
Kolegium 11. 1. 2018 
Přítomni: A. Kucharská, M. Černochová, I. Kočová, V. Laufková, P. Nečasová, A. Jančařík, M. 
Nedělka, V. Vlnas, V. Teodoridis. 
 

Děkan 
• Asociace děkanů 19. – 21. 2. 2018 v Plzni – za  PedF  se zúčastní děkan a doc. Kucharská. 

Přihlášky a rezervace do 15. 1. 
• Strategický záměr 2018 vyhodnocení a plán, podklady předat dr. Uličné. 
• Promoce doktorandů 9. 3. – účast potvrdil prof. Vlnas. 
• Stěhování ve Spálené 8, proběhne v řádu dní. Jednáno o způsobu vybavení učeben. 
• Plán transformace ÚPRPŠ a rozšíření CŠM. Diskuse o obsahu a názvu. Návrh bude předložen 

akademickému senátu. 
• Rozhovor rektora s děkany. Poděkování za poklady.  
• Doktorská studia – hodnocení nemá být pouze formální. Předsedové odborových rad obdrželi 

dva emaily s informací, že na základě úrovně hodnocení doktorských studií se bude odvíjet 
hodnocení celé fakulty. 

• Výsledky šetření ERASMUS. Byl zaznamenán velký nárůst studentů. 
• asistujeme.cz- seznámení s projektem pro lidi s hendikepem. 
• Nabídka spolupráce francouzské univerzity (mail prof. Rovné), bude zasláno na vědomí 

katedrám. 
• Návštěvy NAÚ – vrcholně důležité. Zodpovědnost vedoucích a garantů, nutná operativnost. 
• Doc. Černochová přislíbila účast. Proběhne setkání zástupců UK ještě před jednáním. 
• Universita Mateja Bela Bystrica – dva sekretariáty projevily zájem o ERASMUS  –  vyřídí doc. 

Černochová. 
• Knihovna – plán na přebudování studovny. Řeší doc. Teodoridis. 
• Zástup za děkana 30. 1. doc. Kucharská, 31. 1., 1. 2. doc. Černochová, 2. 2. doc. Kucharská. 
• Vícekriteriální komise schůzka domluvena na 13. 2. v 9:00. 

V. Laufková 
SOR a spolky 

• Granty pro podporu činnosti SOR a spolků – poděkování členům komise za flexibilní jednání a 
čas, který žádostem věnovali (doc. Teodoridis, dr. Nečasová, M. Kadrnožková, T. Bederka), 
stipendia zadána v SIS a potvrzena studijními proděkankami (dodržen harmonogram). 

• Dotaz spolků k otázce sídla spolků na fakultě - domluvit podrobnosti. 
• Dotaz Agory k otázce sběru podpisů pod petici – jak postupovat v případě, že by studenti chtěli 

na fakultě sbírat podpisy pod petici iniciativy: Jsme fér  www.jsmefer.cz/o_co_nam_jde 
Jde o neziskovou organizaci, která se snaží o propagaci manželství pro homosexuální páry. 

• Možnost sběru podpisů - na nástěnky Agory (ve 2. a 4. patře) by studenti zavěsili pár petičních 
podpisových archů a celá věc bude sdílena přes komunikační kanály. Petiční archy by měnili a 
odesílali přes tzv. férová místa do centrály – odsouhlaseno. 

Ostatní 
• Schůzka se zástupci DofE – 11. 1. 2018 
• Šetření mezi absolventy – RUK (doplňující otázky za naši fakultu a zapojení kateder). 



• Noc vzdělávání 4. 4. 2018 

Rozvoj 
• IP/IRP – průběžná zpráva podána na RUK dne 5. 1. 2018. 
• Fond F1 – koncept zprávy hotov (podklady z kateder do 15. 1. 2018), rozpočet byl vyčerpán. 

Fond F2 – zpráva hotova. Fond F UJAK – zprávu garantuje doc. Kucharská; odevzdání zpráv 
Fondu F na RUK do 25. 1. 2018. 

• Podklady ke strategickému záměru fakulty za ROZVOJ pro rok 2018, resp. hodnocení za rok 
2017 předloženy dr. Uličné. 

• Rozvrh KAJL (FTVS) – poslán požadavek Ing. Zelenkovi (tajemník FTVS) na vytvoření 
dodatku ke smlouvě o spolupráci pro rozvrh na letní semestr 2018. 

• OPVVV „Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ“ alias Nábyteček – podklad pro dílčí 
projekty na 14.111.092,60 Kč (Praha) a 3.079.160,70 Kč (Brandýs n. L.) – zohledněny všechny 
požadavky pracovišť PedF UK, kromě specifického zařízení pro KSPPG (pořízeno v rámci 
projektu F 2018) a nákupu laserových dataprojektorů pro učebny v Rettigové a Myslíkově, 
aktuálně čekáme na připomínky od Grant Garantu. 

• ERDF 2372 (prof. Nedělka) – vybavení učeben – 6 interaktivních tabulí/display, tj. KČJL 
(S303), KFJ (R122 nebo R125), KAJL (D206 na FTVS), KG + KRL (2 učebny na VOŠP), 
jazyková laboratoř (R103) – nutná změna projektu K3 realizace v budově v Celetné (garance za 
PedF UK: doc. Teodoridis, dr. Lapeš, p. Veverka); ESF (ISDV I – dr. Jeřábek) digitální 
laboratoř – KITTV navrhuje R108. 

• ERDF 2412 (Teodoridis) – modernizace učeben na KITTVu a KMDM instalace do katedrových 
prostor (garantuje doc. Rambousek, doc. Jančařík). 

Studijní 
Stipendia 

• Problém s nezamčenými stipendii v SIS, revize nedořešených stipendií za rok 2017. 
• Provedena rešerše k prospěchovým stipendiím z hlediska prezenčního a kombinovaného studia. 
• Dále bude zpracován přehled, jak fakulty řeší postup při opakování studií (zrychlení postupu). 

CŽV 
• Projednání žádosti o akreditace kurzu CŽV – schváleno. 
• Návrh úkolů pro CŽV  pro nejbližší dobu – schváleno. 

Hodnocení výuky studentů 
• Probíhá hodnocení doktorandů, zjištěna chyba u studentů, kteří jsou zároveň vyučujícími, chyba 

byla odstraněna, nově využit vnitřní mailing – funkční k 10. 1. 2018. Za letní semestr bylo 
odevzdáno 20 dotazníků, zúčastnilo se 9 studentů, za zimní semestr 4 dotazníky od 3 studentů, 
celkem 13 studentů a 24 dotazníků, hodnocení končí 31. 1. 2018 

• HVS za zimní semestr 2017/2018 proběhne v nově přepracované aplikaci, zahájení má 
proběhnout k 15. 1. 2018, v pátek bude vydán OPAD s harmonogramem posunutým o týden – 
projednáno s Komisí pro HVS 

Studenti se speciálními potřebami 
• Zpracována zpráva o čerpání příspěvku v roce 2017. Zaslána na rektorát, pro první kvartál se 

bude řešit finance přes FÚUP. 



Fond F 
• Probíhá zpracování závěrečné zprávy fondu F – UJAK. 

Akreditace Učitelství pro 1. st. ZŠ 
• Konzultace pro katedry – byla zaznamenána slabá účast. 
• Příprava spisu – maximální podpora KPP, ostatní katedry obdrží vše předem připraveno – 

tabulka na doplnění, kromě listu k personáliím, bude rozesíláno s průvodním dopisem. 
• Je vytvořen harmonogram, aby 20. 2. bylo předloženo na akademickém senátu a 1. března 

zasláno na vědeckou radu. 
• SO, Mgr. M. Kadrnožková kompletace a kontrola. 
• V rozpracování jsou i obory CŠM a KDDD. 

Institucionální akreditace 
• Začaly návštěvy hodnotitelů NAÚ, požadavky na jednotlivé OV ve sdíleném prostředí 
• Jednání se uskuteční: 17. 1. v 9:00 Filologie, 10:00 Neučitelská pg., 12:00 Učitelství, 12:30 

Informatika (MFF), 19. 1. ve 13:30 Psychologie, 22. 1. měla probíhat Chemie – bylo odvoláno. 
• Vytvořen návrh členů, kteří se mají účastnit – byli obesláni, někteří z různých důvodů nemohou. 

Všichni obdrželi informaci, jak bude setkání pojato, na co se hodnotitelé zaměří. 

Budoucí programy fakulty 
• Na RUK byla zaslána informace o tom, které programy budou letos předloženy k akreditaci. 
• Je třeba do 24. 1. odeslat na RUK kompletní návrh oborů naší fakulty v budoucnu. 
• Pro katedry budou vypsány konzultace k projednání případných nejasností v budoucích oborech 

(zejména se týká oborů s přesahy k jiným fakultám – doktorské programy). 

Volitelné předměty – VOŠ 
• Bylo navrženo otevřít tyto předměty garantované ne katedrami, nýbrž studijními proděkankami 

– založení předmětu v SIS, rozvrh, nabídka pro studenty: 
Story telling a dramaturgie (tvorba médií) 
Sportovní publicistika 
Zahraniční publicistika 
Zdravotně sociální publicistika 
Improvizace a herectví pro neherce 
Jeden den s mobilní žurnalistikou 
Jeden den tiskovým mluvčím 
Nevybrané předměty - tak vstupují do záběru kateder (KČJL, KDDD, KVV/KHV): 
Český jazyk a kritické myšlení 
Český jazyk, rétorika a kultura mluveného projevu 
Marketing a komunikace 
Kulturní publicistika 
Vůdce, Otec vlasti, nebo spasitel? 
Umělecké směry 20. století 

OP VVV přijímací řízení 
• Byl vytvořen realizační tým. Kromě specialisty na IT je zapojení osob i výše úvazku vyjasněna. 

Dne 16. 1. od 14:00 se uskuteční setkání se zapojenými pracovníky (koordinátor věcný a 



obsahový, projektový asistent, mzdová účetní, katedrový koordinátor jako podpořená osoba, 
odborné pozice – specialista IT, metodolog a statistika, PR pracovník). 

• Realizace 24 měsíců. Některé aktivity jen 12 měsíců (přípravné kurzy a jejich vyhodnocení). 

Tajemnice 
Primus - spoluúčast 

• V roce 2018 získala fakulta dva projekty PRIMUS: řešitelé: dr. Štěpáník a dr. Martinková. Bylo 
odsouhlaseno spoluúčast hradit opět z projektu PROGRES a stipendia ze stipendijního fondu 
(217 tis. Kč). 

Vnitřní mzdový předpis UK 
• Na MŠMT byl schválen nový Vnitřní mzdový předpis UK s účinností od 22. 12. 2017. Na 

základě mzdového předpisu dochází ke změně počtu tříd u technicko-hospodářských 
pracovníků z 15 na 8. Příplatek pro garanty studijního programu se zvyšuje na 3.000 Kč (nyní 
2.500 Kč). Přechodné období na provedení příslušných změn ve mzdových výměrech 
zaměstnanců je tři měsíce. 

Ostatní 
• GA ČR – nové projekty: je třeba, aby byly dodány rozpočty a smlouvy. 
• Jiná stipendia – nastavení: bude vydáno rozhodnutí. 

Věda a výzkum 
• Setkání katederních správců OBD proběhne dne 5. února 2018 ve Studovně Knihovny PedF od 

14.00 hod. Program se bude týkat Metodiky 17+, nových definic druhů výsledků a 
odevzdávání dat VaVaI na jaře 2018. 

• Prorektor doc. Konvalinka zahájil sběr podnětů k aktualizaci nové klasifikace oborů UK. 
Vedoucí pracovišť byli požádáni o případné podněty k aktualizaci a o jejich zaslání   dr. 
Vorlíčkové do 21. 1. 2018. 

• Probíhá sběr dat o výsledcích VaVaI prostřednictvím OBD do 28. února 2018 a současně byl 
zahájen sběr dat do Registru uměleckých výsledků (RUV) prostřednictvím aplikace MŠMT pro 
výsledky uměleckých oborů VŠ. Informace jsou na stránkách MŠMT. 

• Fakultní správce OBD dr. Vorlíčková je k dispozici katederním správcům OBD i vedoucím a 
autorům ke konzultaci. 

• Elektronické informační zdroje (EIZ): Od 1. 1. 2018 by mělo být přístupné pro zaměstnance 
PedF a studenty velké množství elektronických informačních zdrojů (většinou se jedná o 
podstatné části či vše z  časopisecké produkce světových vydavatelů, ale jsou zde i dvě 
databáze bibliografické a 1 databáze  e knih) získané přes celostátní konsorcium CzechElib. 
EIZ  v tomto rozsahu nebyly dosud na PedF nikdy  dostupné, a bylo by vhodné, aby jich 
studenti - na popud svých učitelů – využívali ke studiu více než se zatím děje. 

• Níže uvedené databáze je možno využívat po tři roky do r. 2020 a pak je možnost smlouvu 
prodloužit o další dva roky. Zároveň knihovna upozorňuje, že 31. 1. 2018 končí podpora 
kolekce ProQuest Central. Je třeba, aby si uživatelé této databáze  vyexportovali své záznamy a 
dokumenty z osobních účtů My Research. Od 1. 1. 2018 má fakulta nastaven přístup k databázi 
Oxford English Dictionary Online. 

• Vstup do databáze možný přes adresy: 
• http://www.oed.com/ ,  http://www.aip.cz/produkty/642-oxford-english-dictionary-online/ 



Zdroje získané přes CzechElib : 
EBSCO Academic Search Ultimate 
EBSCO eBook Academic Collection 
Elsevier ScienceDirect Freedom Collection 
JSTOR I 
JSTOR II 
JSTOR III 
Oxford Journals Full Collection (HSS+STM) 
Scopus 
SpringerLink 
Taylor&Francis Medical Collection 
Taylor&Francis SSH Collection 
Taylor&Francis STM Collection 
Web of Science 
Wiley Online Library Journals 
PsychArticles 

Fakultou vydávané a podporované časopisy: 
• Fakulta vydává k 1. 1. 2018 následující periodika: 

Pedagogika 
Speciální pedagogika 
Výtvarná výchova 
Hudební výchova 
Didaktické studie 
Marginalia Historica 
Scientia in educatione 
Cizí jazyky 
Pregramotnost, gramotnost a vzdělávání 
Biologie, Chemie, Zeměpis 
Prague Journal of English Studies 
Tyto časopisy jsou hrazeny z prostředků fakulty, v posledních letech s finanční podporu z SVV, 
časopis Hudební výchova má drobnou podporu Českého hudebního fondu, financování Scientia 
in educatione z projektových (grantových) prostředků. 

• Donatio Universitatis Carolinae - dopis pí Konrádové z RUK, byl rozeslán všem vedoucím 
kateder 2. 1. 2018.  Eventuální návrhy na nominaci jsou přijímány nejpozději do 26. ledna. 

• Tvůrčí volno na letní semestr 2017/18 
Přihlášeni 3 uchazeči: 
PhDr. Monika Mužáková, Ph.D. (katedra sppg) 
PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (katedra HV) 
PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (katedra OVF) 
Komise: prof. Vlnas, doc. Kucharská, doc. Teodoridis 
Termín: 11. 1. 2018, 15:00. 

• Hodnocení doktorského studia za akademický rok 2016/17 
Příslušná výroční zpráva byla předána na RUK k požadovanému termínu. 
Hodnoceno 196 doktorandů 
Individuální studijní plán splnilo (písm. A) 140 studentů 
splnilo částečně (písm. B) 53 studentů 
nesplnilo a studium ukončeno (písm. C) 3 studenti 



Zahraničních stáží se uskutečnilo 33, z toho 11 dlouhodobých. V souladu se stipendijním řádem 
byla doktorandům v prezenční formě vyplacena jednorázová odměna ve výši 10 000, v případě, 
že dosáhli výborných výsledků a byli hodnoceni v ročním hodnocení písm. A (77 doktorandů) 
Sníženo stipendium o 25 % v případě, že nesplnili některé povinnosti podle ISP a byli 
hodnoceni písm. B. Této možnosti zatím využila oborová rada ped, VV, DM. ČSD a HTP 
(10 doktorandů). 
Vyplaceno zdravotní pojištění v případě, že nejsou plátci pojistného zdravotního pojištění.  Tuto 
možnost využili 2 doktorandi. 

Specifický vysokoškolský výzkum (SVV) 
• Studentský vědecký projekt: Výchova a vzdělávání 

garant: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. 
doktorandi v oboru: 
Didaktika matematiky 
Pedagogika 
Speciální pedagogika 
Pedagogická psychologie 
Didaktika českého jazyka 
Vzdělávání v biologii 

• Studentský vědecký projekt: Duchovní a kulturní pouta Evropy a lidská práva 
garant: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. 
doktorandi v oboru: 
České a československé dějiny 
Hudební teorie a pedagogika 
Výtvarná výchova 
Filozofie 
Termín průběžných zpráv: 31. 12. 2018 

• Doktorská promoce dne 9. 3. 2018 od 10.30 hod. Karolinum. 

Skartace bakalářských a doktorských prací na katedrách 
• Byl navrhnut následující postup (po odsouhlasení formou metodického pokynu, nikoliv OPAD) 

Katedry dostanou možnost oslovit autory BP a DP, aby si do určitého termínu (90 dnů) vyzvedli 
práce (nebude povinné, protože katedry nemusí mít k dispozici kontakty). Po uplynutí termínu 
budou sestaveny v rámci kateder skartační komise, které vyhotoví protokoly o skartaci BP a DP 
ve smyslu platného Spisového a skartačního řádu organizace. 
Katedry podle předem sestaveného harmonogramu a společně se skartačními protokoly dodají 
BP a DP (v sestavách po cca 50 svazcích) do knihovny, kde se jejich fyzickou skartací bude 
v rámci svých možností zabývat pracovník knihovny pan Tvrz. K tomu bude dále třeba zajistit 
pomocné (studentské) síly na trhání listů z vazeb, pytlování skartu a jeho odvoz. 

• Inventura v prodejně publikací a propagačních předmětů k 31. 12. 2017 
Při inventuře nebylo dohledáno oproti účetnímu stavu celkem 5 ks publikací a 17 ks 
propagačních předmětů (2 bloky, 10 diářů, 2 hrnky, 2 mikiny, 1 tričko).   
Návrh: pokud za sklad i prodej propagačních předmětů fakulty má nadále zodpovídat pracoviště 
Vydavatelství (prodejna), je nezbytné, aby sklad byl přesunut do téže budovy jako pracoviště a 
klíče k němu měli pouze zaměstnanci pracoviště (Mgr. Čechová a St. Vaněk). V opačném 
případě nemůže Vydavatelství zodpovídat za sklad propagačních předmětů, jejichž pohyb mimo 
prodej v prodejně nemůže registrovat, a tedy za něj ani zodpovídat. 
Bylo rozhodnuto o zřízení skladu pro prodejnu. 



• Vydávání publikací z projektových prostředků 
Pokud výstupem projektu řešeného na fakultě má být publikace, ať už v tištěné, nebo 
elektronické formě, musí jí být přiděleno identifikační číslo Národní knihovny ISBN a je 
nanejvýš vhodné, aby toto číslo bylo naše (fakultní), což se neděje. Seznámit s touto skutečností 
všechny zúčastněné na poradě vedoucích. 

Zahraniční spolupráce 
1. Účelové stipendium na podporu zahraniční mobility studentů KAJL: 

• S doc. Chalupským byl projednán model finanční podpory reciproční studentské týdenní 
výměny s De Montfort Leicester University, School of Humanities (v UK) v LS 2017/18. Tato 
výměna bude v letním semestru 2017/18 pilotně ověřena se skupinou 10 – 15 studentů 2. a 3. 
ročníku Bc., v případě, že se vyhodnotí jako přínosná, bude zařazena do studijního plánu 
formou povinně – volitelného předmětu. Pobyt v rámci předmětu v SIS. Odhadované náklady 
na studenta: 15 tis Kč (10 tis Kč z účelového stipendia + dofinancování studentem). 

2. ERASMUS – výsledky pro 2017/18 
• Podle statistik EK RUK: PedF si úspěšně vede v počtu mobilit, PedF je v rámci UK na 5. místě, 

v celkovém počtu mobilit (109 OUTgoing a 128 INcoming = 237). 
Na 1. místě v nárůstu mobilit o 57 (oproti 2016/17). 

• Uzavření vyúčtování už skončeného EU projektu ELINet (zodp. Řešitel prof. Wildová). 
• PedF byla zapojena do projektu ELINet s finanční spoluúčastí (síť s 23 partnery k problematice 

čtenářské gramotnosti) s rozpočtem více než 3.445 tis. EUR. V poslední 3. splátce měla PedF 
dostat cca 80 tis. Kč. Koordinátorka ELINet (Universität zu Köln) Prof. Christine Garbe zaslala 
vysvětlující dopis o celkové finační situaci: 100 tis. EUR ztráta, na které by se měly podílet 
všechny partnerské instituce. Závěr: PedF dostane 1960 EUR. Projednaly 9. 1. 2018: ing. 
Kočová, Dr. Ronková, doc. Černochová. Dopis koordinátorovi byl připraven. 
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