
Kolegium 9. 4. 2019 
Č.j.:  UKPedF/106084/2019 

Přítomni: M. Bílek, M. Černochová, I. Kočová, A. Kucharská, V. Laufková, P. Nečasová, M. Nedělka,     

V. Teodoridis, R. Wildová, V. Laufková, K. Uličná, A. Jančařík, T. Bederka   

 

Děkan 
 

- Nabídka MČ Prahy 10 na jednání o budově. 
- Turnitin - školení 6. 5. 2019 v R 013. 
- Prof. Görner – řádný prof. na KTV. 
- 25. 4.  2019 v 13:00 hod.  –  děkani ped. fakult na NIDV. 
- Cena Arnošta z Pardubic do 31. 5. na RUK. 
- GAUK – smlouvy do 10. 5. na RUK. 
- Hlávkova kolej do 30. 4. Ing. Jiráskovi na RUK. 
- 4 návrhy na pamětníky 17. listopadu do 12. 4. rektorovi. 
- POINT – 2 osoby. 
- Fin. prostředky na podporu mezinárodní spolupráce dle ukazatele D – 1.250.000,-. 
- Aktualizace žádostí o habilitace. 
- Poděkování DofE – kurz pokračuje na témata o neformálním vzdělávání, má 23 studentů. 

 

V. Laufková 
 

SOR a spolky 
- Žádost o schválení fakultního spolku „Univerzitní křesťanské hnutí“ – v souladu s novým OPAD 6/2019 

(příloha k opatření na starém formuláři k OPAD 20/2017). 
- Schváleny žádosti o grant nově ustanovených SOR (TV, psychologie) – poděkování komisi ve složení: V. 

Teodoridis, P. Nečasová, M. Kadrnožková, T. Bederka. 
- Zápis ze schůzky se zástupci SOR, spolků, tutorů s vedením fakulty. 

   

Akreditace – SZ 
- Skupina ke společnému základu (složka 1c) – diskuze. 

 
Ostatní 

- Juniorská univerzita UK – za PedF UK podán návrh KCHDCH -Přírodovědné pokusy z běžného života.  
- Žádost kateder (KVV) o možnosti podávání grantů podobně jako je otevřena možnost pro SOR a spolky.  
- Fakultní příměstské tábory: tabory.pedf.cuni.cz (3 turnusy: celotáborová hra – studenty KPPg / 

přírodovědné zaměření – SOR biologie / prim@a hrátky s roboty; nocování na fakultě – čtvrtek/pátek); 
přihlášeno už 15 dětí. 
 
 

Studijní 
 

Akreditace  
- Probíhají schůzky k učitelské propedeutice 1a a 1c. 



- Zápis dr. Laufkové – sdílené prostředí ke společnému základu, výběr až na základě konzultací 
s odborníky během dubna. 

- Příprava tabulky pro učitelské jednoobory – doc. Jančařík.  
- Příprava tabulky pro učitelskou propedeutiku.  
- Nutné řešit studijní elektronické prostředí (Moodle vs. jiná platforma).  
- Žádost prof. Vetešky o rozšíření NMgr. studia Andragogiky a managementu vzdělávání o distanční 

formu - doporučení alespoň po prvním roce realizace studia, na základě průběhu prezenční a 
kombinované formy - daný studijní plán nebyl součástí rozhodnutí kolegia rektora, dále se zabýváme 
akreditacemi všech pregraduálních programů na fakultě, dále je vysoký požadavek na studijní opory a 
distanční texty – v mezidobí se může katedra na tuto záležitost soustředit (např. v rámci fondu F1). 
 
Info z RUK k převádění studentů do nových akreditací  

- Zatím se nebudou studenti převádět, novela školského zákona z r. 2018 – prodloužení všech akreditací 
do konce roku 2024, zachování členění na studijní obory. 

- Přijímací řízení - pouze do doby platnosti výroku Akreditační komise. 
- Pregraduální studia – dokončení dle starých studií do konce akademického roku 2023/24, pak převod 

(do 31. 12. 2024). 
- Doktorská studia – do konce 2021/22.  
- U DS – studium dle ISP, neměl by být problém, pracovat na komunikaci mezi starou a novou oborovou 

radou (nemusejí být shodné), doporučen převod dříve.  
- Připravuje se OR k převádění studentů, bude též připraven vzor pro OPAD.  
- Doporučení RUK – nástupnický SP, studijní plán na dostudování - ve shodě se starým studijním plánem.  
- Pokud student projeví sám zájem o převod do nového studijního programu - standardní přijímací řízení, 

uznání splnění studijních povinností, zařazení do příslušného úseku studia. 
 
Přijímací řízení – výhled (ze setkání na RUK dne 8. 4. 2019) 

- Řeší se propojení mezi SIS a ESS, zatím je ve stadiu od přihlášky k pozvánce, během léta bude dokončení 
pro rozhodnutí, až poté se začnou řešit aktivní studia (žádosti). 

- Rozhodnutí bude mít číslo jednací z ESS.  
- Podmínky přijímacího řízení – jsou otevřeny od 1. 4. 2019 (o 1 měsíc dříve než obvykle).  
- Již nyní je potřeba hlásit do databáze datum konání Akademického senátu, kde budou Podmínky 

schvalovány.  
- Kromě podmínek PŘ budou v SIS evidovány statistiky PŘ (přijatí, nepřijatí, bodová hranice aj.), testy 

v plné verzi (musí mít jednací číslo ESS), plus správná řešení testů, pokud fakulta připravuje zprávu 
z přijímacího řízení, tak také tato zpráva bude součástí.  

- Nebylo řešeno, jak postupovat u písemných testů – při řešení minulých odvolání požadovali podpis 
předsedy komise (!!!) u každého uchazeče – jedná se někdy i o 3 podpisy – tisíce podpisů uchazečů, 
přičemž předseda je zodpovědný pouze za administraci, vyhodnocení je realizováno strojově – čekáme 
na další pokyn, jak to máme řešit (oslovíme přímo prorektorku Králíčkovou). 
 
Přijímací řízení – aktuálně  

- Příprava modifikací přijímacího řízení u uchazečů se SP.  
- Příprava metodického setkání k talentovým zkouškám.  
- Upuštění od konání přijímacího řízení – Edukace a interpretace kulturního dědictví 17 uchazečů). 
- Bude zahájena revize dvoukombinací – v rámci projektu ESF. 

 
Zpráva z cesty Erasmus+ na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  
 
Úpravy studijních plánů pro ak. rok 2019/2020  
 
Úpravy vnitřních předpisů a OPADů  

 OPAD Ke stanovení výše poplatků a úhrady služeb v souvislosti s konáním státní rigorózní zkoušky.  



 Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky na Pedagogické fakultě UK.   

 Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PedF UK. 

 Novelizace POS. 
 
 
RIGO 
- Projednání odměn za RIGO v jarním termínu SRZ (hl. řešení odměny za opakované zkoušky), pracuje 
se na změně pokynů. 
- Zpráva z jednání na RUK k elektronizaci RIGO. 
 
CŽV 
- Organizace Dne CŽV na RUK, ve spolupráci SO, CCŽV a OVV (organizace vlastního dne CŽV?). 
- Zajištění e-shopu. 
- Předání agendy pravděpodobně 16. 4. 2019, v souč. zastupuje Ing. Kaucký. 
- Projednání návrhů na akreditace.  
 

Věda, výzkum a Ph.D.  
 

- V nově vypsané soutěži bylo podáno k termínu 8. 4. patnáct návrhů projektů GAČR (výrazný nárůst 
proti šesti podaným návrhům v roce 2018). 

- UVRV (Dr. Greger, Dr. Ropovik) připravil návrh nového projektu PRIMUS, žádost o schválení včetně 
spolufinancování 50 % (ověřeno bude, zda v případě nového zahraničního spoluřešitele by byla 
spoluúčast fakulty jen 25 %). 

- Ředitelka knihovny žádá o dořešení dislokačních záležitostí, zejména bývalé „výpůjčky“. 
- Komise ve složení prof. Bílek, doc. Teodoridis, doc. Jančařík a Dr. Greger připravila návrh hodnocení 

dosud v RIVu nebodovaných výstupů z OBD za roky 2016-18 (viz samostatný materiál) pro aktuální 
vícekriteriální hodnocení.  

- Pokračuje příprava personálního posílení OVČ pro podporu výzkumných projektů, další konzultace 
k nastavení výběrového řízení s potenciálními uchazeči. 

- Schválena AS PedF byla úprava Jednacího řádu VR ve smyslu usnášeníschopnosti v rámci habilitačních 
a profesorských řízení a nyní bude schválený návrh postoupen ke schválení AS UK. 

- Otázka odměňování pracovníků knihovny za aktivity nad rámec pracovních povinností při organizování 
akcí (např. Noc s Andersenem, D-DUR, odborné přednášky aj.). 

 

 

Zahraniční spolupráce 
 

Podpora internacionalizace na UK – program POINT 2019 
V jarním kole byly za PedF podány dvě žádosti. Obě žádosti byly RUK schváleny (https://cuni.cz/UK-
9301.html): 
Mgr. Dominika Drahovzalová (žádáno 24 400 Kč, schváleno 24 400 Kč). 
Mgr. Ján Hreško (žádáno 49 000 Kč, schváleno 29 400 Kč). 
 
Dárkové předměty pro zahraniční hosty, resp. pro reprezentaci PedF v zahraničí 
V prodejně nabídka prakticky žádná, některé předměty jsou drahé. Není co rozdávat přijíždějícím 
zahraničním hostům. Kdo to má mít na starosti? Kdo to má zajišťovat? Kdo to má řešit? Kdo bude 
vyvíjet? Chybí cenově dostupné praktické upomínkové předměty. Stačí pár praktických drobností 
s logem fakulty. 
Už je vysoutěžená firma pro zajištění takových předmětů. 



V případě navýšení rozpočtu pro odd. pro zahraniční vztahy v nouzi nějaké jednoduché upomínkové 
předměty navrhneme a zajistíme. 
 
Příprava žádosti mezinárodní projekt DAAD 
KG ve spolupráci s TU Dresden (prof. Dr. Axel Gehrmann) – Letter of intent podepsán panem děkanem 
a zaslán do Dresdenu. 
Zahraniční stážisté 
V rámci meziuniverzitní dohody s Universidad Autónoma de México – od dubna 2019 bude na 
několikaměsíční stáž přijat Iván Téllez (v současné době se vyřizují víza) – zajištění odborného 
programu M. Černochová. 
 
ERASMUS 
Příprava nového dotazníku pro hodnocení výuky na PedF zahraničními studenty. 
Podpora uzavírání smluv s několika britskými univerzitami na pokračování spolupráce v případě 
brexitu. 
 
Ukazatel D (MŠMT) 
PedF bude přidělena částka 1 250 000 Kč. Prostředky jsou určeny výhradně na podporu mezinárodní 
spolupráce v souladu s Pravidly pro poskytování příspěvku a dotací veřejným VŠ MŠMT pro rok 2019 
(Č.j.: MSMT-2019/2019-2) na podporu mezinárodní spolupráce (kategorie a) až h)). 
c) zaměstnanecké mobility (výjezdy, příjezdy) – ne účast na konferencích, 
e) podpora tvorby a uskutečňování společných studijních programů ve spolupráci se zahraniční(mi) 
VŠ, 
f) podpora přípravy projektů do výzvy ERASMUS+ Evropské univerzity, 
g) podpora hostujících zahraničních vyučujících, 
h) další aktivity na rozvoj internacionalizace univerzity (viz Strategie pro podporu internacionalizace. 
Podporovány jsou mobility a setkání spojená s 4EU+ aliancí, strategickými partnerstvími, výjezdové 
mobility studentů ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí a/nebo se specifickými potřebami, 
zahraniční propagace, podpora tvorby a uskutečňování společných studijních programů ve spolupráci 
se zahraniční(mi) VŠ. 
 
Aktivity nutno finančně uzavřít: do 30. 11. 2019. 
 
Pokyny: prostředky musejí být využity co nejekonomičtějším způsobem v souladu s Pravidly MŠMT čl. 1 
přílohy 4 
Administrativní pokyny: 
Kontaktní osoba za PedF pro RUK. 
Údaje o čerpání (dle kategorií a) až h)). 
 
Pokyny katedrám, ústavům (celkem 24): 

 44 000 Kč. 

 Plán dodat na odd. pro zahraniční vztahy do 30. 5. 2019. 

 Výjezdy uskutečnit do 30. 10. 2019. 

 Příjezdy uskutečnit do 15. 11. 2019. 

 Finanční odměny cizince: do 10 tis. Kč/měsíc (DPP). 
 

Rozvoj 
 

- Fond F1 2019 – částka redukována na 9.374.260,- Kč, podán a schválen na RUK. 
- Fond F2 2019 – součástí příspěvku (22.495.003,- Kč), je dána definice kritérií MŠMT pro rozdělení, a to 

zcela separátně od vícekriteriálního hodnocení. 



- Pracovní skupina pro rekonstrukci budovy Rettigové 4 – konkretizace požadavků na rekonstrukci, 
primárně je třeba vycházet z updatu „objemové studie“ a možností rozpočtu tj. 273,67 mil. Kč s DPH 
na stavbu. 

- Zabezpečení a archivace e-mailu (doc. Jančařík, Ing. Sankot) – bude jednáno během dubna. 

 
 
Organizace a vnější vztahy 
 

- Konferenční poplatky a rozpočty Katedry často nepřipravují rozpočty akcí. Nemají spočítáno, kolik co 
stojí, nemají základní rozvahu. Oddělení se právě v tomto snaží pomoci, ale je nutná základní finanční 
rozvaha. Návrh řešení: pro katedry tutorial, který dostanou sekretariáty. V něm budou informace o 
cenách. 

- Žádost o finanční podporu od KDDD Aktivních účastníků je 22, dále počítáme se 4 předsedajícími. Počet 
hostů nemůžeme zatím přesně určit, protože se nevybírá konferenční poplatek. 
Předpokládáme, že v první den se bude účastnit celkem 50 lidí, druhý den 40. Závěr: v rámci akce 
propagace PedF. 

- Ocenění – katedry mají dávat o oceněních vědět. OVV nemá kapacity sledovat všechna ocenění v 
republice. Pokud jsou ocenění známa, jsou aktualizována na PedF.  

- SPS v podatelně – nutnost nového zdroje.  
- Report k Newsletteru – sledováno otevření, pročtení, návrat. 
- Report k sociálním sítím – úspěšnost fakulty. 

 
Tajemnice 
 
Rozpis na r. 2019 

- Nárůst ve srovnání s předchozími rozpisy bude řešen v součinnosti s komisí pro vícekriteriální 
hodnocení.  
 
Provozní pokyn k nákupu na základě rámcových smluv 

- Aktualizovaný návrh provozního pokynu k nákupu na základě uzavřených nových rámcových smluv. 

 
Návrh na podporu mezinárodní psychologické konference ICP 2020 tzv. akademickým partnerstvím. 
Závěr: fakulta stipendijně podpoří studenty na konferenci vystupující.   
 

Zapsal prof. M. Nedělka 


