
KOLEGIUM 10. 10. 2017 

 

Přítomni: M. Černochová, P. Nečasová, I. Kočová, V. Laufková, T. Bederka, A. Jančařík, M. 
Nedělka, V. Vlnas, V. Teodoridis, R. Wildová 

Děkan 

HVS 

• Soupis problematických předmětů 
• Návrh dopisu v příloze – nutnost termínů. 
• KPg. 
• Problematika OON x katedry = jednání s vedoucími 12.10. 
• Výkon pracovišť Jednání s vedoucími – termíny – vytvořen přehled konzultačních 

hodin. 
• OON do vícekrát. Hodnocení? 
• SIS nyní nelze předměty upravovat (zaznělo na AO 4. 10.) – Paní doktorka Nečasová 

tvrdí, že lze upravovat. 

Drosophila  

• Nocování 20. -21. 10. – odsouhlaseno, kontrola studentů. 
• 17. 11. věnec je objednán, zařizuje T. Bederka. 
• 1. 11. snídaně s novináři – posun na 9:30. 
• Poděkování za sekci Stalo se.  Práci ztěžuje DG Klient – nepružný systém 

s těžkopádným vkládáním obrázků. 
• Základní škola Ďáblice má zájem spolupracovat jako fakultní škola. 

 

Rozvoj 

• Čerpání IP/IRP – předběžná průběžná zpráva a nový IP rozpočet (IP1-8) pro rok 2018 
odevzdán na RUK; zůstatky k čerpání IP1 (34,5 tisíc), IP2 (21 tisíc), IP3 (27,5 tisíc), 
IP4 (1 tisíc instalace včera a dnes), IP5 (48 tisíc), IP6 (0), IP7 (1,5 tisíc), IP8 (151 tisíc 
a -1,2 tisíce); výzva k čerpání pro katedrové IRP projekty (do 15. 11. 2017). 

• Výběrová řízení: laboratoř PSY (fond F, smlouva), SW Microsoft (smlouva plnění 
od:1. 11. 2017 + faktura); dodání a montáž tabulek pro orientační systém v budově 
Rettigová (služby fond F1, příprava smlouvy); v budově Myslíkova, instalace ORP + 
TPO během říjen 2017 (ORP). 

• Update PedF webu (úřední deska, stalo se, opravy spojené s dislokací) a WhoIs (KG, 
KRL, KAJL). 

• Akce „Školení PedF koordinátorů systému Turnitin I“ – dne 30. října 2017 v 15:45, 
R108; garant za KITTV dr. Fuglík. 

• Intranet – rozšíření o možnost sdílení zápisů z porad kateder a ústavů PedF UK, 
informace e-mailem. 

• ESF/ERDF – úvazkový problém, míra max. 1,0. 



• Galerie na schodech – diskuse o osvětlení solárními světly. Řešení ve spolupráci 
s profesorem Vlnasem. 

Studijní 

Akreditace 

• Proběhl kulatý stůl k akreditacím, následovat budou jednání s fakultami – PedF je 
přihlášena na 25. 10. 2017 (Nedělka, Kucharská, Nečasová, Kadrnožková). 

• Nyní se bude vyjasňovat, jak budou pojímány nově akreditace fakult. 
• Na PedF je několik programů, které půjdou do první vlny. 
• K dispozici jsou již podrobné informace o celém postupu. 
• Po schválení kolegiem mohou katedry začít připravovat spisy a další požadované 

dokumenty. 
• Od září pracuje formou DPP Mgr. Kadrnožková, v říjnu se umístí na studijní odd.  

pracovna s pí Merellovou. 
• V listopadu bude uspořádán seminář pro katedry, které potřebují akreditovat nové 

studijní programy. 

Garanti SP, PROGRES 

• Projednán doc. Chalupský Akademickým senátem. 
• Bude dán návrh na schválení vědeckou radou. 
• Setkání koordinátorů PROGRES 30. 10. ve 14 hodin. 
• Setkání Rady PROGRES po poradě vedoucích pracovišť 23. 11. 2017 12-13 hod. 
• Problémy při registracích do předmětů. 
• Dotazy studentských senátorů. 
• Nejčastější problémy – katedry nezkontrolovaly nové studijní plány, neměly 

nastaveny prerekvizity, souběh starých a nových plánů – nekompatibilní předměty 
(změny hodin a kreditů), nutnost plnit starý předmět prostřednictvím nového, 
nevypsané rozvrhové lístky (nebo vypsané, ale špatně), nekomunikace pověřených 
pracovníků na katedrách aj. 

• Dohoda, že studijní proděkanky obdrží souhrnné informace v písemné podobě pro 
jednání s katedrami, bude řešeno na příští poradě vedoucích pracovišť. 

• Průběžná kontrola vyplnění anotací předmětů v SIS, případné nedostatky budou 
řešeny s příslušným pracovištěm. 

• Návrh finanční podpory pro katedry, do jejichž oborů se zapsalo více studentů než je 
PPP, příp. počty jsou vyšší než v ZS. 

Studenti se SP 

• Katedroví garanti obdrží anonymizované seznamy studentů daných oborů – pro 
případné úpravy. 

• Přesídlena Kancelář pro studenty se SP – Slavíkova 22, Praha 3. 
• Studenti se SP obdrželi informační mail k funkční diagnostice a možnosti využívat 

speciálních pomůcek – Kabinet pomůcek při SO. 
• Projednání orientačního systému pro zrakově postižené – z prostředků na studenty se 

SP nelze hradit investice, lze službu ve prospěch konkrétního studenta (faktura za 
činnosti, nikoli za zařízení) – lze takto alokovat částku 50 tis. Kč. 



Přijímací řízení 

• Zveřejněny Podmínky PŘ, https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php. 
• 30. 10. se koná seminář k přijímacímu řízení na RUK. 
• Byl vyplněn a zaslán na RUK dotazník ke zlepšení průběhu přijímacího řízení. 
• Žádost prof. Stuchlíkové k uskutečnění přednášky. 
• Poskytnout bezplatně prostory pro veřejnou přednášku (prioritně pro studenty) 

letošního laureáta ceny Comenius. Cenu uděluje od evropského kongresu v Praze v r. 
2007 Unie psychologických asociací ČR na evropských kongresech pořádaných 
členskými asocicemi EFPA (European Federation of Psychologist Association). Jedná 
se o cenu pro mladé psychology, kteří dosáhli pozoruhodných výsledků. Součástí ceny 
je i závazek, že laureát udělá nějakou přednášku v Čechách. 

• Letos zvítězil David Ebert z Friedrich - Alexander University Erlangen -Nürnberg, 
který se podílí na vývoji internetových intervencí pro krizové poradenství a podporu 
duševního zdraví. Slíbil přijet přednášet do Prahy, v pátek 1.12. 

• Katedra psychologie podporuje uskutečnění přednášky, volné prostory v pátek 
odpoledne jsou např. v Rettigové 8, předběžně zabukováno. 

• Prosím o projednání, podporuji, AK. 

CŽV 

• Předložena upravená žádost o schválení kurzů CŽV k akreditaci dle doporučení + 
rozšíření (viz 2 přílohy). 

• Předána agenda U3V na ÚPRPŠ. 

HVS 

• Vyvěšena vyjádření vedoucích kateder na webu fakulty, zasláno upozornění 
studentům; zpoždění vyvěšení způsobeno změnou vedoucích kateder; analýza 
výsledků s vytipováním problematických výsledků pro další jednání. 

• Pro sběr dat ZS 2017/2018 bude připravena přepracovaná aplikace. 
• Rozšíření aplikace z důvodu uzpůsobení doktorskému studiu stále v řešení. 

Termíny 

• 25. 10. kulatý stůl k akreditacím. 
• 30. 10. jednání k přijímacímu řízení. 
• Termíny podzimních promocí. 
• Termíny zimních SZZ – úřední deska. 
• 11. 10. 15:30-16:00 R 104 – jednání s právníky k OPADům (studijní předpisy, 

stipendia a poplatky). 
• Pracovní název: Univerzita pro domácí vzdělavatele Navrhuji blok 4 programů po 5 -ti 

hodinách (obsah níže): 1. Aritmetika očima dítěte (doc. Jančařík) 2. Přírodověda v 
domácím vzdělávání (dr. Jančaříková) 3. Český jazyk (doc. Hájková - název a obsah 
bude upřesněn) 4. Domácí vzdělávání jako příležitost pro dítě se speciálními 
potřebami (dr. Jančaříková) Cena: 1000-1200 Kč (včetně DPH) na celý běh + 
jednorázový seminář 300-400 Kč. Návrh vydávat certifikát i po absolvování celého 
běhu a splnění "úkolů" od lektorů. Aktuálně žádost o akreditaci na 3 kurzy: Aritmetika 
očima dítěte Seminář bude zaměřen na poznávací proces v matematice a na základní 
postupy, se kterými se dítě v aritmetice seznamuje – sčítání, odčítání, násobení a 



dělení, ale i vlastnosti dělitelnosti. Součástí semináře bude celá řada aktivit, v rámci 
kterých se budou účastníci seznamovat s novými postupy. Primárním cílem je umožnit 
vzdělavatelům alespoň na chvíli se vžít do role dítěte, které objevuje svět čísel, včetně 
zmatků, nejasností, frustrace, ale i radosti z úspěchu a porozumění. Díky této 
zkušenosti lze následně lépe porozumět tápání dětí. Lektor je připraven zcela zapojit 
účastníky do aktivit. Ideální je, když vše ze školy již zapomněli. Přírodověda v 
domácím vzdělávání Cílem semináře je seznámit účastníky s teoretickými základy 
didaktiky přírodních věd a nabídnout jim vybrané přírodovědné aktivity – obojí s 
ohledem na specifika domácího, resp. individuálního vzdělávání. V teoretické části 
semináře budou představeny vybrané pedagogické teorie učení, vývojové teorie, teorie 
inteligence, poznatky o vztahu dětí k přírodě a základní cíle přírodovědného 
vzdělávání (rozvíjení přírodovědného jazyka, podpora zájmu zkoumat okolní svět a 
rozvoj pozitivního vztahu k přírodě). V praktické části budou představeny vybrané 
metody a aktivity, které vedou k výše naznačeným cílům. Z metod to bude např. 
venkovní vyučování (v zahradě a v okolí), názor a práce s modely, narativní metoda, 
dobré otázky, pozorování a experiment, Z aktivit např. ořechový špás, šnečí závody, 
tropické ovoce, výměna přírodovědných balíčků, Příběh o bříze, která zachránila 
Jákoba, Obrovský trpaslík aj. Lektor bude plasticky reagovat na přítomné účastníky. 
Domácí vzdělávání jako příležitost pro dítě se speciálními potřebami Cílem semináře 
je seznámit účastníky s vybranými kazuistikami dětí se speciálními potřebami, které 
prošly domácím vzděláváním a diskutovat je. Kazuistiky představí příběhy dětí s 
vyšším globálním nadáním (IQ nad 130), s jednostranným nadáním, s SPU (dyslexií, 
dysgrafií, dysortografií), levorukými, s vývojovou dysfázií, s poruchou autistického 
spektra a motorickými problémy. Lektor bude plasticky reagovat na přítomné 
účastníky. 

Programy CŽV předkládané ke schválení kolegiu děkana 

a) avizované kurzy – žádost o schválení přípravy kurzu 
Č. Kat. 

 

Pracovní název kurzu Typ Rozsah 

(hod.) 

Odborný garant Cílová 
skupina 

Poznámky 

1. ÚPRPŠ Management školy – 
marketingové řízení 

D 6 Ing. Lucie 
Paulovčáková, Ph.D. 

Ředitelé škol a 
školských zařízení  

2. ÚPRPŠ Management školy – Time 
management 

D 8 Ing. Lucie 
Paulovčáková, Ph.D. 

Ředitelé škol a 
školských zařízení  

3. ÚPRPŠ Prevence syndromu vyhoření pro 
učitele 

D 6 Doc. PhDr. Markéta 
Švamberk Šauerová, 
Ph.D. 

Učitelé ZŠ a SŠ  

4. ÚPRPŠ Pedagogická diagnostika pro 
učitele 

D 12 Doc. PhDr. Markéta 
Švamberk Šauerová, 
Ph.D. 

Učitelé ZŠ a SŠ  

5.  Univerzita pro domácí  

vzdělavatele – Aritmetika očima 
dítěte 

D 5 Doc. PhDr. Antonín 
Jančařík, Ph.D. 

Učitelé 1. stupně 
ZŠ, učitelé 
matematiky 2. st. 
ZŠ, metodici 
domácího 
vzdělávání 

 

6.  Univerzita pro domácí  

vzdělavatele – Přírodověda v 
domácím vzdělávání 

 

D 5 PhDr. Kateřina 
Jančaříková, Ph.D. 

 

Učitelé 1. stupně 
ZŠ, metodici 
domácího 
vzdělávání, 
vychovatelé 

 



7.  Univerzita pro domácí  

vzdělavatele – Domácí 
vzdělávání jako příležitost pro 
dítě se speciálními potřebami 

 

D 5 PhDr. Kateřina 
Jančaříková, Ph.D. 

 

Učitelé 1. stupně 
ZŠ, metodici 
domácího 
vzdělávání, 
vychovatelé 

 

8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        

b) kurzy připravené k akreditaci, příp. k vyhlášení – žádost o finální schválení 
Č. Kat. 

 

Název kurzu Typ Rozsah 

(hod.) 

Odborný garant Cílová skupina Kurzovné 

1. KPs Trénink jazykových schopností 
podle Elkonina – předgrafémová a 
grafémová etapa 

D 16 Doc. PhDr. PaedDr. 
Anna Kucharská, 
PhD. 

Učitele ZŠ a MŠ, 
spec. pedagogové, 

psychologové, 
vychovatelé 

2150,- 

2.        
3.        
4.        
5.        

Závěr: Schváleno kolegiem 

Tajemnice 

1. Dislokace 

• Prostory ve Spálené 10, v 1. patře budou volné podle původní dohody od ledna 2018. 
Potřebné úpravy: napojení internetu, telefonů. Vybavení novým nábytkem? Průchod 
přes místnost S 104 v 1. patře - je připravena nabídka na elektronický zámek u dveří 
na pavlač, cena: 66 tis. Kč. Připravuje se nabídka na stavební úpravy místnosti S 104. 

2. Zajištění laboratorních prací na KCHDCH 

• Absolventi KCHDCH se obracejí na katedru se žádostí, aby pro jejich žáky připravili 
půldenní laboratorní práce. Žáci by uhradili poplatek, který by měl pokrýt odměnu 
laboratornímu personálu, chemikálie a režii. Můžeme vytvořit neakreditovaný kurz? 
Můžeme uzavřít smlouvu se školou o spolupráci??? 

3. Seminář pro doktorandy 



• Přípravný seminář z německého jazyka pro doktorandy, který dříve vedl dr. Smetana 
z KVCJ nyní povede KG.  

• PROSÍM O ZAZNAMENÁVÁNÍ TOHO, JAK SE VĚC ŘEŠILA, A 
NENECHÁVAT OTÁZKY.  

4. Ostatní 

• Zdravotní pojištění pro doktorandy. 
• Rozdělení finančních prostředků z fondu F2 a navýšeného příspěvku. 

 

OVV 

Přehled akcí 

• 18. 10. od 15.00 Vycházka pro zaměstnance, Mgr. Synecký. 
• 25.10 Výročí samostatného československého státu. Promítání filmu Švějk s 

komentářem dr. Raka a prof. Vlnase. R016 od 18.00. 
• 25. 10. od 16.00 ve Velkém sále školení pro zaměstnance na téma "Jak propagovat své 

akce". 
• 31.10. Halloween pro zaměstnance a žáky z fakultních škol. 
• Stálý nárůst sledovatelů a interakcí na facebooku - nejlepší z univerzity (lépe se pak 

propagují akce navenek). 
• Prodej kolekce na Dvorcíchh. 

Věda a výzkum 

• Mobility zahraničních postdoc vyřízeny. 
• Námitky vůči výsledkům vyřazeným z RIV (M´16)budou projednány s fakultní 

správkyní OPAC. 
• OPAD Organizační a výpůjční řád Knihovny PedF UK – vydán a vstoupil v platnost. 
• Nový název Knihovny PedF (namísto "Ústřední knihovny") – zaveden, není třeba dále 

specifikovat. 

Nové úkoly pro OVČ 

• Informovat oficiálně zájemce o post doc pobyty, kteří neuspěli v "prvním kole", tj. 
nebyli vybráni na úrovni rektorátu - s tím, že fakulta s nimi nadále počítá v závislosti 
na alokovaných vlastních zdrojích. 

• Zajistit zkoušky a případné konzultace (nikoliv výuku) z němčiny pro doktorandy: 
zjistit počet zájemců, v závislosti na tom bude stanoveno řešení ve spolupráci s dr. 
Nečasovou, Ing. Kočovou a KNJL. 

• Knihovna: připravit školení o aktualitách v RIV pro vedoucí kateder (bude oznámeno 
na poradě vedení). 

Zahraniční 

1. ERASMUS+ - incoming studenti 



• Poděkovaní kolegyni Kateřině Esserové, která ve spolupráci s katedrami a Nikolou 
Poulovou řešila a řeší aktualizaci předmětů v SIS. 

• 4. 10. se uskutečnilo předstudijní setkání se všemi ERASMUS studenty, aby získali 
aktuální informace ke studiu na PedF. Za KAJL a KPPG se účastnili i ERASMUS 
koordinátoři kateder, řada koordinátorů se omluvila z neúčasti (služební cesta, nemoc, 
výuka). Představil se i zástupce Spolku Drosophila a pozvat studenty na akce spolku. 

• Studenti byli pozváni na Dvorky. 
• Příprava společné akce se study PedF pro zahraniční studenty - na 30. 11. 2017 v 

18.30 v Aule. 

2. Na fakultu zavítala skupina 22 studentů se dvěma vyučujícími z fakulty CHE (www. che. 
nl) NL, kteří studují učitelský obor se zaměřením na předškolní a primární stupeň. Zuzana 
Marešová, předsedkyně IC CUNI za PedF, připravila pro zahraniční hosty přednášku o 
vzdělávacím systému ČR a přípravě učitelů MŠ na PedF. 

3. AGON: informace o výsledku jednání komise AGON, která se sešla 9. 10. a projednala 
návrhy na udělení AGONu. Komise doporučuje panu děkanovi schválit 25 návrhů za 
diplomové práce, 10 návrhů za bakalářské práce, 14 návrhů za specifickou publikační činnost 
studentům v celkové výši 486.000 Kč. Dvě žádosti pro doktorandy nebyly schváleny komisí 
(povinností doktoranda je publikovat). 

4. Fakulty PřF, MFF a PedF se dohodly, že se budou podílet na činnosti mezinárodního 
Consorcia pro STEM. Oběma fakultám byl navržen jako kontaktní osoba za UK prof. Bílek. 
Panu děkanovi Nedělkovi bude připraven dopis k podpisu a odeslání žádosti o podpis na 
smlouvě Consorcia pana rektora prof. Zimy. 

5. Aktuální informace o podpoře mezinárodní spolupráce kateder s využitím mimořádných 
prostředků na mobility (KAJL - Rusko, KPPG a KMDM - Oxford, UVRV - Cambridge, ...). 

V. Laufková 

• Reprezentační ples 2017/2018. 
• Rezervován termín 7. 3. 2018 (středa, 2. týden výuky prezenčního studia, nezasahuje 

do jarních prázdnin Prahy). 
• Národní dům na Vinohradech, celková cena za pronájem 212 355 Kč (o 10 000 Kč 

více než loni), smlouva uzavřena na Studentský fond FF UK, PedF UK uzavře 
smlouvu s FF UK stejně jako v předchozích letech. 

Dětský koutek (podněty od studentů): 

• Průvan (otevřený roh chodby). 
• Problematické soukromí (např. na kojení), není tam klid (spánek dětí). 
• Chybí prostor, kam dát kočárek, kabáty, boty apod. (po odstranění křesla a stolu po 

levé straně by mohl být prostor pro kočárky a kabáty dostačující). 
• Nevyhovující (téměř nulové) vybavení – postrádají domeček, tunel, pastelky apod. – 

šlo by vybavení financovat z doplňkové činnosti fakulty? Cca 1500 Kč. 
• Sbírka hraček do koutku. 
• Poličky nejsou pevně přimontované, dětem se podařilo již jednu sundat. 
• Chybí mikrovlnka a tekoucí voda (odkazovat na bufet a blízké WC). 



• Volitelné předměty pro studenty zapojené do programu Učitel naživo. Viz samostatná 
příloha. 

• Univerzitní základ – Metodologické kurzy. 
• Původně se měly předměty vyučovat již ve 2. semestru (vzhledem k jejich povaze, tj. 

pomoci se zpracováním diplomové práce), v akreditacích je však doporučený až 3., 
resp. 4. semestr. Prosíme zvážit, zda by bylo možné po domluvě s vyučujícími (a s 
koncepcí jejich předmětu – týká se zejména Metodologie výzkumu ve vzdělávání a 
Statistické zpracování dat) nasadit výuku již ve 2. semestru, tj. v LS 2017/2018. 
Konkrétně: 

• Navazující magisterské studium – Studijní program N7504: Učitelství pro střední 
školy. 

• Univerzitní základ a pedagogicko-psychologická příprava pro obory učitelství. 

Volitelné předměty: 

• Univerzitní základ volitelné předměty – Metodologický modul. 

 

OPNZ0B146C Základy současného vědeckého diskurzu v přírodních 
vědách 1/1 – KZ 4 3. 41-KBES   

OPNZ0O147C Základy současného vědeckého diskurzu v sociálních 
vědách 1/1 – KZ 4 3. 41-KOVF   

OPNZ0Z148C Metodologie výzkumu ve vzdělávání 2/0 – KZ 4 3. 41-UVRV   

OPNZ0M149C Statistické zpracování dat 1/1 – KZ 4 4. 41-
KMDM   

OPNZ0A150C Academic Skills 0/2 – KZ 4 3., 4. 41-KAJL   

Společné setkání SOR a spolků s vedením fakulty 

• 31. 10. 2017 16:00 hod. 
• Kromě tradiční agendy (studijní problematika, HVS apod.) i reflexe seznamovacích 

kurzů a financovaných grantů pro podporu aktivit SOR a spolků. 

Náhradní zápisy studentů do 1. ročníků 

• Dle harmonogramu až 25. 9. (bez možnosti se zapsat dříve), ovšem současně v týdnu 
od 12. 9. – 22. 9. jsou nástupy na kolej, kde vyžadují potvrzení o studiu, které nemůže 
student dostat, protože se nemůže zapsat do studia. A druhým problémem je 
přeplněnost předmětů (často nemožnost vybrat si vhodnou paralelku povinného 
předmětu, příp. naplněnost PV předmětů). 

Předstudijní soustředění (podněty od studentů) 

• Prosba, zda by se v příštím roce nemohlo konat předstudijní soustředění pro studenty 
KS v pozdějších odpoledních/podvečerních hodinách. 

• Do Karolinky (studijní plány, obecné pokyny) – přidat informace o tom, na koho se 
obracet s případnými problémy se studijními plány / se zápisem do rozvrhu (garant 
předmětu; tajemníci fakulty – odkaz na tajemníky na katedrách na Helpdesk SIS – 

http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&skr=2017&kod=OPNZ0B146C
http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&skr=2017&kod=OPNZ0O147C
http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&skr=2017&kod=OPNZ0Z148C
http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&skr=2017&kod=OPNZ0M149C
http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&skr=2017&kod=OPNZ0A150C


prváci většinou netuší, na koho se obracet, kde najdou kontakt, že by vůbec měli 
kontaktovat tajemníky). 
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