
Kolegium 5. 12. 2017 
Přítomni: A. Kucharská, M. Černochová, I. Kočová, V. Laufková, T. Bederka, A. Jančařík, M. Nedělka, 
V. Vlnas, V. Teodoridis. 
 

Děkan 
• Rozšířené kolegium rektora 4. 12. 2017 

◦ Alumni 12. 12. 
◦ Koncert 19. 12. 19:00. 
◦ Setkání děkanů s rektorem 3. 1. 2018. 

• Témata diskutovaná na setkání s děkany a řediteli součástí. 
◦ SWOT analýza (silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti) fakulty do 27. 12. 2017 
◦ SWOT analýza (silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti) univerzity. 
◦ Strategické priority fakulty (max. 5). 
◦ Kvalita pedagogické a vědecké činnosti fakulty. 
◦ Kariérní řád pracovníků university 
◦ Investice 
◦ Jaké máte core facility pro nabídku ostatním – UK i mimo UK 
◦ Vědecká rada UK 

• Inaugurace Rektora proběhne 7. 3. 17:00. 
• Vědecká rada – navrženi zástupci PedF. 
• Veletrh Absolvent byl úspěšný. 
• Etická komise – profesor Royt a profesorka Rovná. 
• NAU – komise sestaveny 
• Hodnocení děkanů dle hodnocení DS. Oborové rady pracují formálně. Hodnocení OR = jak 

funguje fakulta (pro rok 2018). 
• Koordinační platforma pro kompatibilitu programů. 
• Smlouva o platformě v biomedicíně, pak pro ostatní. 
• Rychlovýzva – harmonogram, do 8. 12. přihlásit F, nesmíme čekat s výběrovým řízením. VŘ 

hned. Do konce prosince je třeba nahlásit, co chceme pořídit, pro sdružená výběrová řízení. VŘ 
vyhlásit v únoru-březnu. Penále asi 0,5%. Možno knihy a e-knihy (centrálně za UK). Kolem 15. 
12. bude známo, jaké podat VŘ, zda za UK, nebo F. Toto bude rozhodnuto v půlce ledna. Všude 
5% spoluúčast. Vyplnit do formuláře (Bělonožník) do 8. 12. 2017. 

• Posuzování bude probíhat 15. 12. 2017 – 26. 1. 2018.   
• 17. 12. prezentace Karolina. 
• 8. 1. 2018 setkání nositelů PRIMUS. 
• Členství UK: internacionalizace (parametr D) bude pokračovat. 
• Leiden, Utrecht, Amsterdam - potenciál spolupráce. 
• Národní grantový systém – bilaterální systém, placen projekt partnera (na jaře bude vyhlášeno). 
• Sydney, Montreal 
• Propagační karty fakult – do vánoc aktualizovat 
• SZŘ – možnost distančně zkoušet 
• DS od 1. 10. i od 1. 2. 
• Zjednodušení doručování 
• Požadavky a podmínky PŘ 

 



• Návaznost na současné obory 
• Graduation rate - blížíme se risk coridoru. 
• Klesá počet odvolání. 
• Vymáhání poplatků – téměř hotovo, zbývají 3 fakulty. 
• Vymoženo 29 mil. na poplatcích, toto na stipendium. 
• Ochrana fyz. osob při zpracování osobních údajů Pracovní skupina k ochraně, kontaktní osoby 

na F pro analýzu ochrany, bude pilotní F (raději někdo z IT) Problém je i kniha návštěv na 
vrátnici. 

• Oblasti: personalistika, studijní systémy – 2 osoby za fakultu (IT, personální) 
• Žebříčky – UK se zlepšuje. 
• Negativa: bibliometrie v přepočtu na velikost instituce, více faktor kvantity 
• Financování MBA z projektu 
• Vydavatelství: dojednáno přístup vedoucí do skladu předmětů 
• Poplatek dr. Pivarče: v gesci garanta (dr. Kohnová) Nemá být na garantovi. Vysvětleno, došlo 

k nedorozumění doktorky Nečasové. 
• Vědecká rada: prof. Tichý odstupuje. 
• KRJ: potřeba docenta. Možnost pouze ze zahraničí. V UNL lze, je třeba zjistit postup. 
•  Termíny porad vedoucích pracovníků: 25. 1., 22. 2., 22. 3., 19. 4., 24. 5., 21. 6. 
• Elektronizace CŽV: má zájem KTV, nutno vše 
• Tajemníci: opakovaná rezervace v SIS je nastavena. Informace bude vyvěšena na vývěsce. 
• DofE: nepovinný předmět (budoucí Učitelé mohou znát), školení „na klíč“ do škol pomocí 

studentů (PedF – Soňa Vyskočilová) cca 4 předměty. Převezme doc. Kucharská. 
• DS – výše stipendia (B) 
• Diskuse o volitelných předmětech 
• Diskuse o problémech s nedostatkem učeben 

 

V. Laufková 
• Výjezdní zasedání SOR a spolků v Peci pod Sněžkou, rámcový program v příloze 
• Posunut termín pro prodávání žádostí o granty pro činnost spolků a SOR na 14. 12. 2017 (po 

výjezdním zasedání), ostatní termíny beze změny 
• Celouniverzitní šetření mezi absolventy a uchazeči 
• Připomínkování dotazníků (s doc. Strakovou) 
• Setkání 4. 12. 2017 v Karolinu 
• Úkol pro fakultu: tyto verze dotazníků tvoří celouniverzitní základ, ten by měl být dále otevřen 

pro doplňkové otázky fakulty (konkrétní otázky i soubory otázek) – do 18. 12. 2017. 
• Fakultní ples – Smlouva mezi Studentským fondem, FF UK a PedF UK – paní tajemnice; 7. 3. 

2018, téma Ples noci svatojánské 
• D-DUR – změna termínu konání – proběhl by až 14. 4. 2018 (místo původního 7. 4.), protože 4. 

4. se koná Noc vzdělávání. 
 
 

OVV 
Marketing a PR 

• Připravuje se tisková konference – dr. Greger  - CLose. 
• Připravujeme nový grid na Instagramu. 



• Na Instagramu začala propagace Erasmu+ - zapojeni naši studenti na Erasmu. 
• Chceme pokračovat na instatories – jeden den v životě erasmáka. 
• Připravuje se komplexní marketingová strategie pro KTV včetně analýzy využitelnosti 

sportovišť, možností výdělků, analýzy konkurence atp. (materiál cca. 60 stran). 
• DOD – vše zařízeno – pro uchazeče bude i snídaně s Agorou v prvním patře (v rámci výsledků 

z dotazníku z předstudijního soustředění byl mírně upraven koncept), procházky po fakultě, 
každá místnost bude označena. 

• Pracuje se na dokončení projektů ohledně webu pro KAJL a jejich zkouškové centrum. 

Organizační 
• Koncert – ohlasy kladné, líbil se program (jednotná grafika), na zahájení skvělé ohlasy -> 

kladné hodnocení ekologických vánočních stromků, které se vrátí do přírody. 
• Další adventní akce 

◦ 7. 12. trhy 
◦ 14. 12. odbory 
◦ Další informace budou na plakátu. 

• Hlavičkové papíry budou zaslány doc. Jančaříkovi, pak na oddělení pro připomínky a následně 
do provozu. 

• Výjezd spolků – s Veronikou Laufkovou 
• Připravujeme výročí (soutěž, nástěnky, dobové ozdoby). 

Propagační předměty 
• Tužky do děkanského setu doplněny 
• Vizitky dotisk vyřízeno 
• Příprava výroby odznáčků – bude předložena kalkulace. 
• Vánoční přání – připravené návrhy budou předloženy panu děkanovi ke schválení. 

 

Rozvoj 
• Čerpání IP/IRP – zůstatky k čerpání IP1-IP8 (0,- Kč); katedrové IRP projekty, průběžná zpráva 

pro rok 2017 za IRP je hotova (připomínky IRP řešitelů do 20. 12. 2017). 
• Fond F1 – investice (laboratoř PSY, finalizace 4. – 5. 12. 2017), rekonstrukce učeben 

(přeúčtování zbylé částky F1). 
• Fond F2 – čerpáno centrálně, zůstatek cca 500 tisíc Kč, pojištění a materiál knihovna PedF UK. 
• CRP (dr. Adamec) – odevzdána průběžná zpráva na PřF UK. 
• Orientační systém budova Rettigové, Myslíkova – instalace tento týden. 
• Spisová služba na PedF UK – koordinátor spisové služby I. Červený (1 Q 2018). 
• Hodnocení výuky – technické zabezpečení (jasné kompetence dr. Lapeš a dr. Havelková). 
• OPVVV „Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ“ alias Nábyteček projekt za PedF na 21,3 

mil. – není známa deadline (po tendru firmy), anotace včetně vazby projektů na realizované 
ESF, ERDF projekty do 8., resp. 6. 12. na RUK:  info dopis katedrám na vypracování technické 
a technologické specifikace dílčích úkolů fakultní deadline (18. 12. 2017). 

 

Studijní 
Akreditace 

• Na RUK zaslán harmonogram předkládaných akreditací. 



• Po projednání ve vědecké radě bakalářské a magisterské programy – březen (1. st, školský 
management, management vzdělávání a andragogika, edukátor, u srovnávací pedagogiky – 
zatím není dořešen garant SP). 

• Jsou zjišťovány požadavky na MK – edukátor, od 1. 1. 2018 to má být nová regulovaná profese. 
• Doktorské programy až červen – lze využít kratší lhůty pro projednání. 
• Některé doktorské programy budou ve spolupráci s jinými fakultami (didaktika chemie, 

německý jazyk, matematika). 

Studenti se speciálními potřebami 
• Stále probíhají funkční dg., přestože termín byl 31. 10. 2017 (jiné fakulty). 
• Dočerpávání účtu, letos významné posílení pomůcek, specifických zařízení a orientačního 

systému 
• Posílení poradenských služeb, začal fungovat web všech 3 poraden (KSP, KPsy, logopedie), viz 

http://pages.pedf.cuni.cz/poradny/logopedie/terminy -konzultaci/. 
• Méně prostředků na mzdy – nejsou vykázány činnosti – studenti se o podporu nehlásí – 

v příštím roce více pracovat se studenty. 
• Návrh na řešení sdružené poradny s pravidelným provozem, např. fond F. 
• Do poloviny ledna bude předložena zpráva o čerpání příspěvku na studenty se SP. 
• Byl vytvořen fond účelově určených prostředků. 

Nostrifikace 
• Dočerpán účet za rektorátem poskytnutý příspěvek. 

Státní závěrečné zkoušky 
• Studenti budou upozorněni na končící lhůtu pro přihlašování se ke SZZ. 
• Dotazy na potřebný počet kreditů – bude součásti sdělení. 
• Odkaz na pořadí SZZ – viz legislativa. 

Progres 
• Proběhla Rada Progresu, s účastí prof. Konvalinky, ocenění za organizaci a konkrétní práci. 
• Prostřednictvím koordinátorů obdrželi prostředky na ocenění pracovníků, kteří se do 

jednotlivých témat přihlásili. 
• Čerpání probíhá – odměny listopad, některá DPP (pracovníci bez smlouvy) ještě v prosinci. 
• Pro 2017 zvolen model prostředků za publikační činnost v roce 2017. 
• 2018 by měl být více rozvojový – společné výstupy týmů. 

OP VVV 
• Proběhlo další setkání Společenství praxe. 
• Začínají se objevovat drobné problémy spojené s velikostí projektu (4 VŠ, 8 témat, 160 učitelů, 

skoro stovka pracovníků ze všech VŠ). 

Repositář UK 
• Vkládán průběh obhajob ZP vč. data narození – učiněn dotaz na rektorátu 
• OPAD k ZP 

Stipendia 
• Stipendia pro kombinovanou formu studia viz přílohu – schváleno 



CŽV 
• Žádost o schválení avíza programů – viz příloha – schváleno 
• Provedeno šetření formou dotazníku o potřebách kateder k CŽV, dvě katedry přes opakované 

výzvy nereagovaly, vyhodnocení hotové, diskuse o výsledcích 

HVS 
• Proběhlo jednání komise k přípravě HVS za zimní semestr, otázky stejné jen s drobnou úpravou 

atributů, nastaven harmonogram – bude vydán OPAD. 
• Pro RUK připravujeme zprávu za rok 2016/2017 (15. 12. 2017). 

Den otevřených dveří 
• 6. 12. 2017 DOD, harmonogram připraven, katedrám dány k dispozici letáčky z Infodnu, 

aktualizace prezentací 
 

Tajemnice 
1. Rozdělení hospodářského výsledku z roku 2016 - návrh 

• Zisk v roce 2016 byl ve výši 2.447 tis. Kč, z toho z hospodářské činnosti 1.249 tis. Kč a 
z hlavní činnosti 1.198 tis. Kč. 

• Návrh vytvořit ze zisku z hospodářské činnosti z poloviny zisku (624.500 Kč) fond odměn a 
z druhé poloviny fond provozních prostředků nebo FRM. Pokud se bude rekonstruovat budova 
v Rettigové, budeme potřebovat na projekt více prostředků, než jsme dříve uvažovali. 

• Zisk z hlavní činnosti zůstane nerozdělený. Je tvořen z výnosů z pohledávek za studenty, které 
vznikají vyměřením poplatků za delší studium. Z příjmů se tvoří stipendijní fond. 

• Žádost o schválení kolegiem – schváleno 

2. Provozní řád budov – návrh 
• Byl předložen návrh na Provozní řád budov, s žádostí o připomínky do konce roku. Provozní 

řád by mohl platit od nového roku, příp. od letního semestru. 

3. Ostatní 
• PřF – přeúčtování příspěvku na studenty 
• Pronájem Holečkova pro KHV i v LS, termín pronájmu 
• KTV – změna smlouvy s Městem Brandýs - Změna užívání bazénu pro studenty na základě 

rozvrhu 
• Spolky Agora a Drosophila – oficiální sídlo v Myslíkové – odsouhlaseno 

 

Zahraniční 
1. Akce pro zájemce o zahraniční studentské mobility: 

• Uskutečnila se ve čtvrtek 23. 11. ve Velkém sále. Skvěle připravené výstupy o mobilitách 
ERASMUS v Norsku (studentka z KTV), o ročním studijním pobytu v USA (studentka 
z KAJL), o letní škole v Německu (studentka z KAJL a KG), o studiu v Japonsku (studentka 
z KVV). 
◦ Zpětná vazba o smysluplnosti a významu studijních mobilit studentů PedF 



◦ Z akademických pracovníků zastoupen pouze 1 pedagog (KVV) 
◦ Z řad studentů jen několik studentů 
◦ Propagace akce? Hned následující den přišlo několik studentů na odd. pro zahraniční 

vztahy, že chtějí vědět něco o mobilitách pro studenty. 
◦ Jak získat zájem studentů o mobility? Obecně nejen na UK, ale i na jiných českých VŠ 

klesá počet vyjíždějících studentů. Pracovníci odd. pro zahraniční vztahy budou navštěvovat 
některé kurzy, aby osobně informovali o akcích k propagaci studijních mobilit. 

2. Společenská akce pro zahraniční studenty 30. 11. 
• Akci pořádalo odd. pro zahraniční vztahy ve spolupráci se studentskými spolky a studentskými 

oborovými radami pro zahraniční studenty. 
• Soutěže o ceny: ochutnávka jídel, video o studiu na PedF a pobytu v Praze, společenská soutěž, 

zapojení studentů PedF. Zuzana Marešová (KPPG), Zuzana Martínková, Dita Jirková, Petr 
Holub (Drosophila), Dan Pražák (fotograf), Daniela Čechová. 

3. Propagační materiál fakulty a součásti UK 2017 - PedF 
• Fakultní skládačky jednotlivých fakult se kompletují na RUK za celou UK. 
• Do čtvrtku 18/12 do 12:00 hod. je nutné odevzdat připomínky a doplnění pro letáček o PedF. 

4. Propagační brožurka (V.Laufková, M.Černochová) 
• Jednání s grafičkou 
• Chybí některé podklady. 

5. Žádost KCHDCH o zapojení PedF do mezinárodního projektu 
• Projekt bude financován norským partnerem Uni Trondheim (Norsko). 
• Letter of Intent 

6. Finalizování podkladů pro vyúčtování projektu Strategické partnerství 
za 2016 a 2017 (týká se KHV + KDDD + KG, dále KMDM) 
7. Návrh na projekt Strategického partnerství v 2018: 

• Za PedF žádost připravuje prof. Novotná (KMDM) – návaznost na projekt z 2017 s Univerzitou 
Melbourne. 

• KHV bude žádat až na rok 2019. 

8. Porada fakultních koordinátorů ERASMUS+ 
• Uskuteční se 12.12. na RUK. 

9. Zahraniční cesty – ukazatel D 
• Ve spolupráci s ekonomickým oddělením se uzavírá vyúčtování pracovních zahraničních cest 

s mimořádným finančním příspěvkem ve výši 1,2 mil Kč, které fakulta získala v rámci 
ukazatele D (katedry získaly 26 tis. Kč a 20 tis. Kč). 

Výzkum a vývoj 
• Tvůrčí volno pro LS 2017/2018, přihlášky do 4. 1. 2018 
• Přidělení prostředků na SPS pro vydavatelství fakulty 



• Návrh přípravy a realizace prioritních aktivit k národním oslavám výročí J. A. Komenského 
(2020, 2022) – možnost zapojení PedF 

• Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium 
• Metodika M17+ 
• Výroční schůze IFPU (International Forum of Public Universities) 27. – 28. 11 2017 
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