanentek do Bečovské botanické zahrady. Vstupenky je možné vyzvednout na 

děkanátu. 

• 7. 6. 2018 slavnostní zakončení U3V. 

• Diskuse o pedagogických praxích: jak zohlednit zaměstnání studentů ve školách. Vedoucím 
pracovníkům bude doporučeno, aby tuto práci zohlednili a v případě potřeby umožnili 
individuální studium. Dosavadní praxe je v některých případech alarmující. 

• Setkání koordinačních rad didaktik doktorského studia. Zazněla mylná informace, že pro 
program didaktiky platí jiné požadavky než pro jiné doktorské programy. Bude sledováno 
ukončování studia ve standardní době. Oborové rady se tomuto musejí přizpůsobit dle 
předchozích informací. 

•  Hodnocení výuky studenty: technické problémy a s nimi spojené zpoždění při projednávání 
výsledků nelze dále tolerovat a bude nutno změnit mechanismy zpracování. 

Rozvoj 
• Dislokace ÚPRPŠ, KAMV a CŽV – proběhne schůzka doc. Veteška, dr. Trojan, Ing. 

Kočová. 

dr. Nečasová a V. Teodoridis, návrh na projednání a schválení dislokace, CŽV místnosti 
Spálená 10 (Sp109a, Sp 109, Sp110, S200), ÚPRPŠ (Sp108, S202, S103), KAMV 
(Myslíkova M109); 

• Čerpání IP za kolegium: IP2 a 3 věda a „postdoky“, doktorské studium (tj. prof. Vlnas, resp. 
prof. Bílek), IP 5 CŽV (dr. Nečasová), IP 6 a 7 akreditace a studijní oddělení (tj. doc. 
Kucharská) do 31. 8. 2018. 

• OPVVV „Nábyteček“ – smlouvy od advokátní kanceláře, podklady pro výběrová řízení 

 1. skupina: výběrové řízení (Aula, biomechanická laboratoř, studentský server KITTV – 
celkem za 3,5 mil. Kč), výpomoc paní Ledecká garance přímé nákupy; RUK sharepoint 
(komunikační platforma V. Teodoridis, I. Kočová + Odděleni rozvoj a projekty). 

• Různé: Rekonstrukce ICT B103 výměna ovládací panel (cca 68 tisíc včetně DPH IP8), 
reklamace služeb fy PODYprint (dodání tonerů), tiskárna obálek fy Evrofin 42 tisíc včetně 
DPH (IP 6), instalace nové ústředny (některý květnový víkend). 

Studijní 
Akreditace doktorských programů 

• KPg – spis upraven dle požadavků, upraven disertační seminář (dle pracovišť školitelů) a 
publikační výstupy. 

• KG – ještě v řešení uplatnění v sekundárním vzdělávání a návaznost na pregraduální 
studium. 

• KAJL – návaznost na pregraduální studium, požadavek doplňujícího pedagogického studia. 

• KMDM – požadavek doplňujícího magisterského studia. 

• Sjednocení studijních plánů napříč programy. 



• Zaslány dotazy zatím ještě neujasněných pravidel na rektorát. 

• Spis bude postoupen akademickému senátu na mimořádné jednání dne 2. 5. 2018. 

• Didaktika chemie (společně s PřF) – ještě v přípravě, akademický senát dne 15. 5. 2018. 

Zprávy pro NAÚ – kontrola výtek z akreditací z roku 2016 
• Zaslán materiál z KMDM, KCHDCH, KRJ, KTV. 

• V přípravě zpráva KOVFF – nejvíce komplikovaná (všechny 3 programy, opory, personální 
zabezpečení, publikační činnost). 

• Pro příští kolegium bude vloženo do sdíleného prostředí a následně zasláno na RUK. 

• Garance oborů KRJ, bude vypsáno výběrové řízení na konec května. (Možná nová garantka 
doc. Getmanenko). 

Garanti SP/SO 
• NMgr. Učitelství pro SŠ, VVP – český jazyk - garant prof. Mocná 

• Výzva katedrám – do 30. 4. 

• Doplnění SZZ, SRZ 

• Zaslat i SDZ, školitele, oborové rady…. (věd. odd.) 

Upuštění od PŘ 
• Souhlasné stanovisko KMDM, KFJL, nesouhlasné stanovisko KČJ/L, KTV, KG 

• Kolegium s upuštěním nesouhlasí. 

Přijímací řízení 
• Proběhlo setkání s garanty studentů se speciálními potřebami – zajištění přijímacího řízení 

na katedrách. 

• Rozmístění TOSPů do učeben. 

Úprava studijních plánů 
• KPPP – úprava pro KITTV (předměty dle závazku projektu). 

• KČJ – prerekvizity, změny PV na volitelné – bude požádáno o odůvodnění tohoto kroku. 

• KPg – VZ – předměty s přesunem, aby byla shoda s novou akreditací. Bude provedena 
kontrola, zda tak není narušeno rozložení mezi semestry a ročníky (kredity, hodiny). 

Mezifakultní studium D-Geo 
• Proběhlo jednání s PřF: 

◦ Řešení problémů s rozvrhem – návrh PřF se liší v ZS a LS, jde přes hranice oborových 
půldnů, zabírá více času, než je očekáváno – řeší doc. Jančařík a za PřF dr. Tůmová. 

◦ Příprava na státní závěrečné zkoušky – termíny budou upřesněny po sestavení 
harmonogramu na 2018/2019. 

◦ Počty přijímaných pro 2018/19 – cca 30 (pro 2017/2018 přijato 46, zapsalo se 39, 
studuje 37, ovšem velký propad počtu studentů po 1. ročníku (asi jen 15 studentů splní 
podmínky pro postup do dalšího úseku). 

◦ Do podmínek PŘ 2019/20 – nutno doplnit obory NMgr. studia – nutná aktualizace 
smlouvy, bude řešeno dodatkem. 



◦ 2018/2019 a 2019/2020 běží na PřF stará akreditace. Pro rok 2020/2021 bude nová 
akreditace (maior – minor), otázka dalších běhů mezifakultních studií (budou mít novou 
akreditaci dříve než PedF) 

◦ Na PřF změna studijních plánů – slíbeno zaslání nového studijního plánu – nastavení 
pedagogicko-psychologické přípravy. 

◦ Zájem PřF o kombinaci se ZSV; nabídka od PřF na výuku Vlastivědy na 1. st. ZŠ. 

Volitelné předměty 
• Žádost KMDM o zařazení nového volitelného předmětu pro projekt OP VVV do studijních 

plánů. 

• Provést revizi volitelných předmětů a zařazení do nových studijních plánů. 

• Změna výše poplatku za studium v cizím jazyce pro Bc. a Mgr. pro ak. rok 2019/2020 – 
nyní 108.000,- Kč, vyjádření do 5. 5. (pro ak. rok 2018/2019 měnit nelze). Kolegium 
schválilo snížit poplatky na 60 000,- u Bc, Mag. 2 500,-  u Doktorského studia. 

◦ 2. Poplatky za studium v cizím jazyce pro Ph.D. – 2 500,- 

◦ 3. Zavedení tzv. druhého přijímacího řízení pro doktorské studijní programy a příp. i 
poplatek za studium v CJ – kolegium souhlasí. 

Rozvrh 
• V SIS se nastavuje nový semestr, řeší se hromadné nastavení předmětů stavu 

vyučován/nevyučován – po vyřešení dojde k vygenerování rozvrhových lístků. 

• Stanovení oborových půldnů blokováno jednáním s PřF. 

CCŽV 
• Žádost o schválení přípravy akreditace 3 programů – kolegium souhlasí. 

• Proběhlo jednání k dislokaci pracovišť CCŽV, KAMV a ÚPRPŠ. 

Stipendia 
• Studentské granty – (doporučuje děkanovi ke schválení Komise pro studentské granty) – jak 

komise řeší plnění či neplnění. Dle upřesněných požadavků na webu není, zodpovídá tutor 
studenta či řešitelského kolektivu – do odůvodnění pro udělení stipendia uvést jméno tutora. 
Komise má po roce vyžádat zprávu o realizaci grantu. Student má prezentovat výsledky.  Za 
březen 2018 163.500,- Kč. 

Různé 
• Nabídka foniatrického vyšetření pro studenty PedF na poliklinice ve Spálené. 

• Anonymní podněty, stížnosti k financování, nebudou řešeny. 

V. Laufková 
Setkání se zástupci SOR a spolků 

• Proběhlo 3. 4. 2018, zápis zde: https://pedf.cuni.cz/PEDF-386.html 

• Další setkání naplánováno na 15. 5. 2018 od 16:00 v R118 

• V plánu výjezdní zasedání SOR a spolků na 26. – 28. 10. 2018, Patejdlova chata Univerzity 
Karlovy. Kolegium souhlasí. 

Reprezentační ples FF a PedF UK 
• Proběhla reflexní schůzka. 



• Finance: příjmy celkem (492 474,00 Kč, z toho 130 000 Kč PedF UK záloha), výdaje 
celkem 378 309,57 Kč. Z našeho rozpočtu byl ples dotován částkou 74 626 Kč a ze 
stipendijního fondu (odměna organizátorům). 

• Podrobné vyúčtování i reflexe k dispozici u Veroniky Laufkové či Daniely Čechové. 

• Příští rok se ples uskuteční 6. či 13. březen 2019 

Fakultní příměstské tábory 
• Spolek Přátelé našich hor a PedF UK, smlouva mezi oběma stranami platná z jara 2018, 

mezi lektory studenti PedF UK; tábory.pedf.cuni.cz (už přihlášených 9 dětí) 

• 13. 8. – 17. 8. 2018 (8 – 17, Příchody jsou možné od 7:30 do 8:30, vyzvedávání dětí od 
16:30 do 17:30) 

• 20. 8. – 24. 8. 2018 (8 – 17, Příchody jsou možné od 7:30 do 8:30, vyzvedávání dětí od 
16:30 do 17:30) 

• 27. 8. – 31. 8. 2018 (8 – 17, Příchody jsou možné od 7:30 do 8:30, vyzvedávání dětí od 
16:30 do 17:30) 

• Téma: Z pohádky do pohádky (Techmánie, Národní galerie, IQ park v Liberci, bobová 
dráha, příběh Pražského hradu) 

• Cena beze změn: Slevy se sčítají. Posíláte-li s námi dva sourozence a jste-li zaměstnance 
PedF UK, uvedená cena za týden je 1 650 Kč. Cena obsahuje: vstupné, celodenní pitný 
režim, strava 3 x denně, cestovní úrazové pojištění, odměny. 

• Opět možnost nocování na fakultě (čtvrtek – pátek), kolegium souhlasí. 

Noc vzdělávání, D-DUR, Běh pro ZOO Praha 
• Noc vzdělávání: mimořádně úspěšná a oceňovaná akce, reflektivní dotazník k dispozici u 

Veroniky Laufkové či Veroniky Müllerové, 

• D-DUR: úspěšná akce, stanoviště pro děti připravené našimi studenty, celkem cca 45 dětí. 

• Běh pro ZOO Praha: 707 přihlášených; vybrané telefony a peníze pro ZOO Praha (přes 
100 000,- Kč). 

• Odměna formou stipendií pro organizátory. Kolegium souhlasí s odměnou pro naše studenty. 

Spolek Emil (seznamovací kurz Učitelství pro MŠ, Učitelství 1. stupně 
ZŠ, Předškolní pedagogika, Speciální pedagogika) 

• Žádost o nocování na fakultě z 3. na 4. 9. 2018 (předstudijní soustředění: 4. a 5. 9. 2018) 
Kolegium souhlasí. 

Tajemnice 
Zásady GDPR 

• RUK připravuje Opatření rektora: Zásady a pravidla ochrany osobních údajů. V příloze 
předkládám návrh opatření k připomínkám (do 26. 4. 2018). Z navržených Zásad vyplývá 
povinnost děkana (článek 8) jmenovat kontaktní osobu pro oblast ochrany osobních údajů za 
fakultu, která bude komunikovat s RUK. 

Rozpis finančních prostředků na rok 2018 
Ostatní 

• Smlouva s FF – zajištění výuky KTV – dotaz pí tajemnice FF – řeší rektorát. 
• Přemístění výpůjčního protokolu v Knihovně, bude ještě jednáno. 



Zahraniční 
Návrh memoranda o spolupráci s Kotebe Metropolitan University v 
Etopii 

• Se zástupci KPPPG (Dr. Stará) a KSPPG (doc. Šiška) se uskutečnilo jednání k návrhu 
uzavření memoranda o spolupráci PedF UK a etiopské Kotebe Metropolitan University 
(http://www.kmu.edu.et/index.php, resp. Collaboration with Kotebe Metropolitan 
University.html). 

• Řeší: Dr. Iva Beránková 

Příprava rámcové smlouvy o spolupráci s Univerzitou v Nižním 
Novgorodě (Rusko) 

• KRL projevila zájem o uzavření smlouvy o spolupráci s Univerzitou v Nižním Novgorodě. 

• Řeší: Dr. Iva Beránková 

Návrh na spolupráci s Izraelem 
• V březnu 2018 se na naše oddělení obrátila Mgr. Petra Mohylová, vedoucí New Media & 

Public Diplomacy při Velvyslanectví Israel v Praze, zda by PedF měla zájem spolupracovat 
s David Yellin Academic College of Education. 

• Dr. Iva Beránková zpracovala přehled oblastí pěstovaných na David Yellin Academic 
College of Education, v nichž by mohly katedry PedF spolupracovat, a přehled kurzů 
organizovaných touto institucí. Zatím o spolupráci projevily zájem KPPG, KSPG a KBES. 
V případě, že se PedF rozhodne spolupráci podpořit, bude dál konkrétní forma spolupráce 
projednána přímo se zástupci David Yellin Academic College of Education. 

• Řeší: Dr. Iva Beránková 

K situaci našich studentů, kteří vyjeli na ERASMUS+ v LS 2017/18 do 
Francie 

• Studium na francouzských univerzitách našim studentům komplikují stávky ve Francii. 
Řada našich studentů se ozvala, že se obávají, že nebudou moci dostudovat a získat kredity. 
Odd. pro zahraniční vztahy ve spolupráci s příslušnými katedrami, jejichž studenti do 
Francie vyjeli, situaci řeší. Dr. Listíková – poděkování za komunikaci se studenty. 

• Řeší: Mgr. Nikola Poulová 

Návštěva skupiny z Shangai 
• Skupina zástupců města Šanghaj pro oblast vzdělávání požádala o spolupráci – předmětem 

jednání o spolupráci by mělo být základní školství – vedoucí skupiny paní Lu Qin. 

• Řeší M. Černochová a Mgr. Nikola Poulová. 

Audit ERASMUS+ na UK 
• Ve dnech 23. 4. – 15. 5. 2018 probíhá na UK mezinárodní audit ERASMUS+ programu. 

Dne 23. 4. byly náhodným výběrem auditorskou komisí vybrány položky a osoby, které se 
budou kontrolovat. Na PedF bude audit proveden v pondělí 30. 4. za přítomnosti M. 
Černochové a Mgr. Poulové. 

• Budou připravovány materiály týkající se studentské mobility Adély Tanzerové (B 
GENT01) aj. 

• Kontroluje se akademický rok 2012/13 

◦ U studentských pobytů a praktických stáží: 



▪ Podklady z výběrových řízení daných mobilit a záznam o výběrovém řízení. 

▪ Výstupy z matriky prokazující studium daného studenta ve vybraném roce (v době 
účasti na programu Erasmus nesmí studenti mít studium přerušené). 

▪ Přehled uznaných kreditů/informaci o způsobu uznání praktické stáže. 

▪ Další dokumenty. 

◦ U zaměstnaneckých mobilit: 

▪ Podklady pro výběr zaměstnance pro výjezd. 

▪ Záznam prokazující zaměstnání daného pracovníka pro fakultu v roce výjezdu. 

▪ Účetní doklady dané mobility (v originále). 

Věda 
• Žádost paní Formanové, o uskutečnění přenosu výpůjčního protokolu do uvolněné kanceláře 

po paní Řešátkové a prostor před kanceláří. Diskuse kolegia, bude ještě řešeno. 
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