
Kolegium 9. 10. 2018 
Přítomni: všichni kromě dr. Uličné 

Děkan 

RKR 1. 1. 2018 SDĚLENÍ REKTORA 
• Zapisování a počty studentů: není nadměrná ani intenzivní poptávka. Zápisy jsou v červenci, 

září, během roku R bude vyžadovat argumenty, proč se studenti nezapisují co nejdříve. 

• Plagiáty: pro systematickou práci je Turnitin.  

• Zahraniční: schválena strategie internacionalizace. 

• Vnější vztahy: v pátek 28. 9. byl dětský den v Karolinu, dokončen film o UK a vzniku ČR v ČT 
2 23.10. 21:00.  

• Konference Univerzita a republika od 23.10. 

• 24. - 25.10 rektorská konference  

• 25. 10. v 15:00 shromáždění v aule 

• 21. 1. předání ceny Karla IV. Joachimu Gaukovi. 

• Dořešuje se smlouva k Rettigové. 

• Navýšení financí pro VŠ 

• Debata o rozdělování RVO – metodika není objektivní, procentuální přepočet je nemožný, základ 
tvoří sloupcové grafy. 

• Na jaře bude vyhlášen nový PRIMUS.  Úspěšnost bude nižší, prodlužování bude posuzováno 
přísněji. 

• 17. 1. – den PRIMUSU 

• Ocenění: pouze 2 návrhy na Cenu ministra školství. 

• Výroční zpráva je v novém designu. 

Sdělení prorektorů a kvestorky 
• Ekonomické: čerpání rozpočtu je ukázněné, zisk je 2,2 miliardy. 

• Nakladatelství Karolinum se osamostatnilo. 

• OPVVV: nové programy, spoluúčast 15%. 

• Doc. Lopatková: proběhnou koordinační rady, proběhne průzkum Národního vzdělávacího 
fondu k socioekonomickým aspektům DS i k vnímání náročnosti studia. 

• 4EU: schůzka Rektorů proběhla ve Varšavě, po podpisu smlouvy je vytvořen akční plán atd. UK 
zastřešovala workshop Health v létě.  

• 19. 11. se bude konat schůzka v Heidelbergu – zúčastní se i studijní prorektoři. 



• Akreditace: končí první vlna, zbývají některé DS, příprava změn pro 2. vlnu – proces v RVH. 

• 2. vlna: plán akreditací od odboru přijde na fakulty, aby do r. 2021 bylo vše akreditováno. Příští 
týden zpětná vazba – integrace, propojení, ukončení. 

• 8. 10. bude souhrnný materiál ke studentům uprostřed akreditací. Pracuje se na systému 
hodnocení kvality. Postup od RVH k fakultám. 

• Poděkování RVH.  

• Některá kritéria akreditace: věk garanta, zájem o studium.  

• Kurz pedagogických kompetencí má mimořádný ohlas. Tým lektorů je rozšířen o týmy z jiných 
fakult, které budou moci pokračovat na svých pracovištích.  

• GAUK: přihlášky do 20.11. Doplňkové náklady 15%. Cestovné a pobytové náklady, 5. 10. 
školení pro referentky. 

• Zapsaní studenti: 90,8% oproti 2017. UK nebude ze strany MŠMT penalizována. Novinka - 
uznávání zahraničního SŠ vzdělání. 

• Hodnocení tvůrčí činnosti na UK: poměr bibliometrie a peer review – převaha bibliometrie. Je 
na děkanech, jaké podklady dodají. Probíhá kategorizace pracovníků dle oborů, jimž se věnují. 
Definice kvality výsledků a střetu zájmů. Platnost od r. 2019, výsledky v r. 2020. 

 

• Mimořádný profesor: opatření od 1. 1. 2019. 

• Aktualizace SDZ: na jaře 2019 se bude tvořit SDZ pro 2021–2025. 

• HR award: akční plán.  

• Nábyteček ne zcela čerpán. 

• Elektronický podpis: kvalifikovaný na USB s šifrováním a elektronická pečeť. UVT má tokeny. 

PedF 
• Termíny 

◦ 18. 12. 15:00 setkání zaměstnanců – rezervace VS. Setkání s p. Homolou (SIT). 

◦ 21. 12. děkanský den 

◦ 27. 12. – 2. 1. práce z domova  

◦ 31. 12. práce z domova se zavřenou budovou 

• Personální: komise a jejich platnost (pověřena paní asistentka). 

• Věda a výzkum: hodnocení DS – dbát na dobu studia 4+1. Toto bude připomínat porada garantů 
v listopadu.   

• Výsledky hodnocení doktorandů studujících k 31. říjnu 2018, které provedou oborové rady, mají 
být v SIS do 31. prosince 2018.  

• 7. ledna 2019 budou veškerá data za všechny fakulty stažena a proběhne následná revize. 



• Jméno pověřené osoby, zodpovědné za správnost uvedených dat v aplikaci „Individuální 
studijní plán Ph.D. studentů", je třeba zaslat do 31. října 2018 Mgr. Lukáši Nachtigalovi, 
vedoucímu oddělení doktorského studia RUK, na adresu lukas.nachtigal@ruk.cuni.cz. 

Vnější vztahy 
• 24. 10. sázení lípy. TPO – příprava a výbava.  

• 17. 11. – účast fakulty.  

• Aula Zdeňka Heluse – diskuse o termínu pojmenování.  

V. Laufková 

Festival Dvorky 2018 – 11. 10. 2018 
• Poděkování studijním proděkankám za zajištění přesunu místností z organizačních důvodů 

(žádná výuka se rušit nebude). 

• Individuální omluvy z výuky pro organizátory z řad studentů zaslány vyučujícím 8. 10. 2018, vše 
bez problému, odezvy od vyučujících kladné. 

Studentské granty na podporu činnosti SOR a spolků 
• Komise: V. Teodoridis, P. Nečasová, M. Kadrnožková, T. Bederka, V. Laufková 

• Termíny: podání žádostí ze strany SOR a spolků do 31. 10. 2018; 

• Komise rozhodne do 20. 11. 2018. Schválené návrhy budou zadány do SIS do 30. 11. 2018. 

• Finanční limity: 40 000 Kč na akademický rok 2018/2019 na jeden neformální spolek a na jednu 
SOR; 120 000 Kč na akademický rok 2018/2019 na jeden spolek. 

 

Propagační brožura o PedF UK 
• Zanesení korektur (obsahových i jazykových) od kateder (stále neposlaly KČJ, KSPg), posláno 

paní grafičce ke zapracování změn; poté finální jazyková korektura a tisk (Mirka) 

Výjezdní zasedání SOR a spolků, předběžný program (28. 10. – 30. 10. 2018) 
• Pátek 28.10. 

◦ 13:00 společný odjezd z Černého mostu  

◦ 18:00 večeře 

◦ 19:00 prezentace nových SOR a spolků, u již fungujících představení posledního roku 
fungování 

• Sobota 29. 10.  

◦ 9:00 snídaně  

◦ 10:30 úvod  
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◦ 11:00 1. blok – Workshop 1 (nábor nových členů, udržení stávajících členů, komunikace 
s fakultou) 

◦ 12:00 oběd  

◦ 13:30 2. blok – Workshop II (Tomáš Řehák – týmové role) 

◦ 15:30 společná procházka, diskuze 

◦ 18:00 večeře  

◦ 18:30 diskuzní večer – „Kam dál se studentským životem?“; „Spolkové/SORkové alumni - 
zkušenosti?“ 

◦ 20:00 workshop III (PR, propagace akcí, GDPR) 

• Neděle 30. 10. 

◦ 9:00 snídaně  

◦ 10:00 reflexe setkání a závěrečná diskuze, rozdělení úkolů 

◦ 14:00 odjezd 

Různé 
• Volitelný předmět Mezinárodní cena vévody z Edinburghu – přihlášeno 21 studentů, příprava 

dotazníků ve spolupráci s UMB, aby byla možná reflexe kurzu a výměna zkušeností s kolegy 
z UMB (zvažujeme i výměnný pobyt, např. CEEPUS) 

• Reprezentační ples 13. 3. 2018 na téma Benátská noc 

• Celouniverzitní šetření absolventů – přidány celkem tři otázky do fakultní sekce (motivace 
pracovat jako učitel/ka; práce na pozici učitele již při studiu) 

Studijní 

Akreditace  
• Přišel požadavek na úpravu DS Pedagogika:  

◦ Zpřesnit znění studijních povinností pro doktorandy  (Teoreticko-metodologický kurs je 
jednou označován jako povinně volitelný (s. 8) jednou jako povinný (s. 12); doktorand má 
absolvovat minimálně 3 předměty z nabídky (jaké - z povinně volitelných předmětů?), 
případně  jiné předměty (?) doporučené školitelem (s. 8). 

◦ Upravit rubriku Studijní literatura (rozlišit povinnou a doporučenou literaturu; nezařazovat - 
až na zdůvodněné výjimky - publikace, které jsou povinné pro pregraduální studium; 



doplnit novější cizojazyčné publikace a vyřadit zastaralé tituly (s výjimkou historicky 
zaměřených předmětů).    

◦ Zpřesnit způsob ověřování studijních výsledků u dvou studijních předmětů (Statistika v 
pedagogickém výzkumu, Psaní odborných textů) - zůstal tam výčet 5 různých možností: Z - 
Zk - KZ - Kv -KP. 

◦ DS Anglický jazyk a literatura s didaktikou – zatím reakci nemáme 

◦ RUK – setkání k akreditacím 16. 10. 2018 

 

Podmínky PŘ  
• Požadavek RUK – větší zpřesnění bodového ohodnocení NMGr. Edukace a interpretace 

kulturního dědictví  

Koordinační rada 1. st. ZŠ  
• Proběhlo 1. setkání, zápis v příloze  

• Další jednání se bude týkat SZZ a specializace  

• Katedry obdržely studijní plán, zápis a prezentaci ke garantství  

• Děkanský den 21. 12. 2018 – bude se týkat i KS? (Je ale nasazena výuka) 

Studenti se SP  
• Velké problémy se studentem se SP: 

      Problém v porozumění. Zapisuje si mnohem více předmětů, než by měl mít, vedeme ho nejdříve 
k povinným a povinně volitelných. Je zajištěno tlumočení a zapisování, ukáže se, jak bude chodit na 
výuku  

• Byly proplaceny odměny za 1. pololetí (výuka, konzultace atd.) 

• Poradna již funguje, upravuje se web. 

Dotaz Katedry andragogiky a školského managementu  
• Žádost o financování manažerských praxí  

• Byli požádáni o vyčíslení nákladů  

• Týká se cca 60 studentů v ročníku. 

Týden pro inkluzi – akce  
• Dvorky  

• Přednáška 23. 10.  

• v rámci Pedagogické a školní psychologie  

• Společná výuka studentů speciální pedagogiky a studentů lycea pro studenty se SP – 24.10.  

• Další akce – T. Bederka (využití spotu, propagace)  



Promoce 
• Termíny promocí, ještě je třeba doplnit promotory a prosíme o rozvržení proděkanů do termínů, 

každý proděkan 3 termíny. 

Rigo 
• Projednání odměn z rigorózních zkoušek, celková částka 29.200,-.  

SIS 
• Hlasování při SZZ – dle SZŘ členové SZ komise hlasují a do protokolu se píše věta o hlasování 

– mnohé komise zapomínají, vrací se protokoly → návrh pro změnu v SIS: v současné době je 
možno hlasovat o výsledku zkoušky, ale pouze pro doktorandy. To znamená, že je v modulu 
podpora pro hlasování typu pro a proti, a to včetně jmenného hlasování, tak i tajné volby. Je 
možno rozšířit toto hlasování o konkrétní možnosti výsledku. To tedy znamená, že pro 
pregraduální studenty o 1-4, případně A-F (u doktorandů by zůstalo P/N, respektive ano/ne).  

CŽV 
• Žádost KMDM o projednání přípravy akreditace. 

Věda, výzkum a Ph.D.  
• Doktorské studium  

◦ Probíhá hodnocení doktorandů školiteli za AR 2017/18 (termín do 17. 10. 2018 – odeslání 
OR), informace školitelům o možnosti snížení stipendia při neplnění studijního plánu dle OD 
14/2018. Předsedové oborových rad odešlou hodnocení garantovi oboru tak, aby hodnocení 
za fakultu (RH) bylo ukončeno do 23. 11. 2018. 

◦ Od 1. 10. mohou nově přijatí doktorandi vkládat svůj studijní plán (ISP) do SIS. Ti školitelé, 
kteří školí tyto doktorandy, mohou spoluvytvářet a následně schválit ISP doktoranda do konce 
listopadu, kdy jej odešlou oborové radě ke schválení. ISP nově přijatých musí být schváleno 
OR i garantem oboru do konce kalendářního roku.  

• Návrhy termínů zasedání vědecké rady v roce 2019: (17. 1. 2019?), 14. 3. 2019, 16. 5. 2019, 14. 
11. 2019. 

• Aktuální habilitační řízení 

◦ PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D. (PdF OU), obor: Filozofie, habilitační práce: Filosofická 
reflexe pojetí dítěte a dětství, habilitace plánována na zasedání VR 15. 11. 2018, 

◦ PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D. (FF UK), obor: Pedagogická psychologie, 
habilitační práce: Psychologické souvislosti dyslexie, návrh habilitační komise v jednání 
s katedrou psychologie (doc. Kucharská), 

◦ PhDr. Václav Velčovský, Ph.D. (MŠMT), obor: České a československé dějiny, habilitační 
práce: Paměti Josefa Klimenta, návrh habilitační komise v jednání s katedrou dějin a 



didaktika dějepisu – prof. Pokorný studuje odevzdané dokumenty, připraví návrh habilitační 
komise, 

◦ PhDr. Pavel Zikl, Ph.D. (PdF UHK), obor: Speciální pedagogika, habilitační práce: Motorika 
dětí s lehkým mentálním postižením, návrh habilitační komise v jednání s katedrou speciální 
pedagogiky (doc. Květoňová), 

◦ PhDr. Mgr. Monika Mužáková, Ph.D. (PedF UK), obor: Speciální pedagogika – podána 
žádost o zahájení. 

• Komise pro etiku ve výzkumu 

◦ byla ustavena Opatřením děkana, 

◦ byly připraveny a podepsány jmenovací dekrety pro předsedu, tajemníka a členy komise 

• Výběr nebibliometrizovaných publikací za rok 2017 

◦ výběr byl akceptován RUK 

◦ členy komise by bylo vhodné odměnit – návrh po dohodě s panem děkanem a paní tajemnicí 
připraví proděkan pro vědu a výzkum. 

• Jmenování fakultních koordinátorů v souvislosti s patřením rektora 24/2018 Evidence tvůrčí 
činnosti 

◦ byly zpracovány návrhy na jmenování a prostřednictvím osobního oddělení budou zaneseny 
do WhoIs. 

◦ Projednání dalších přístupů k informacím. 

• Bylo připraveno a fakultním právníkem schváleno společné Memorandum o uspořádání 
konference věnované Odkazu J. A. Komenského v Baku v roce 2019 (PedF UK, Muzeum JAK a 
Univerzita v Baku). 

Rozvoj 
• Fond F2 – fakultní akce: nákup knih do nové studovny ve spolupráci se studentskými spolky a 

radami. 

• IP 2016-18 – zůstatky IP 1 (14.300), IP2 (84.668,80), IP3 (65.008), IP4 (66.299,01), IP5 (43.317), 
IP6 (0), IP7 (0), IP8 – NEINV (92.889,24) a INV (181.920,09); indikátory a problémy:  

◦ IP2 „postdokové“ chybí 4 (podpora lidí z ESF – např. PC materiál, nutné řešit s Mgr. 
Baťkovou a ve spolupráci s OVČ);  

◦ IP3: uspořádat jednu info akci o PhD, stav systému pro hodnocení PhD studia (prof. Bílek),  

◦ IP4: finalizace info brožury, podpora 1 akce s instalovanou nebo přenosnou AUDIO sestavou 
(T. Bederka),  

◦ intenzivní čerpání IP2 až IP5. 

 



Zahraniční 

ZS 2018/19 – mobility studentů 
• Přijíždějící studenti: 

◦ Uskutečnilo předstudijní soustředění, přišli zástupci kateder KPPPG, KVV, KDDD, zástupce 
SOR českého jazyka a literatury, zástupce spolku Drosophila, zástupce Knihovny 
(Poděkování) 

◦ Dvě společenské akce (ochutnávka jídel, procházka po staré Praze) 

◦ Zapisování do kurzů 

• Vyjíždějící studenti: 

◦ Změnové LA 

◦ Výjezdy i na praktické stáže 

Finanční podpora na dlouhodobý pobyt zahraničního odborníka pro 2019/20 
• Přípravy na zajištění přijetí prof Wix na KVV (viz příloha) od 1. 10. 2019 do 30. 6. 2020 – prof. 

Wix bude zapojena do výuky, především pak výuky doktorandů. Prof Wix už na KVV působila 

•  během svého 9- měsíčního pobytu (Fulbright stipendium). Prof. Wix se bude podílet na přípravě 
studia pro samoplátce. 

◦ V tuto chvíli: příprava žádosti o Fond mobility, polovinu nákladů bude platit PedF UK. Na 
vyčíslení nákladů KVV pracuje.  

◦ Řeší: M. Černochová, N. Velíšková 

Sběr dat pro příspěvek na konferenci DZS CZEDUCON 
• Sběr dat pomocí anonymního dotazníku mezi studenty 1. ročníků probíhá (ve spolupráci s KPG 

a KITTV) – mapování zájmu a zkušeností studentů se zahraničními mobilitami (obecně klesá 
zájem o studijní mobility mezi studenty). 

• Výsledky budou prezentovány na CZEDUCON 2018  7. - 8. 11. 2018. 

Informace o přijetí skupiny 26 studentů z NL 
• 3. 10. se uskutečnilo setkání (přednáška, diskuse) se skupinou 26 studentů z NL, jednalo se o 

studenty učitelství 1. stupně ZŠ. Velice úspěšné – už přijeli podruhé na PedF. 

Příprava akce na propagaci studijních mobilit v zahraničí pro studenty PedF 
• Příprava akce s absolventy různých programů studijních mobilit – listopad 2018, termín a místo 

bude upřesněno. Zváni budou studenti a pedagogičtí pracovníci PedF. 

 

 

 



Tajemnice 

Nové nařízení eIDAS  
• Je nařízeno Evropským parlamentem a Radou Evropské unie (č. 910/2014) tzv. eIDAS“. 

Provoz budov 
• viz informace děkana 

Ostatní 
• Dr. Koura – sabatikl, výjimka – povolení CP, hrazeno z monografií; 

• Diáře 2018 – staženy z prodejny, budou rozdány při akcích studentům. 
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