
Kolegium 24. 1. 2018 
Přítomni: A. Kucharská, M. Černochová, I. Kočová, V. Laufková, P. Nečasová, A. Jančařík, M. 
Nedělka, V. Vlnas, V. Teodoridis, R. Wildová, T. Bederka 

 

Děkan 
• K doktorským studijním programům – provést hodnocení studentů Ph.D. na všech fakultách 

(do konce akademického roku); provést revize seznamů školitelů; provést revize a propojení 
oborů a připravit návrhy doktorských studijních programů. 

• Ve věci spolupráce s AV ČR – 18. 12. 2017 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci; 
probíhají jednání o Smlouvě o platformě biomedicíny – pan rektor požádal fakulty o jejich 
stanovisko k podobě diplomů. 

• K aktualizaci Principů rozdělování příspěvků a dotací na rok 2019 – fakulty byly vyzvány 
k zaslání svých návrhů, aktualizace proběhne do konce 1. pololetí 2018. 

• Ve věci Center Excelence – vyhlášení plánováno na 4. 5. 2018; avízo schůzky s představiteli 
GA ČR ohledně nového konceptu. 

• Avízo představení nových děkanů a inaugurace rektora dne 7. 3. 2018 ve 14:00 hodin ve Velké 
aule Karolina. 

• Avízo oslav 670 let od založení UK: 5. 4. 2018 – slavnostní shromáždění (Velká aula, 14:00 
hod), 7. 4. 2018 – představení opery La Traviata v Národním divadle od 19:00 hod. 

• Nový Vnitřní mzdový předpis byl v prosinci 2017 schválen MŠMT, platnost od 1. 1. 2018. 
 

• Avízo Dnů UK v Kanadě ve dnech 11. – 18. 3. 2018. 
• Avízo Dnů UK v Itálii ve dnech 20. – 25. 5. 2018 – fakulty budou seznámeny s plánovaným 

programem a vyzvány k zaslání svých požadavků. 
• Avízo návštěvy Paříže ve dnech 20. – 21. 2. 2018 v souvislosti se Sítí evropských univerzit 
• Ve věci Zlatých promocí (jaro 2018). 
• Ve věci Grantu Europaeum – do výběrového řízení se přihlásilo téměř 40 doktorandů UK bylo 

odesláno za UK 6 kandidátů, vybrána byla doktorandka FSV UK. 
• K oslavám 100 let od vzniku Československa a 670 let od založení UK – všechny naplánované 

akce probíhají podle harmonogramu. 
• Info o vytvoření nového odboru RUK (od 1. 1. 2018) s názvem Odbor kvality vzdělávací 

činnosti a akreditací, vedoucí Mgr. Vojtěch Tomášek. 
• K aktualizaci Principů rozdělování příspěvků a dotací na rok 2019 – fakulty osloveny formou 

ankety, aby zasílaly svá vyjádření ve lhůtě cca 1 měsíce; po zpracování výsledků a debatách 
v rámci kulatých stolů by měl být konečný návrh RKR předložen v květnu 2018. 

• Ve věci GDPR – probíhá zpracování analýzy po stránce informačních systémů i vnitřních 
předpisů, v průběhu února se uskuteční schůzka s fakultními koordinátory a workshop pro 
zástupce oddělení informačních technologií fakult, navazující na pilotní projekt Ústavu 
výpočetní techniky a MFF UK. 

Návrh vytvoření koordinačních rad doktorských studijních programů a 
oborů na UK (rektor Zima) 

• Předkládaný návrh na vytvoření koordinačních rad doktorských studijních programů a oborů 
na UK vychází z praxe koordinační rady doktorských studijních programů v biomedicíně, 
která sdružuje zástupce oborových rad biomedicínsky zaměřených doktorských studijních 
programů spolupracujících s ústavy AV ČR. Rozšířenému kolegiu rektora byl předložen návrh 
na vytvoření dalších 10 koordinačních rad pro všechny ostatní studijní programy a obory na 
UK. 

• Předností koordinačních rad by byla zejména možnost nastavení obecných principů a 
podmínek, komplexnější diskuze nad směřováním rozvoje doktorských studijních programů 



v dané oblasti, hledání vzájemných průniků, stanovení jednotných standardů tematicky 
příbuzných studijních programů, zvyšování míry úspěšnosti, ustavení nároků na školitele a 
spolupráce na přípravě možné společné akreditace. 

• Pan rektor vyzval fakulty k zaslání připomínek a podnětů k předloženému materiálu do konce 
ledna 2018, další diskuze proběhne v únoru 2018. 

Kulatý stůl Grantové agentury Univerzity Karlovy 
• Cílem akce plánované na 10. dubna 2018 od 15:00 hodin v Modré posluchárně je především 

seznámit akademickou obec s fungováním Grantové agentury UK a diskutovat podněty pro 
činnost GAUK. 

• Tato grantová agentura patří již 15 let k pilířům interního grantového financování doktorských 
a magisterských studentů na UK. 

• U příležitosti vyhodnocení jubilejního 15. kola soutěže bude mít akademická obec možnost 
seznámit se i s některými významnými výsledky projektů podporovaných GA UK během 
posledních tří let. 

• Pozvánky na tuto akci budou fakultám zaslány v únoru 2018. 

Koncept „Sítě evropských univerzit“ 
• Posílení strategického partnerství mezi vysokoškolskými institucemi a podpora vytváření sítě 

evropských univerzit, která by studentům umožnila získat titul prostřednictvím kombinování 
studia v několika zemích EU a která by přispěla k mezinárodní konkurenceschopnosti 
evropských univerzit, byla schválena v závěrech Evropské rady ve dnech 14. – 15. 12. 2017. 
Tento koncept vzešel z iniciativy francouzského prezidenta E. Macrona, který představil svou 
vizi Evropské unie. Její součástí je vytvoření tzv. sítí evropských univerzit, tj. sítí sdružujících 
vždy 4-6 univerzit několika zemí Evropy, které budou spolupracovat jednak v oblasti vědy a 
také budou nabízet společné studijní programy, v nichž každý student bude studovat 
v zahraničí a bude vyučován alespoň ve dvou jazycích. Česká republika tuto iniciativu 
podporuje. První pilotní projekt by měl vzniknout v průběhu letních měsíců 2018. 

Výzvy OP VVV – aktuální informace k 10. 1. 2018 
• Projektové žádosti v rámci výzvy č. 02_17_044 „Podpora rozvoje studijního prostředí na 

VŠ“ budou podány dle pravidel výzvy do 26. 1. 2018. 
• Dále byly 4 projekty UK doporučeny k podpoře z výzvy č. 02_16_019 na Excelentní výzkum. 

Záměr ustavení dceřiné společnosti UK 
• Záměr představuje další úroveň rozvoje infrastruktury pro podpory přenosu poznatků a 

technologií, která je klíčovou částí tzv. třetí role univerzity, což je jedna z priorit zakotvených 
v Dlouhodobém strategickém záměru UK. 

• Centrum pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT), které funguje na UKL od r. 2007, od 
roku 2014 významně posílilo komercializační aktivity. Vzrůstající objem a kvalita řešených 
projektů s externími partnery kladou značné nároky na prostředí, ve kterém univerzita 
komercializační aktivity provádí. Členění UK a její rozhodovací procesy jsou nastaveny tak, 
aby reflektovaly především hlavní činnost univerzity, nejsou však optimální pro rychlou a 
efektivní realizaci komercializačních aktivit. 

• Jak vyplývá z doporučení Rady pro komercializaci UK a ze zkušeností dalších, tuzemských 
i zahraničních, akademických institucí, měla by UK aktualizovat svůj model transferu na 
flexibilnější uspořádání a doplnit jej o další článek – samostatnou entitu, kterou bude výhradně 
vlastnit. To UK umožní efektivnější správu a rozvoj jejího průmyslového vlastnictví formou 
vytváření spin off společností a usnadní a zprůhlední spolupráci s externími subjekty. 
Rozšířenému kolegiu rektora byl proto předložen záměr na založení dceřiné společnosti ve 
výhradním vlastnictví Univerzity Karlovy. 



Akademický senát 
• Byly vypsány volby do Akademického senátu, diskuse o technickém zajištění voleb, prostor 

pro propagaci kandidátů. 
• Prodej haly Bios – možnost podílu na zisku z prodeje, pokud budou prokázány náklady s jejím 

udržováním a zvýšené náklady v důsledku prodeje. 
• Členové senátu mají zájem zahájit diskuzi o MP – 2 návrhy: 

◦ katalog prací dle VMP UK se stanovením minimálních hodnot 
◦ okruh pracovních činnosti se stanovením minimálním rozsahem a variantním plněním. 

Oddělení vnějších vztahů 
• Projednání žádosti o podporu akce České asociace studentů psychologie Konference Štěstí. 

Rozvoj 
• IP/IRP – průběžná zpráva za rok 2018 přijata na RUK dne 11. 1. 2018, plán řešení IP na rok 

2018, IRP analýza potřeby nákupů (slučování výběrových řízení) do 26. 1. 2018. 
• Fond F1, F2, F UJAK  závěrečné zprávy byly odevzdány na RUK dne 22. 1. 2018. 
• Výzva na pracoviště PedF UK „Sběr podkladů pro modernizaci IT zařízení na pracovištích 

PedF UK pro rok 2018“ je možno spojit i s nábytkem nebo jen požadavky na TPO. 
• Dislokace: budova Spálená 10 (ÚPRPŠ ze S105a, b a S102). Navazující dislokace:  OVVOZ 

do S105a, b.  S102 vráceno TPO. Serverovna S8 – zde vznikne sklad propagačních předmětů. 
Volné prostory po OVVOZ; paní Merellová (S10) nebo logopedická poradna. 

• Vybavení učeben pro výuku CŽV (Sp10) ICT cca 120.000,- (IP8); nákup 2xCPU pro rozšíření 
výkonu datového úložiště. 

• ESF/MŠMT projekty: OPVVV „Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ“ alias 
Nábyteček: finance ke dni 20. 1. 2018 – 14.078.593,10 Kč (Praha) a 2.980.627,65 Kč 
(Brandýs n. L.). 
 Deadline na MŠMT 24. 1. 2018 – nejasné zadaní GrantGarnd vs. role RUK, generální 
výběrové řízení na nábytek. 

• RUK 50 mil. – ústředna (PedF UK) a router a firewall (ÚVT RUK) V lednu proběhne 
výběrové řízení na ústřednu. 

• Výběrové řízení na kancelářský papír vyhrál stávající dodavatel. Proběhne školení sekretářek, 
aby nakupovaly všechny kancelářské potřeby u tohoto dodavatele. 

Studijní 
CŽV 

• Projednání žádosti o akreditace kurzů CŽV – schváleno. 

HVS 
• Stav hodnocení doktorandů, k 23. 1. 2018 bylo celkem odevzdáno 35 dotazníků od 18 

studentů (nárůst 9 studentů a 11 dotazníků), hodnocení končí 31. 1. 2018, je třeba opětovně 
oslovit doktorandy – prof. Vlnas. 

• HVS za zimní semestr 2017/2018 bylo zahájeno 22. 1. 2018 v 14:00, technicky náročná 
implementace realizována za spolupráce FF, Dr. Lapeše, pracovníků SIT a Mgr. Havelkové – 
všem poděkování za spolupráci. Studenti byli informováni o zahájení e-mailem přes SIS; 
návrhy letáčků od studentů; upozornění v SIS. 

Žádosti o přísedící v komisi pro SZZ na studijním oboru VZ 
• 2 studenti podali žádost o přísedícího při posledním termínu SZZ – výsledky 
• Další studenti žádají o náhled protokolů ze SZZ, případně záznam přípravy (komise odebírá 

přípravu na SZZ). 



Turnitin 
• 19. 1. 2018 proběhlo jednání na RUK k projektu zaměřeného na implementaci 

antiplagiátorského systému Turnitim v rámci Erasmus+. Projektu je připravován na národní 
rovině ve spolupráci RUK, PedF, FHS a 3. lékařskou F, v konsorciu s UNI v Utrechtu a UNI 
v Ljubljani. Na PedF bude do přípravy projektu zapojen Dr. Fuglík, Dr. Laufková, za podpory 
proděkanky Nečasové, příp. další pracovníci. Termín žádosti o projekt je 13. 3. 2018. 

Zápisy do protokolů SZZ 
• Písemný pokyn byl předán na katedry, zároveň i do komisí SZZ zasedajících na začátku 1. 

týdne SZZ. 

Projekt 42 (Inovace a analýza přijímacího řízení na PedF) 
• Bylo uskutečněno první setkání týmu, stanoven první úkol pro odborné pracovníky na 

katedrách. 
• Příprava seminářů k problematice testování a tvorby testů, připravováno sdílené prostředí 

pro odevzdání úkolů. 

Institucionální akreditace 
• Proběhla setkání hodnotících panelů Učitelství, Neučitelská pedagogika, Filologie, 

Psychologie, Filozofie, Informatika, Vědy o umění, Filozofie, Vědy o umění. 
• Vyžádáno CV prof. Bílka 
• Některé komise požadují doplňující materiály 

Výhled akreditací – budoucí programy 
• Zpracován přehled všech programů, o které budeme usilovat v budoucnu 
• Učitelské programy – Obor se zaměřením na vzdělávání, Učitelství oboru pro 2. stupeň ZŠ a 

SŠ – sdružené studium s plány maior-minor, některé programy tzv. plný studijní plán 
(jednoobor) 

• Noví garanti – při věku 60 v době akreditování v roce 2020 byl hledán garant nový, jen málo 
kateder nesplňuje. 

• Kromě stávajících oborů/programů vyjádření i nových programů (andragogika a management 
vzdělávání, srovnávací pg. v AJ, doktorská studia (AJ. Nj. Literatura), nově Logopedie a 
surdopedie – nedělené magisterské. 

Akreditace z roku 2016 
• Některé katedry budou předkládat dle požadavků AK splnění „úkolů“ (jak pro bc., tak pro 

NMg) – všichni obesláni, požadavek na dodání podkladů do 15. 4. 2018. 
• KCHDCH personální zajištění oboru. 
• KFJL personální zajištění oboru, odborná a publikační činnost. 
• KR – personálie, povinné předměty ve vztahu ke SZZ. 
• KTV – publikační a odborná činnost. 
• ZSV – personálie, publikační činnost, aktualizovat literaturu. 
• FILET – personálie, didaktika (publikační činnost). 

Akreditace 2018 
• Finalizována srovnávací tabulka Učitelství pro 1. st. ZŠ plus průvodní dopis. 
• Katedry odešlou tabulky do 25. 1. 2018. 
• KDDD před finalizace – garant prof. Černochová – prof. Vlnas. 
• Proběhla diskuse k problematice garantů. 

Promoce – rozpis proděkanů 
• 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. 



Fond F – UJAK 
• Byla odevzdána závěrečná zpráva. 
• Fond ÚUP – financování 2018 (60 tis. Kč). 

Volitelné předměty 
• Probíhá jednání s VOŠ – budou probíhat od letního semestru. 

Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta 
Programy CŽV předkládané ke schválení kolegiu děkana 
 
a) avizované kurzy – žádost o schválení přípravy kurzu 
Č
. 

Kat. 
 

Pracovní název kurzu Ty
p 

Rozsa
h 
(hod.) 

Odborný 
garant 

Cílová skupina Poznámky 

1. KPs Školní pedagogicko-
psychologické služby, 
Školní psycholog 

D 250 doc. PhDr. PaedDr. 
Anna Kucharská, 
Ph.D. 

psychologové reakreditace 

2. KPs Školní pedagogicko-
psychologické služby,                     
 Školní speciální pedagog 

D 250 doc. PhDr. PaedDr. 
Anna Kucharská, 
Ph.D. 

speciální pedagogové reakreditace 

3. KPs Trénink jazykových schopností     
podle Elkonina - předgrafémová  
a grafémová etapa 

D 14 doc. PhDr. PaedDr. 
Anna Kucharská, 
Ph.D. 

učitelé ZŠ a MŠ, spec. 
pedagog., vychovatelé, 
psychologové 

reakreditace 

4. KPs Trénink jazykových schopností     
podle Elkonina - grafémová etapa 
– navazující kurz 

D 8 doc. PhDr. PaedDr. 
Anna Kucharská, 
Ph.D. 

učitelé ZŠ a MŠ, spec. 
pedagog., vychovatelé, 
psychologové 

reakreditace 

5. KDD
D 

Učitelství dějepisu pro SŠ a 2. st. 
ZŠ 

B 340 PaedDr. František 
Parkan 

učitelé ZŠ a SŠ reakreditace 

 

 

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

Kat. 
 

Název kurzu Ty
p 

Rozsa
h 
(hod.) 

Odborný garant Cílová 
skupina 

Kurzovné 

1
. 

       

2
. 

       

3
. 

       

4
. 

       

5
. 

       

 

Typy kurzů: A – kurzy kvalifikačního vzdělávání v režimu DVPP k doplnění pedagogické kvalifikace, B – kurzy 
kvalifikačního vzdělávání v režimu DVPP k rozšíření odborné kvalifikace, C – kurzy kvalifikačního vzdělávání v režimu 
DVPP k prohloubení odborné kvalifikace – specializační a funkční studium, D – kurzy průběžného vzdělávání v režimu 
DVPP, E – zájmové kurzy (neakreditované), F – kurzy univerzity třetího věku (neakreditované), G – rekvalifikační kurzy, 
H – kurzy v režimu Národní soustavy kvalifikací – dílčí kvalifikace. 
 

Závěr: 
Kolegium děkana přípravu kurzů schválilo. 
 



Důležité termíny 
• 1. 2. 2018  Den otevřených dveří a Veletrh pražských vysokých škol. 
• 5. 2. 2018 Zahájení registrace studentů do předmětů. 

 

Tajemnice 
1. opatření děkana k odpisovému plánu 

• Návrh opatření děkana k odpisovému plánu z roku 2012. Změna vychází hlavně z nového 
opatření rektora č. 60/2017. Na základě nového opatření by byl evidován v operativní evidenci 
drobný hmotný majetek od 3.000 Kč do 40.000 Kč, vyjma elektrospotřebičů a přístrojů, ty by 
byly stále evidovány od 0 Kč do 40.000 Kč, kvůli revizím. Drobný nehmotný majetek by byl 
evidován v operativní evidenci od 5.000 Kč do 60.000 Kč. Majetek nižší hodnoty by byl 
účtován pouze do spotřeby. Schváleno 

2. Nové prostory ve Spálené 
• Dne 12. 1. 2018 jsme převzali nové prostory v 1. patře ve Spálené 10. Od 17. 1. 2018 jsou 

tyto prostory k dispozici ÚPRPŠ, klíče převzal doc. Veteška. Postupně se prostory připojí na 
naši síť, vybaví se nábytkem, který je zakoupen a uskladněn. Vybaví se dvě učebny. Prostory 
by měly být plně funkční do začátku semestru. Vidím problém v přístupu studentů. Přes 
pavlač v 1. patře je vybudován průchod na základě zaměstnaneckých a studentských průkazů, 
ale na ÚPRPŠ budou převážně chodit studenti CŽV, kteří průkazky nemají (nebo ano)? 
Budeme to muset dořešit. Pronajímatelům byl dán slib, že pohyb studentů přes hlavní 
schodiště bude minimální, že využijeme právě přístup přes pavlač. 

3. Ostatní 
• Je třeba zdůraznit nutnost zrušení rezervací místností v SIS, zejména v sobotu či neděli, 

svátku, kdy se obsazuje vrátnice. Stává se, že v SIS jsou místnosti obsazené až do večera, ale 
nikdo nepřijde. Proto je nezbytné, uvést pro koho je rezervace a domluva na případném 
obsazení vrátnice. 

Věda a výzkum 
• Knihovna PedF chce v příštích letech důrazně  zmodernizovat své prostředí (reálné i 

virtuální). Změnila náplň dosavadního webu knihovny. Na konci ledna budou spuštěny nové 
webové stránky s novou grafikou. Probíhá testovací verze 
na   http://knihovna.pedf.cuni.cz/navrh/ 
◦ Nový web bude  přehlednější, jednodušší, bude mít intuitivnější vyhledávání ve 

všech  vyhledavačích, které UK používá (opticky na jednom místě), bude dobře čitelný z 
mobilních zařízení,  přizpůsobený studentům se zrakovými vadami a bude mít použitelnou 
anglickou verzi. 

◦ Od ledna 2018 se podařilo zpřístupnit (zapojením se do CzechElibu) několik tisíc 
špičkových on-line časopisů významných světových vydavatelů, některé bibliografické 
databáze a databáze e-knih. 

◦ Na PedF se zlepší dostupnost informací zvláště pro přírodovědné obory (Springer, Wiley, 
Science Direct - Elsevier), ale i pro obory humanitní. V takové šíři dosud PedF nebyla 
elektronickými zdroji zásobena. 

◦ K zlepšení propagace těchto zdrojů by bylo vhodné, aby jednotlivé katedry, jejich 
vyučující, zapojili jejich využívání do svých požadavků na studenty (seminární práce, 
bakalářské práce atd.)  V roce 2020 bude rozhodnuto, zda pokračovat v jejich odběru dále 
do r. 2022. Knihovna zavádí novou službu v rámci akvizice - nákup jednotlivých 
odborných článků ze zahraničí (v odůvodněných případech, je preferována platba z 
grantových peněz). 

• Nové databáze v rámci CzechElib přehled: 



◦ EBSCO Academic Search Complete 
◦ 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 ST Collection 
◦ Web of Science 
◦ Wiley Online Library Journals 
◦ Psych Articles - oborovy zdroj 

• Dotazník pro HR AWARD – termín odevzdání do 28. 2. 2018, ke stažení 
na: https://goo.gl/forms/TTKPhjARRtwk5pUh2. , 
https://goo.gl/forms/29TnQlxDKGGd5h2h1 (anglická verze) - vedoucí pracovišť budou 
informováni na lednové poradě. 

• Vydávání časopisů na fakultě: v roce 2016 byly náklady celkem 768 000. - Kč. 
• Tvůrčí volno na letní semestr 2017/18 přiděleno na podporu dalšího kvalifikačního růstu: 

▪ katedra SPG - PhDr. Monika Mužáková, Ph.D. 
▪ katedra HV - PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. 
nepřiděleno na podporu publikační činnosti: 
▪ katedra OVF - PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. 

• Den otevřených dveří: 16. 3. 2018 od 14:00 – 16:00 
• Schůzka předsedů oborových rad: 13. 3. 2017 
• Průběžná zpráva PROGRES Q17: koordinátoři jednotlivých témat a zástupci spolupracujících 

fakult dodají podklady do 12. 2. 2017. Termín odevzdání na RUK 28. 2. 2017 
• Specifický studentský výzkum (SVV):  Termín odevzdání závěrečné zprávy za rok 2017 na 

RUK 31. 1. 2018. 
 

https://goo.gl/forms/TTKPhjARRtwk5pUh2
https://goo.gl/forms/29TnQlxDKGGd5h2h1
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