
Kolegium 6. 11. 2018 
Přítomni. M. Nedělka, R. Wildová, A. Kucharská, P. Nečasová, M. Černochová, M. Bílek, V. Teodoridis, 
I. Kočová, V. Laufková, T. Bederka, A. Jančařík 

Děkan 

• Téma k realizaci: elektronizace agendy CŽV a DS – byla vyžádána konkretizace kroků a časový 
rozpis, K. Esserová představila administrativu jednoho z kurzů. 

• GSM brána bude funkční i pro kolegium. Pouze vybraná oddělení budou volat z fakulty tradičním 
způsobem, aby se volanému zobrazila jejich linka, a to z důvodu identifikace a opožděného zpětného 
volání. V GSM bráně funguje paměť posledního hovoru. (775 850 101–775 850 108) 

• Nutno řešit metodický pokyn k výplatě stipendií. 
• Námět k diskusi: tabulka s termíny pro katedry (SZZ, OBD, Dvorky, pravidelné akce). Nepřijato. 
• FTVS, katedra civilní ochrany obyvatelstva  má zájem působit na PedF (KTV) – nemá význam. 
• KVV – SZZ zveřejněny až 4. 11., z toho vyplývají problémy při sporech o výsledky. 
• Vánoční koncert – zajištění tělesem Choro picolo. 

 

Studijní 

Akreditace SP  
- Požadavek rozšířené informace o vědecké a tvůrčí činnosti pracovníků KAJL, zpracovala doc. 

Pípalová (viz přílohu) 

- Nebude udělena akreditace SP Anglický jazyk a literatura s didaktikou – slabé tvůrčí a vědecká 
činnost  

- Německý jazyk a literatura s didaktikou – akreditace pouze na 5 let, ne zcela vyhovující věková 
struktura vyučujících, u některých slabé zahraniční působení 

 
Výhled akreditací pro rok 2019 – do 30.4.2018/30.6.2018 musí být předloženy tyto studijní 
programy: schváleno. 

- Comparative Education and International Development (NMgr., garant doc. Straková, připravuje 
se dr. Greger)  

- Logopedie a surdopedie (Mgr., doc. Hádková) 

- Aplikovaná historie/Public history (DS, garant doc. Hnilica – nutná změna garanta – prof. 
Pokorný) 

- Didaktika výtvarné výchovy (DS, prof. Velíšek)  

- Filozofie výchovy a vzdělávání (DS, doc. Hauser) 

- Hudební teorie a pedagogika (DS, prof. Nedělka) 



- Pedagogická a školní psychologie (DS, doc. Smetáčková – nutná změna garanta bc. studia 
Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku)  

 
Harmonogram předkládání akreditací učitelských programů  

- Koncepční skupina – jmenovat  
- První informace o nových principech tvorby akreditačních spisů – prosinec/leden  
- Stanovení pravidel pro vytváření studijních programů na PedF UK – nejpozději březen 2019  
-  Následná tvorba akreditačních spisů – do konce roku 2019, 1. polovina 2020 – předložení na RUK – 
schváleno. 
 
Garanti studijních programů - změna garantování SO na katedře dějepisu a didaktiky dějepisu 

- Bakalářské studium – odvolání doc. Kepartové, návrh na nového garanta – dr. Koura (připravuje se 
na habilitaci)  

- Navazující magisterské studium – odvolání doc. Hnilici, návrh nového garanta – doc. Kepartová 

- Doktorské studium – odvolání doc. Hnilici, návrh nového garanta – prof. Pokorný  

- Projednání v AS PedF UK dne 13. 11. 2010, schválení vědeckou radou dne 15. 11. 2018 - schváleno. 

 
Noví garanti SP  

- Dr. Trojan – bc. Školský management, prof. Charvátová – Nmgr. Edukace a interpretace kulturního 
dědictví, DS Německý jazyk a literatura s didaktikou – příplatek za garantování od října 2019 
s náběhem nových studií - schváleno. 

- Dokončuje se poslední studijní plán – Učitelství pro 1. st. ZŠ.  

 
Rada SP Učitelství 1. st. ZŠ  

- Setkání ke specializacím – 28. 11. 2018, členy obešle pí Šturmová.  
 

 
Infoden  

- 10. 11. 2018, za fakultu Nečasová, Kucharská, Vachudová, Kukla plus student, prezentace v 11,20 
hod. 

- Příprava prezentace, odvoz materiálu na místo a dodání letáků, samolepek zajistí OVV. 

 
 
 
DOD 5. 12. 2018 

- Vytvořen harmonogram, katedry potvrzují rozmístění učeben  

- Bude řešeno zrušení výuky v příslušných učebnách – schváleno. 



 
Studenti se SP  

- Ukončeno registrování, seznamy budou poslány na rektorát – pro stanovení výpočtu příspěvku na 
rok 2018. 

- Celkem 71 studentů (včetně doktorandského studia), z toho: A1/A2  =  3/3 evid. stud., 
B1/B2  =  7/2 evid. stud., C1/C2  =  1/2 evid. stud., D =  31 evid. stud., E  =  2 evid. stud., F=  20 
evid. stud. 

 
UJAK  

- Připraveno dofinancování – refundace mzdy některých pracovníků (KSP, SO).  
- Náklady a mzdy a další výdaje pro KSP, katedry zajišťující studium NMr. Speciální pedagogika. SO, 

EO, knihovna, děkanát.  
 

Sylaby v SIS 
- Žádáme o projednání požadavku na změnu nastavení viditelnosti anotací předmětů: 

- Dosud měl vyučující možnost při založení podkategorie (literatura, požadavky na ukončení aj.) u 
anotací předmětů zvolit, zda uvidí obsah podkategorie všichni, nebo jen přihlášení, nebo jen zapsaní 
do předmětu. Je problém, pokud chceme vytisknout studentům na požádání anotaci, že není viditelná 
aj. problémy. Navrhujeme proto zviditelnění všech textů pro všechny. Předjednáno v SUP, technicky 
možné, je však požadováno písemné potvrzení požadavku vedením v následující textaci: 

Na základě požadavku #28808, Vás žádáme o provedení změny viditelnosti všech textů ke 
všem předmětům pod všemi platnostmi na stav "všichni". Děkujeme za nastavení. 

 
CŽV 

- Žádáme o schválení kurzů CŽV k akreditaci v příloze 

- Řešení neuhrazeného kurzu vedeného KTV Zdravotní gymnastika pro Euroinstitut se našlo, 
Euroinstitut uhradí nezaplacené poplatky dodatečně 

 
Stipendia 

- prospěchová: 

- Byl proveden finální výpočet prospěchových stipendií: 

o rozděleno celkem 7 205 298, - Kč 

o primárně obdrželo stip.: 455 / z toho 155 KS 

o rozhodný počet: 3020 

o stipendium obdrží %: 15,07 

- Budou připravena rozhodnutí.  



- V termínu podáno 40 žádostí o udělení prospěchového stipendia pro studenty 1. ročníku 
navazujícího mag. studia, z toho 10 nesplnilo podmínky. 

 
SPS 

- Na katedry a pracoviště rozeslán stav čerpání SPS k 30. 9. s výzvou k dočerpání 

- SPS jednorázové pro doktorandy: V případě využití tohoto stipendia v budoucnu bude vhodné dát 
do pokynu formulaci, která umožní v odůvodnění stipendia snadněji identifikovat, zda se jedná o 
jednorázové doktorské SPS nebo SPS přidělené katedrám na kalendářní rok (i to dostávají 
doktorandi). 

 
 

Věda 

1) Doktorské studium  
a) Schůze předsedů oborových rad dr. studií na PedF se uskutečnila 1. 11. 2018, požadavky na 

elektronizaci doktorského studia, pro den otevřených dveří doktorského studia byl schválen termín 
pondělí 10. 12. 2018 v 15.00 – 17.00. Obory zajistí konzultace s uchazeči včetně sdílení zkušeností se 
studujícími doktorandy. Propagace a realizace v součinnosti s PR. 

2) Aktuální habilitační řízení 
a) 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, proběhlo jednání 
habilitační komise s kladným výsledkem, 

b) Žádost z RUK týkající se nominací kandidátů UK do Odborného orgánu hodnotitelů (OOH) – 
interní. Vyplnění a odeslání tohoto interního on-line formuláře UK zvlášť pro každého 
kandidáta/kandidátku, kterého/kterou fakulta navrhuje nominovat za celou UK do Odborného 
panelu hodnotitelů, je třeba do 23. 11. 2018. Výběr vedením fakulty nebo doporučení k nominacím 
z kateder? 

c) Vědecká rada 15. 11., doplnění programu. 



 

Senát 

Stipendia 
 
Prospěchová stipendia jsou spočtena, stipendium dostane 455 studentů v rozmezí 11.000 - 20.000 Kč 
SPS pro pedagogická pracoviště - navržen stejný způsob dělení jako v předchozích letech, P. Svoboda již 
dodal data, čekáme na data od p. Macoškové 
Po dokončení výpočtu SPS je možné nechat schválit rozpočet stipendií na příští rok. Připravuje jej 
stipendijní komise. Návrh na SPS - zapojení do projektů byl předán. 
 
Motivační balíček 
Schválen. AS dává ke zvážení použít v letošním roce jako kritérium náročnost přijímacího řízení a vyplnění 
informací u předmětů. 
 
SZZ 
AS požádal o informace o počtu vedených a obhájených, resp. neobhájených prací u vyučujících za 
poslední 3-5 let. (navržené řazení: katedra, vyučující, počet obhájených, počet neobhájených, aktuálně 
vedeno). Informace jsou volně dostupné v SIS, jde jen o jejich přehledné zpracování. 
 
Rozvrh 
Zahajují práce na tvorbě rozvrhu do 15. 11. Mají být stanoveny oborové půldny a do 20. 11. zkontrolovány 
předměty. 
21. 11. by měl P. Svoboda založit nový semestr a zkopírovat rozvrhové lístky. 
30. 11.TPO  Aktualizace údajů o vybavení učeben 
 
Nemáme rozvrháře. 

Kolegium 

Dávám ke zvážení věci, u kterých se řeší jen tichý souhlas schvalovat prostřednictvím automatického 
kolečka v Sharepointu (např. Akreditace DPP, stipendia, …) a na kolegiu diskutovat jen ty, kde nastane 
problém. 

Kulatý stůl 

https://youtu.be/ieVFq-6_hR0 

 

OVV 

Domy 

Praha 10 - Strašnická škola  
Kino vzlet 
Praha 3 -   Seifertova 51 nebo škola na Havlíčkově náměstí (bude se stěhovat úřad) 
Praha 6 -   Bělohorská - pošta, jedno patro 
Advent - pozvánky se budou posílat v dalším týdnu.  

https://youtu.be/ieVFq-6_hR0


Koncert Tisíce světel rozsvítím – pokračuje spolupráce 
 

Akce - Listopad 

6. 11.  AIESEC  
                       Večerní promítání (Cult) 
7.11.              Beseda s Danielem Stachem 
8. - 9.11.         Konference o projektovém vyučování 
9. - 10. 11.       Zážitkovka v netradičních předmětech 
10. 11.   VII. Mezinárodní konference Instrumentálního obohacování 
12. 11. - 11.12.  Vyhnaní - výstava 
12.11.           Vernisáž výstavy 
12.11.            Workshop: Lidi to tak nenechaj, Otevřeno 
                       Film. Klub, Drosophila 
13.11.            Nevypusť Duši, Agora 
15.11.            Didakticko-matematicky seminář 
                       Antidepresivní večírek katedry biologie 
20.11.            Charitativní koncert, Agora 
21.11.            Valná hromada, Agora 
22.11.            Setkání absolventů KMDM 
24.11.            Deskovky s Emilem 
22. - 24. 11.     Konference frazeologie 
28.11.            Vernisáž Dolomity 2018 
 

V. Laufková 

1. Výjezdní zasedání SOR a spolků (26. 10. – 28. 10. 2018) 
• Celkem 34 studentů, 14 studentů ze spolků, 4 z neformálních spolků a 13 z oborových rad 
• Poděkování D. Čechové a T. Bederkovi za organizaci a program, panu děkanovi za návštěvu 
• Pozitivní ohlasy na přínosnost akce 
• Objevily se požadavky na častější setkání zástupců s vedením fakulty v průběhu semestru (navrženy 

termíny setkání ideálně s větším časovým předstihem). 
• Diskuze zejména o grantech, stipendiích (metodický pokyn ke stipendiím z června 2018?), hodnocení 

výuky studenty, jak fungují SOR jinde a kam dál se studentským životem. 
• Na základě reflexe další náměty k diskuzi. 

 
2. Schválení neformálního fakultního spolku MicroLab  

• Technická laboratoř vedená studenty se souhlasem KITTV 
• Dle OPAD 20/2017 – schváleno.  

 
3. Jarní příměstské tábory 

• V rámci projekt PRIM (KITTV) 
• PRIM@ hrátky s roboty 
• 11. - 15. 2. 2018, rezervace Velkého sálu 



 
Juniorská univerzita UK 

• Poděkování přednášející doc. Šmejkalové za přednášku, T. Bederkovi za přípravu prezentace a 
zajištění studentů, kteří rozdávali letáčky, a zástupkyním SOR ČJ za prezentování fakulty. 

• Pozitivní zpětné vazby od účastníků i doc. Šmejkalové. 

Rozvoj 

Investiční aktivity PedF UK na rok 2019 (viz SPR UK): Modernizace bazénové technologie v Brandýse nad 
Labem (4,1 mil bez DPH) a Modernizace malé a velké tělocvičny v Brandýse nad Labem (3,5 mil bez DPH) 
– příprava projektové dokumentace a podkladů pro stavební povolení (bazén); Etapová rekonstrukce objektu 
Magdalény Rettigové 47/4, Praha 1 (projektová dokumentace cca 12 mil bez DPH – nutná diskuze s RUK. 

ESF Nábyteček – připomínky MŠMT, ukončení kontroly se zjištěním zatím 4 VZMR (prohlídka místa plnění, 
označení procesoru NB; pokuta 5 % a 25 % z objemu VZMR), odvolání do 15 dnů, problém zákon o VZ 
vs. představa MŠMT, příprava právního stanoviska s firmou kontrolující VZMR.  

Příprava ESF projektů 2019: Pregraduál 2, ISDV 2. 

Různé: odstávka PedF webu a e-mailu 11. 11. 2018 (nový router, akce RUK 50 mil.); vybavení ICT a 
nábytkem Celetné 13 (Ing. Sankot, paní tajemnice, katedry). 

 

Tajemnice 

1. Návrh rozdělení MB pro rok 2018 
Ekonomická komise AS projednala návrh na vytvoření motivačního balíčku ve výši 2.330 tis. Kč pro katedry 
a ústavy pro rok 2018. Akademický senát návrh schválil.  
Motivační balíček: je třeba ještě doplnit ukazatele, dle kterých by se rozdělil zůstatek ve výši 395 tis. 
Schváleno. 

 
 
2. Ostatní 
Výuka 21. 12. 2018 – potřeba obsazení vrátnice. 
Výuka 17. 11. 2018 – sobota, svátek, 2 výuky v SISu. 
 
Zapsal: M. Nedělka 
Graficky upravila: M. Pyciak-Bernaciková 
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