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Děkan 

- Návrh na financování 5 – 6 e-booků prostřednictvím fondu vzdělávací politiky MŠMT – 

akceptováno. 

- Diskuse: prázdné domy a dislokace (zejména KHV). 

- Výzvy RUK k nominacím na Hlávkovu cenu a Cenu ministra školství (vyřizuje OVČ). 

Studijní záležitosti 

Akreditace  

- 5. 3. 2019 – představení akreditací v senátu. 

- Připravena první verze pokynů k akreditacím – informativní charakter, včetně některých 
legislativních opor – materiál bude po věcné korektuře členům týmu připraven pro garanty 
SP a vedoucí kateder – setkání dne 7. 3. v 9:30 hod.  

- Příprava společné prezentace na setkání s garanty. 

- V týdnu od 25. 2. 2019 probíhají jednání pracovních skupin (ped. ps. příprava – A. Kucharská, 
obor a didaktika oboru – dr. Nečasová, UZ – dr. Laufková).  

- Info od prof. Mareše ke spojení SZZ obor-didaktika-ped.ps.  

- Proběhlo jednání s dr. Leipertem – možná technická podpora, didaktizace a e-výuka, příprava 
metodických forem podpory on-line předmětů a studijních opor.  

- Katedry hlásí změny v garantech – FJL místo dr. Fučíkové dr. Klinka pro bc. studium (je 
možné), KOVF místo doc. Hausera dr. Rybák (není možné, není docent) – všechny nahlášené 
změny budou předkládány děkanovi ke schválení.  

- 25. 2. 2019 jsme obdrželi z RUK informace k průběhu předkládání akreditací ve 2. vlně (2019) 
– u nás se týká doktorských programů a speciální pedagogiky (jaro 2019), v SIS musí být tyto 
údaje:  

o základní údaje o SP (formulář A a B-Ia), 
o charakteristiku SP a profil absolventa (formulář B-Ib), 
o charakteristiku SP a profil absolventa pro veřejnost a dodatek k diplomu v AJ a ČJ, 
o názvy studijních plánů pregraduálního studia,  
o rámcový plán doktorského studia, 
o CV vyučujících (formulář C-I), 
o studijní plány a charakteristiky předmětů je stále možno připravovat ve wordovských 

formulářích. 

- 28. 2. 2019 proběhne na RUK jednání ke společným studijním programům (otázka míry 
propojení fakult, technické zajištění v SIS).  

 



Kontrolní zprávy  

- Katedry obdržely rozklad výsledků kontrolních zpráv.  

- Požadavek MŠMT o rozklad podílu OV Učitelství a oborové složky u Bc. Školského 
managementu a Německého jazyka a literatury s didaktikou – garanti byli informováni, 
studijní plán s označenými předměty bude zaslán na RUK.  

Přijímací řízení  

- Aktuální stav přihlášek.  

- Postup v rámci PŘ.  

- Zpráva k PŘ 2017/18 na  https://www.cuni.cz/UK-2011.html. 

Uchazeči se SP  

- Aktuální stav přihlášek.  

- Zahájení přípravy modifikací. 

- 6. 3. setkání projektu OP VVV k přijímacímu řízení – modifikace PŘ.  

- Kalkulace nákladů na zajištění asistentských služeb – odborně, na 1 typ postižení 20-40 hodin 
měsíčně, služby budou zajišťovat doktorandi, řešena forma vnitrofaktury nebo DPP.  

- Připravujeme OPAD k ISP.  

- OP VVV připraven projekt Poradna – popis pozic, personální zajištění, rozpočet projektu, 
indikátory, rizika projektu – zahájení 1. 1. 2020.  

RUK  

- Metodické setkání Odboru pro studium a záležitosti studentů a Vás – zástupců studijních 
oddělení, oddělení vědy a oddělení doktorského studia fakult. 

- V pondělí 8. dubna 2019 od 9:30 do 12:30 v Modré posluchárně (Celetná 20). 

- Registrace do 1. 4. 2019. 

CŽV 

- Žádost o schválení kurzů – neuzavřeno vzhledem k zatím neexistujícím standardům DPS a 
k nutnému upřesnění předpokladů garantů. 

Promoce   

- Bakalářské promoce 21. 03. 2019 (čtvrtek):  

- 9:00, 10:30 – dr. Nečasová, 12:00 – doc. Kucharská. 

- Magisterské promoce 22. 03. 2019 (pátek): v 9:00, 10:30 – doc. Černochová. 

 

Věda, výzkum a Ph.D. studium 

- Integrace knihovny a vydavatelství – předběžný souhlas ředitelky knihovny, s ředitelkou 

vydavatelství bude jednáno po návratu z PN.  

- Pokračují jednání s prorektorem pro vědu (evidence projektů a publikací v IS věda, strategie 

hodnocení atd.). 

- Vedoucím kateder a předsedům oborových rad byla zaslána metodika elektronizace zkoušek a 

zápisu jejich výsledků v doktorských studijních programech, pokračují další kroky elektronizace 

např. propojení OBD a RH doktoranda a další součásti ISP. 

https://www.cuni.cz/UK-2011.html


- Fakultní termín pro zanesení záznamů do OBD je 28. 2. 

- Příprava personálního posílení OVČ pro podporu výzkumných projektů. 

- Příprava podpůrných akcí pro podávání výzkumných projektů a publikační činnosti (semináře 

dobré praxe pro návrhy projektů GAČR (VŠE 7. 3.), novinky ve WoS, EndNote (1. 4. v 15.00 

v knihovně). 

- Připraveny jsou dvě žádosti o pracovní místo mimořádného profesora – prof. Veteška a doc. 

Getmanenko. 

- Na programu VR dne 14. 3. bude habilitace PhDr. Lenky Morávkové Krejčové, Ph.D. (FF UK) v 

oboru Pedagogická psychologie; zahájení habilitačního řízení PhDr. Václava Velčovského, Ph.D. 

(MŠMT) v oboru České a československé dějiny a pravděpodobně PhDr. Pavla Zikla, Ph.D. (PdF 

UHK) v oboru Speciální pedagogika. 

 

Zahraniční vztahy a mezinárodní spolupráce 

Strategie propagace cizojazyčných studií  

- Nemáme strategii pro propagování cizojazyčných studií na PedF. V pracovní skupině vedené 

na RUK prorektorkou prof. Králíčkovou máme zástupce (M. Černochová). Hlavní oporou v 

propagaci cizojazyčných studií je platforma STUDY IN. Lze očekávat, že PedF postupně rošíří 

nabídku akreditovaných cizojazyčných studií (Bc., NMg, PhD). Na PedF by bylo dobré mít 

referenta (½ úvazku?), který by se agendě propagace, tvorby a šíření propagačních materiálů, 

aktualizace dat v on-line aplikacích věnoval. 

Žádosti o mezinárodní projekty (viz Příloha) 

ERASMUS+ projekty: 

- Deadline pro podávání žádostí o Key Action 2: Co-operation for innovation and the 

exchange of good practices (field: Higher education, vocational education and training, 

schools, adult education, and applications for strategic partnerships in more than one field 

including youth) je 21.3.2019 11:00. 

 

Rozvoj 

- Nový program 133 240 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a 

pedagogických fakult VVŠ“ – deadline RUK 28. 2. 2019 (PedF – Rekonstrukce malé a velké 

tělocvičny v Brandýse nad Labem – 7,439 mil. Kč bez DPH).  

- Investiční aktivity REALIZOVANÉ PedF UK na rok 2019:  

o Modernizace bazénové technologie v Brandýse nad Labem (4,1 mil bez DPH) – podklad 

podán RUK. 

o Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 47/4, Praha 1 – VZ na projektovou 

žádost 3. kolo připomínek k firmě TYPAZ (zpracováno ORP). 

- ERDF 2412 podaná závěrečná zpráva, OP3V Nábyteček – úspory a ŽoP 3 do 6. 3. 2019 (textová 

část), 12. 3. 2019 (účetní část). 

- Sběr dat „Výroční zprava o činnosti UK ra rok 2018“ – tabulky na http://vz.cuni.cz – termín do 

12. 3. 2019 na RUK. 

http://vz.cuni.cz/


 

Tajemnice 

Výsledek hospodaření fakulty v roce 2018 

- Na úrovni univerzity probíhá audit účetnictví. Čekáme na výpočet daně z příjmu za rok 2018, 

která bude zaúčtována jako dohadná položka. Účetnictví roku 2018 se uzavírá na počátku 

března 2019. Fond provozních prostředků (úspora příspěvku) byl vytvořen ve výši 15.660 tis. 

Kč, a to z důvodu velké finanční podpory Fondů F1 a F2; nebyl zcela rozpuštěn fond děkana a 

vytvořená rezerva na mzdy a s tím spojené zákonné odvody. Zisk fakulty je ve výši: 652,7 tis. 

Kč. Zisk je tvořen z doplňkové činnosti. Pohledávky za studenty nejsou v roce 2018 předmětem 

zdanění. 

Ostatní 

- SVOČ podpora ve výši 40 tis. Kč z IP nebo z jiných zdrojů – k řešení. 

- Úklidová firma – Spálená, Myslíkova: EkoBit, s.r.o. od 1. 3. 2019. 

 
 

Zapsal prof. Michal Nedělka 

 

  

 


