
Kolegium 13. 3. 2018 
Přítomni: A. Kucharská, I. Kočová, V. Laufková, P. Nečasová, A. Jančařík, M. Nedělka, V. 
Teodoridis, R. Wildová, T. Bederka, V. Vlnas 

Děkan 
• 15. 3. Vědecká rada 

• 15.3. Vyjdi ven  akce studentů 12:00 – 12:30 

• 7. 4. Konference k Hejného metodě. 

• PROGRES: základní rozdělení, příprava tabulky (doc. Jančařík) po schválení 
senátem bude odeslána na rektorát. 

V. Laufková 
• Reflexe 4. společného reprezentačního plesu FF a PedF UK, odměny 

organizátorům formou stipendií. V porovnání s minulým plesem přišlo méně 
studentů. 

• Celouniverzitní šetření mezi uchazeči a absolventy Univerzity Karlovy 

◦ Upraveny dotazníky pro uchazeče a pro absolventy, případné připomínky do 25. 
3. 2018   (2. 4. budou odeslány na RUK). 

◦ V dotazníku se nově objevuje i sekce D - Fakultní sekce, kde zatím bylo využito 
otázek definovaných naší fakultou. 

◦ Je připravováno celoevropské absolventské šetření Eurograduate, MŠMT 
vyjádřilo zájem na participaci. Aby se zabránilo oslovování absolventů vícekrát v 
krátkém čase, rozhodl se RUK, že vyčká na zprávu, zdali bude ČR na projektu 
participovat. Pokud by se UK šetření účastnila, bude snaha zapojit do dotazníku 
o sekci, kde respondenti hodnotí studium na UK (případně i další pro nás 
zajímavé otázky). V případě, že UK nebude na projektu participovat, bylo by 
provedeno šetření pomocí dotazníku. Termín realizace projektu Eurograduate 
pravděpodobně podzim letošního roku. 

◦ Dotazník je připravován v modulu SIS. 

• Projekt Integrity 

◦ Implementace antiplagiátorského systému Turnitin;  Erasmus+; za PedF UK 
zapojena studijní proděkanka P. Nečasová, dr. Fuglík, dr. Laufková, příp. dr. 
Dvořák z ÚVRV k tématu etiky výzkumu. 

◦ Na schůzce 7. 3. 2018 s paní prorektorkou Králíčkovou, dr. Fontanou s 3. LF UK 
a zástupci FHS UK bylo projednáno: projekt počítá s tím, že Karlova Univerzita 
pokryje v rámci magisterského studijního programu vědecké pole sociálních 
věd, tj. očekává se výběr studentů sociálně-vědného zaměření. Finanční otázky 
budou řešeny konkrétně až v případě schválení projektu. 

• Naplánovat setkání se zástupci SOR a spolků (domluvit termín setkání zejména se 
studijními proděkankami). 

Rozvoj 
Agenda 

• OPAD – Organizační řád – byl schválen kolegiem a vydán. 

• OPAD – Mzdový předpis – proběhla diskuze, při příštím jednání bude pokračovat. 



Senát 
• Probíhají volby do akademického senátu PedF UK. 

• 14. 4. 2018 14:00 Legislativní komise – projednání  OPADu k Vnitřnímu mzdovému 
předpisu UK a Volebnímu řádu. 

• Kolegium souhlasí s přípravou návrhu změn Volebního řádu (formální změny – 
názvy pracovišť, odkazy na nadřazené předpisy). 

• ÚPRPŠ na místo ředitele bude vypsáno výběrové řízení. 

• Kolegium souhlasí s poskytnutím dat o studentech z jiných fakult studujících u nás. 

Studijní 
• Studenti se speciálními potřebami 

◦ Jednání komise rektora dne 8. 3. 2018, navýšení finančních prostředků na UK, i 
pro PedF (více studentů se speciálními potřebami). 

◦ Pravidla pro zápisy do jazykových kurzů u studentů se sluchovým postižením – 
schůzka s dr. Hudákovou z Ústav jazyků a komunikace neslyšících 20. 3. 2018 

◦ Přehled přihlášek studentů se speciálními potřebami – 78 celkem. 

• Zahájení funkčních diagnostik pro přijímací řízení (zejména A2 a B2) – nutná 
modifikace testů a instrukcí – je potřeba mít vše dle pravidel MŠMT i UK – jinak 
hrozí přijetí v rámci přezkumů. Týká se i několika oborů s talentovými zkouškami 
(UMŠ, HV, nástroj, TVS, VV). Modifikovány budou i přijímací zkoušky samoplátců. 

• Schůzka s garanty na katedrách – 22. 3. 2018 (bude upřesněno). 

• Zahájena úprava R106 na kancelář poraden, poděkování p. Svobodovi a doc. 
Teodoridisovi, objednávka pracovny bude přes sdílené prostředí 

• Nově každý měsíc probíhá kontrola asistence. 

Přijímací řízení 
• Aktuální stav přihlášek je 6 700. 

• 16. 3. 2018 schůzka k talentovým zkouškám – v 15 hodin 

• 19. 3. 2018 od 10 hodin na RUK proběhne metodická schůzka k přijímacímu řízení. 

Postup při zadání přihlášky, ale neodeslání. Postup při chybějící úhradě poplatku za 
přihlášku. Řešení úložiště pro KVV, doporučení pro 2019/20 změnit terminologii 
(talentová zkouška až v rámci oborových testů, lépe praktická zkouška z VV). 

• Příprava TOSP – celkem 3 varianty (40 bodů verbální i neverbální, 20 bodů jen 
verbální, 20 bodů jen neverbální, nesmí být stejné úkoly) x 4 (paralelní testy a 
náhradní termín). 

• OPAD, harmonogram přijímacího řízení. 

Akreditace 
• Spisy zaslány Vědecké radě, personálie budou k dispozici na místě, na rektorát 

budou odeslány v pondělí 19. 3. 2018. Poslední kauza autorství akreditace pro 1. 
st. ZŠ. 

• Schůzka k akreditaci doktorských studií – dne 7. 3. – doc. Chalupský, doc. 
Vondrová 



• Nebude připravována akreditace KCL k didaktice literatury. 

• KG – bude řešeno individuálně. 

• KCHDCH – připravuje ve spolupráci s Přírodovědnou fakultou. 

• Odeslán spis na MK – Edukace. 

• Komunikace s MŠMT – akreditace 1. st. ZŠ, žádost o doplnění údajů. 

Rektorát – informace k akreditacím 
• Řešena terminologie učitelských programů v angličtině.  

Bc studium: Obor se zaměřením na vzdělávání / Subject for Teacher Education 
NMgr studium: Učitelství oboru pro střední školy / Teacher Education of Subject for 
Upper Secondary Schools 
PedF UK: Učitelství oboru pro 2. stupeň základní školy a střední školy / Teacher 
Education of Subject for Lower and Upper Secondary Schools. 

Z Rady pro vnitřní hodnocení 
• Připravuje se postup univerzitních akreditací – každý člen Rady má na starosti cca 

12 studijních programů. 

• Předsedové panelů připravili seznam konzultantů ve spolupráci se členy panelu. 

• Po schválení RVH (právě probíhá) bude konzultanty jmenovat rektor (dle článku 5 
Řádu rady pro vnitřní hodnocení). 

• Od března v plánu schůzky cca 1x za 14 dní, projednávání výsledků panelu. 

• Nejbližší zasedání RVH 28. 3. 2018. 

Stipendia 
• KVV exkurze do Vídně, 12. 5. výstava, možná účast studentů 1. st. ZŠ. 

• Dr. Štěpáník – Primus – zadána stipendia přímo do Studenta, pravidelně, bez 
vyplňování v SIS, do konce roku. 

• Nabídka spolupráce – Energetická olympiáda, kterou pořádá Fakulta 
elektrotechnická ČVUT v Praze a společnost Energetická gramotnost. Jedná se o 
celostátní dvoukolovou soutěž pro studenty středních škol, jejímž cílem je nalákat 
studenty ke studiu technických oborů a představit konkrétně energetiku jako velice 
důležité a perspektivní odvětví. Spolupráce zamítnuta, dané téma nesouvisí 
s našimi programy. 

GDPR 
• Za studijní agendu doplněny požadované informace. 

• Chyběla agenda studentů se speciálními potřebami. 

HVS 
• Změna harmonogramu (OPAD 10/2018) reakce pedagogů před zveřejněním 

výsledků: 26. 2. až 29. 3. 2018 zveřejnění výsledků hodnocení: 30. 3. 2018. 
Vyjádření vedoucích kateder a ústavů: 29. 3. 2018. Postupné odstraňování chyb, 
vedoucí již vidí všechny své pracovníky. 

CŽV 
• Centrum celoživotního vzdělávání zařazeno do organizačního řádu – následné 

kroky: 

◦ změny na webu PedF 



◦ vyjasnění týmu centra 

◦ vedoucí Centra CŽV bude vypsáno výběrové řízení 

Různé 
• Probíhá kontrola naplnění anotací předmětů v SIS, předpokládané ukončení do 

konce března. 

• Ve spolupráci s ÚVT v řešení vypisování termínů kontrol studia i mimo zkouškové 
období (např. klauzurní práce) 

Tajemnice 
GDPR 

• Probíhá sběr informací z jednotlivých kateder a oddělení, jak pracují s osobními 
daty. Další schůzka k této problematice proběhne na RUK 15. 3. 2018. 

Kontrola podkladů k rozpisu pro rok 2018 
• Ekonomický odbor zaslal Podklady k rozpisu pro rok 2018. Žádá o kontrolu 

vstupních dat. Prosím o připomínky obratem. 

• Výběrová řízení na katedrách – očekávají se konkrétní požadavky. 

Zahraniční 
Žádosti o ERASMUS+ EU projekty 

• Na oddělení pro zahraniční vztahy není projektový manažer pro EU projekty. Pro 
výzvu k 31. 3. 2018 připravují žádosti: 

◦ KMDM (prof. Novotná) – probíhá jednání, téma projektu aktuální (koordinátor 
Portugalsko), dokumentace k projektu předložena na oddělení pro zahraniční 
vztahy – požadavek: podpis pana rektora prof. Zimy na Letter of Intent. 

◦ KPPG (dr. Stará) – ERASMUS+ Jean Monnet (koordinátor UK) – v současné 
době se finalizuje zaměření projektu a rozpočet. 

◦ Katedra andragogiky a školského managementu (prof. Veteška)- žádost o 
zapojení do přihlášky projektu KA2 „Knowledge Aliance“. Do přípravy projektu je 
zapojeno v roli koordinátora Slovensko (UMB), dále v roli partnera Slovinsko 
(Alma Mater Europaea). 

Nabídka na zapojení do iniciativy „Václavská Akademie“ 
• PedF byla oslovena z FSV, s nabídkou na zapojení do projektu německé skupiny, 

pod vedením dr. Janze z Volkshochschule v Laufu, která se rozhodla založit v Laufu 
Václavskou Akademii. Oddělení pro zahraniční vztahy zjistí, jaké jsou podmínky pro 
případnou účast na projektu. 

Věda a výzkum 
GA ČR vyhlášení 

• Vyhlášení soutěže 27. února 2018 a soutěžní lhůta končí 11. dubna 2018. Termín 
odevzdání projektu na oddělení vědy PedF UK je nejpozději 9. dubna 2018. Návrh 
projektu ve formátu PDF lze zaslat emailem na petra.vankova@pedf.cuni.cz 

 podobně jako dotazy týkající se podání projektu. Shromážděné návrhy budou 
fakultou zaslány GA ČR prostřednictvím informačního systému datových schránek 
(ISDS). 

mailto:petra.vankova@pedf.cuni.cz


Vyhlášení třetího kola soutěže PRIMUS 
• Projekty je možné podávat až do 16. dubna 2018 prostřednictvím aplikace Interní 

soutěže provozované v rámci Informačního systému UK na https://www.cuni.cz/UK-
7545.html 

• Před plánovaným podáním návrhu je třeba předložit nejpozději do 9. dubna 2018 
na oddělení pro vědeckou činnost vyplněný Formulář pro předkládání návrhů 
projektů PRIMUS ke schválení vedením PedF UK. 

Cena Josefa Hlávky 
 pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky 
a mladé talentované pracovníky Akademie věd ČR. 

• Cena Josefa Hlávky je určena pro talentované studenty v bakalářském, 
magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a 
tvůrčí myšlení ve svém oboru. Návrhy na tuto Cenu se zasílají na oddělení pro 
vědeckou činnost, nejpozději do 23. 5. 2018. Rektorátní termín je 31. 5. 2018. 

Soutěž monografií na UK 
• Publikace s vročením dle RIV 2016. 

• RUK stanovil PedF z počtu 20 monografií možnost nominovat 4 české a 3 
cizojazyčné. Publikace a jejich dokumentace se doručuje na RUK do  9. dubna 
2018. 

Specifický vysokoškolský výzkum (SVV) 
• Kolegium rektora schválilo projekty SVV pro rok 2018 na PedF UK. Výchova a 

vzdělávání (řešitel doc. Vondrová) 

• Duchovní a kulturní pouta Evropy a lidská práva.(řešitel prof. Pokorný) 

Progres 
• Předpokládaná výše finančních prostředků na programy Progres v roce 2018 

rozdělená na jednotlivé programy bude zaslána na RUK do 15. 3. 2018. 

 


	Děkan
	V. Laufková
	Rozvoj
	Agenda

	Senát
	Studijní
	Přijímací řízení
	Akreditace
	Rektorát – informace k akreditacím
	Z Rady pro vnitřní hodnocení
	Stipendia
	GDPR
	HVS
	CŽV
	Různé

	Tajemnice
	GDPR
	Kontrola podkladů k rozpisu pro rok 2018

	Zahraniční
	Žádosti o ERASMUS+ EU projekty
	Nabídka na zapojení do iniciativy „Václavská Akademie“

	Věda a výzkum
	GA ČR vyhlášení
	Vyhlášení třetího kola soutěže PRIMUS
	Cena Josefa Hlávky
	pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd ČR.
	Soutěž monografií na UK
	Specifický vysokoškolský výzkum (SVV)
	Progres


