
Kolegium 13. 2. 2018 
Přítomni: A. Kucharská, M. Černochová, I. Kočová, V. Laufková, P. Nečasová, A. Jančařík, M. 
Nedělka, V. Teodoridis, R. Wildová 
 

Děkan 
• Revize webu, zda je aktuální složení odborové rady a školitelů (pro vedoucí pracovníky a před-

sedy odborové rady). 
• Podpora redakcím časopisů – budou podpořeny všechny časopisy, podklady připraví prof. Vlnas 
• Mladí vědci do 40 let: pro Iforum bylo dohodnuto navrhnout řešitele projektu Primus. 
• PROGRES – průběžná zpráva do 28.2. 
• Zkoušky: rozpisy studentů v SIS. Na poradě vedoucích pracovníků bude připomenuta nutnost 

rozepsat rozvrh zkoušek do SIS, aby bylo omezeno nepřiměřené čekání studentů. 
• Spisová služba: potřeba kvalitního HW a SW, ne minimální konfigurace. 
• Memorandum Edulab – požadavek na revizi  memoranda. 
• 22. 2. 2018 v 11 hod. se uskuteční slavnostní otevření výzkumné laboratoře Myslab. 
• QS GRADUATE EMPLOYABILITY RANKINGS - hodnocení zaměstnatelnosti absolventů 

vysokých škol 
◦ SÍŤOVÁNÍ ABSOLVENTŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ. Předmětem sledování jsou zde 

ZAMĚSTNAVATELÉ, KTEŘÍ SE ÚČASTNILI AKCÍ POŘÁDANÝCH NA PŮDĚ 
FAKULTY či KTEŘÍ SE PREZENTOVALI ONLINE (např. formou webináře), pro 
každého takového zaměstnavatele se do přiloženého souboru uvádí vždy název společnosti, 
datum události, typ události, fyzická návštěva / online prezentace a hypertextový odkaz na 
událost; 

◦ PARTNERSTVÍ SE ZAMĚSTNAVATELI. Předmětem sledování jsou zde 
ZAMĚSTNAVATELÉ, S NIMIŽ FAKULTU POJÍ SMLOUVY O PARTNERSTVÍ 
ZAHRNUJÍCÍ STÁŽE ČI GARANTOVANÁ PRACOVNÍ MÍSTA (_work placements_). 
Pro každou organizaci se přitom uvádí název, počet míst pro stáže / garantovaných 
pracovních míst a hypertextový odkaz. 

Senát 
• 2 dny s didaktikou matematiky 15. 2. v 10:00 zahájí proděkan V. Teodoridis. 

V. Laufková 
• Komentáře k opatření děkana, k již diskutovaným a projednávaným stipendiím (sociální 

stipendium a stipendium prof. Zdeňka Heluse) a aktualizovanému Metodickému pokynu 
k přiznávání a vyplácení stipendií zvláštního zřetele hodných (aktualizace dle SŘ a PPS). 

• Celouniverzitní šetření mezi uchazeči a absolventy (RUK) – na konci ledna zaslány doplňující 
otázky za PedF UK (budou zařazeny do fakultní části dotazníku); absolventský dotazník 
výrazně krácen (de facto zachována jen sekce Hodnocení vysokoškolského studia). 
Komplikace: 
◦ záměr uskutečnit přibližně na podzim celoevropské šetření mezi absolventy (Eurograduate). 

Nabízí se řešení účastnit se daného šetření, kde by se objevila i naše upravená sekce D. 
Negativem je však to, že s největší pravděpodobností bude dotazování opět příliš dlouhé, na 
druhou stranu však budeme absolventy oslovovat pouze jednou. 



◦ GDPR, které vstoupí v účinnost 25. května 2018. V současné době probíhají v rámci vedení 
univerzity diskuze na toto téma; pozice Pověřence pro ochranu osobních údajů, kterou 
zavádí GDPR, zatím nebyla na univerzitě ustanovena. Tato osoba se stane důležitým 
partnerem v zajištění toho, aby veškeré oslovování a vyhodnocování  probíhalo v rámci 
legislativy. 

• QS Graduate Employability Rankings, tj. mezinárodního žebříčku, který srovnává vysoké školy 
z hlediska zaměstnatelnosti absolventů: osloveny fakultní školy (po konzultaci s RUK, čekáme 
na jejich reakce, resp. souhlasy). Nápad oslovovat naše absolventy není realizovatelný. Není 
možné využívat jejich e-mailové adresy, které uchováváme v SIS. Tyto adresy byly získány za 
účelem komunikace se studenty. Jakmile student absolvuje, e-mailové adresy by měly být 
patrně skartovány. Využíváním těchto adres i pro další komunikaci bychom se dostávali 
(právně) na tenký led. Proto by bylo vhodné od studentů (případně již od zájemců o studium) 
získávat souhlas pro další využívání jejich e-mailových adres i po absolvování s tím, že by 
mohli kdykoliv tento souhlas zrušit. 

• Schůzky se zástupci DofE – 11. 1. 2018 (návrh sylabu volitelného předmětu pro naše studenty). 
 

Rozvoj 
Agenda 

• IP/IRP – sumarizovány požadavky pracovišť a SIT na update ICT z IP8 a dílčích projektů IRP. 
• Fond F1, F2, F UJAK – závěrečné zprávy odevzdány na MŠMT – potvrzeno RUK. 
• Vybavení učeben pro výuku CŽV – Spálená 10, ICT a infrastruktura připravena na dislokaci. 
• Výběrové řízení „Tonery a kancelářské potřeby“ do 14. 2. 2018. 

ESF/MŠMT projekty 
• OPVVV „Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ“ alias Nábyteček – 2 projekty za PedF 

UK (Praha a Brandýs) – 17 mil. Kč (Praha) odevzdáno firmou GrantGarant na MŠMT; 
• RUK 50 mil. – ústředna (PedF UK), vypsané nové výběrové řízení do 20. 2. 2018 na router a 

firewall (ÚVT RUK); 
• ESF PRIM, ISDV I, 2x ERDF – celkem 19 výběrových řízení. 

Studijní 
Programové akreditace na UK 

• Zasedání senátu 20. 2. 2018. 13. 2. 2018 byly odeslány k projednání senátem programové 
akreditace. Vždy jen obecná charakteristika programu, studijní plán a charakteristiky předmětů, 
osobní údaje v listinné podobě až na zasedání senátu. 

Učitelství pro 1. st. ZŠ (PS i KS) – garant prof. Wildová 
• Po kontrole na RUK, místo specializací – zaměření, celkový počet kreditů 285 – dohoda pro 

učitelské programy 5 % kreditů za volitelné předměty. 
• Byla zaslána žádost na MŠMT – uznávací orgán. 

Edukace a interpretace kulturně historického dědictví – garant prof. 
Charvátová 

• Nový program – garant prof. Charvátová, ve spisu informace o potenciálním garantovi prof. 
Vlnasovi a přípravě na habilitační řízení dr. Havlůjové. 

• Profese Edukátor v kultuře, uznávací orgán ministerstvo kultury – zatím nejsou informace o 
postupu. 



• Dosud probíhá kontrola výukových hodin (jedná se o plný studijní plán) – dodržení počtů hodin 
dle akreditace 2016 (23, 17, 16, 8 plus atest z jazyků plus praxe). 

Management vzdělávání/Andragogika – garant doc. Veteška 
• Byly zjištěny nesrovnalosti v kreditech, ještě probíhá kontrola. 
• Dvě specializace v rámci plného studijního plánu. 

Aktuální stav přijímacího řízení 
• Ke 12. 12. 2018 cca 2000 přihlášek (1/4 z loňského roku) 
• Nejvíce uchazečů v posledním týdnu, přesto o trochu méně uchazečů než vloni. 

GARANTI SP/SO 
• Dle opatření rektora se zvyšují příplatky za garanci SP – 1 SP 3000 Kč, 2 SP 4000 Kč, 3 SP 

4500 Kč, nesečítají se počty, plus 500 Kč za programy v AJ. 
• SO zůstávají stejné. 

Vědecká rada   
• Návrh na rozšíření Oborové rady Pedagogika (doc. Lacinová). 
 

Studenti se speciálními potřebami 
• Příprava hodnocení – studenti se speciálními potřebami, které služby využívají a které nikoli a 

proč. Katedroví koordinátoři – nejčastější problémy studentů v daných oborech a žádané služby, 
odborní pracovníci – využívání služeb mimo studentů se speciálními potřebami. 

• Zasedání komise pro studenty se speciálními potřebami 8. 3. v 19 hodin. 

CŽV 
• Projednání žádosti o akreditace kurzů – schváleno. 
• Příprava celouniverzitního Dne CŽV a Festivalu absolventů v sobotu 21. dubna 2018 

v Karolinu. Budou osloveny katedry, které řeší U3V, aby doplnily anotace v SIS. Letáčky, 
propagace řeší T. Bederka. 

• Elektronizace rozšířeného studia 1. roč. KTV nastavena. 

Registrace do předmětů 
• Problémy s přetížením systému, bylo kontaktováno ÚVT UK, odpověď Mgr. Maňáska: 

„V důsledku změn, které Erudio provedlo za minulých 5 měsíců v SIS, násobně vzrostly nároky 
na paměť aplikace v okamžiku zápisů. To při masivním zatížení systému přihlašujícími se 
studenty vedlo po 17. hodině k vyčerpání paměti na aplikačních serverech SIS a nedostupnosti 
systému.“ 

• Řešení ÚVT UK pro příští akademický rok: 
◦ „Erudio provedlo analýzu příčin enormně zvýšených nároků na paměť systému. Jako 

bezprostřední příčina byla identifikována změna způsobu načítání studijního plánu 
v modulu „Předměty Online". Tato byla opravena. Nyní tuto změnu testujeme, abychom 
zjistili, zda problém řeší a zda v systému nejsou ještě další takto problematická místa.“ 

◦ „S prorektorkou pro studium je dohodnuto, že při projednávání harmonogramu zápisů mezi 
OSZS RUK a fakultami na akademický rok 2018/2019 nebude umožněno, aby více velkých 
humanitních fakult zahajovalo zápisy ve stejný den.“ 

◦ „Připravujeme posílání hardwarové konfigurace aplikačních serverů SIS o další servery, 
které bude možné využít v období zápisů do předmětů.“ 

• Při plánování termínů zápisů pro příští akademický rok budeme usilovat o posunutí na jiný den, 
uzávěrka nahlášení plánovaných termínů je 31. 3. 2018. 



HVS  
• Výsledný stav hodnocení doktorandů, k 31. 1. 2018 bylo celkem odevzdáno 39 dotazníků od 20 

studentů. 
• Jednání komise pro HVS, jak zvýšit zájem ze strany studentů. Ze 127 studentů možnost 

hodnotit využilo pouze 20 studentů. Proběhne porovnání výsledků s minulým hodnocením. 
• Ukončení HVS 25. 2. 2018 

Kontrolní činnost ve studijní oblasti 
• Byla provedena kontrola vypisování pozvánek k státním závěrečným zkouškám za zimní termín 

2017/2018, v případě zjištění problémů jsou kontaktovány katedry, vysvětlován postup podle 
nového předpisu, bude požadován jednotný název termínu. 

• Plánována kontrola naplnění anotací předmětů, připravován pokyn pro jejich vyplňování. 

Důležité termíny 
• 19. 2. 2018:  konec registrace předmětů pro studenty 
• 19. 2. 2018:  zahájení letního semestru 2017/2018 
• 7. 3. 2018:  ples PedF UK a FF UK, zkrácení výuky a děkanský den 8. 3. 2018 
• BAKALÁŘSKÉ PROMOCE: 19. 03. 2018  v 9:00, 10:30 a 12:00 hod.  
• MAGISTERSKÉ PROMOCE: 20. 03. 2018  v 9:00, 10:30 a 12:00 hod. 

Tajemnice 
1. GDPR – ochrana osobních údajů 

• Kontaktní osobou za PedF UK byla jmenována Mgr. Macošková. Po schůzce na RUK, která se 
bude konat na konci února, nás bude informovat o dalším postupu k nastavení GDPR na naší 
fakultě. 

2. Bistro – prodej piva, vína 
• Možnost prodeje piva, příp. vína v Bistru na fakultě. Pivovar Chříč určitě zaujme svou 

myšlenkou a podstatou sociálního podnikání; webové stránky http://www.pivovarchric.cz/. 
Pivovar v současné době zaměstnává již 20 zaměstnanců se specifickými potřebami (s 
mentálním postižením). Jako ideální varianta by se hodil světlý ležák (jedenácti stupňový) s 
trefným názvem "Věčný student" (etiketa v příloze). Pivo prodávají i na FF, PF UK. Zamítnuto. 

3. Ostatní 
 

• Pronájmy v Brandýse: prodloužení pronájmu v 1.NP Městu Brandýs, nový pronájem ve 3.NP 
soukromé základní škole Zápy – Záškola. 
 

Věda a výzkum 
 

• Od 4. 2. běží nový, uživatelsky podstatně komfortnější web Knihovny PedF UK na adrese: 
www.knihovna.pedf.cuni.cz. 
 

• Webové stránky vydavatelství: informace aktualizovány (otevírací doba „kamenného“ obchodu, 
produkce publikací za rok 2017, průběžně doplňovány snímky obálek posledních vydaných 
titulů). Osvědčila se spolupráce se studentem Martinem Benešem jako správcem webu, zcela 
inovovaný web bude spuštěn do konce akademického roku. 

http://www.knihovna.pedf.cuni.cz/


• E-shop fakultního knihkupectví: od 1. 2. 2018 plně funkční, přes 
odkaz:  www.knihkupectvikarolinum.cz  je možné zakoupit veškerou naši dostupnou produkci 
posledních let, v levém sloupci existuje pro snadné hledání samostatný odkaz "Pedagogická 
fakulta UK". 

• Vědecká rada PedF UK dne 15. 3. 2018: Připravena habilitace PhDr. Davida Krámského, Ph.D. 
v oboru Filozofie. Habilitační komise na svém zasedání dne 2. 2. 2018 jednomyslně doporučila 
konat řízení před VR PedF UK. 

 
Příprava habilitačního řízení v oboru Pedagogika – PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 
 

• Návrh na udělení ceny Bedřicha Hrozného za publikace – podpořena kolektivní monografie 
KTV věnovaná tělesné výchově na 2. stupni ZŠ.  

Konference v Baku 2019 
• Probíhá korespondence s prof. Hikmetem Alizadem. Zevrubnější zpráva bude podána na příštím 

kolegiu. 

Zahraniční spolupráce 
Projekty Strategické partnerství pro 2018: 

• Návrhy podala pracoviště ÚVRV (Dr. Greger) a KMDM (prof. Novotná, strategický partner 
University Melbourne). RUK návrhy schválil.  

ERASMUS+ v letním semestru 2017/18 na PedF (zajištění) 
• Předstudijní setkání: pondělí 19. 2. 2018 v 14:00 R118, pozváni také koordinátoři kateder, 

přijíždí 40 zahraničních studentů. 
• Pro velký zájem bude otevřen v letním semestru kurz češtiny pro začátečníky (2 h/týdně). 

ERASMUS+  Staff Week (organizuje Evropská kancelář RUK) 
• Ve dnech 9. – 13. 4. RUK opět pořádá ERASMUS+ Staff Week pro partnerské ERASMUS 

univerzity. 
• Na PedF se uskuteční ve čtvrtek 12. 4. od 15 – 16:30 International Project Presentation pro 

zahraniční hosty (organizuje odd. pro zahraniční vztahy)  propagace mezinárodní spolupráce 
fakulty, o vystoupení na akci budou požádány KVV, KHV, KMDM, KITTV, KPPG, ÚVRV, 
SVP. 

Žádosti o mezinárodní projekty 
• Do výzev mezinárodních projektů se zapojila pracoviště: 

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

◦ KITTV – projekt „Interdisciplinary Approaches to Computational Thinking: Developing a 
Grant Proposal to Offer a Joint Workshop“ Jedná se o  projekt reagující na výzvu NL vlády 
(pořádání mezinárodních tematických worskhopů k technologiím ve vzdělávání). 

Zapojení PedF do mezinárodní spolupráce ICEFIL 
• HU Utrecht věnuje velkou pozornost vzdělávání uprchlíků. Při HU Utrecht vznikl projekt 

ICEFIL (https://www.icefil.org/programs/). Jedním z výstupů jednání v Utrechtu v 2016 a 2017 
je založení Teacher Training Academy for Refugee Students. Tato Akademie nabídne distanční 
kurzy pro uprchlíky v Africe, bude vytvářet učební materiály. 

http://www.knihkupectvikarolinum.cz/


Nabídka RUK – zapojení do spolupráce s East China Normal University 
• UK bude v dubnu 2018 jednat s představiteli East China Normal University o spolupráci. 

Nabídka Velvyslanectví USA v ČR 
• Informace z EC RUK: Možnost využití pracovníků ambasády pro např. jazykové korektury, 

pořádání přednášek (bez pracovního úvazku). 
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