
Kolegium 25. 9. 2018 
Přítomni: A. Kucharská, P. Nečasová, A. Jančařík, M. Nedělka, M. Bílek, M. Černochová, T. 
Bederka, V. Laufková, T. Bederka, I. Kočová 

 

Děkan 
 
Etická komise – probíhá příprava OPAD. 
Czeducon 7. - 8. 11. – díky doc. Černochové za příspěvek. 
Lípa – zajištění firmou zahradnictví Flos 
Statut soutěží – nutno systematizovat. 
Vánoční koncert 10. 12. od 19:00 v Karolinu.   
Koncert 22. 1. 2019 – pozvánky a vstupenky řešeny ve spolupráci s FF UK.  
Akce v DS: den otevřených dveří (i vzhledem k IP), 
                   hodnocení výuky DS ve spolupráci s FF  
GULZ nabízí k celotýdennímu pronájmu učebnu pro 32 lidí, možno i HV, za 165,- Kč/hod. 
K tomu i hudebnu v době mimo výuku (výuka HV probíhá na GULZ 12 hod/týden). 
Pozvánka na konferenci ke kvalitě vzdělávací činnosti na vysokých školách s názvem 
„Towards Better University Teaching“ 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/conference-towards-better-university-teaching  
 
Telefonní čísla: řešení čísla ústředny – GSM brána přináší výrazné úspory, je jen nutno 
zapojit takovou, která při nepřijetí hovoru umožní nasměrování na původního volajícího.  
  
 

V. Laufková 
1. Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) 
• 6. 9. 2018: Přednáška slovenských kolegů z Pedagogické fakulty UMB v Banskej Bys-
trici (doc. Brozmanová Gregorová a dr. Robert Sabo) o prestižním vzdělávacím programu 
DofE (https://www.dofe.cz/) a jeho implementaci ve VŠ prostředí; možnost spolupráce ve vý-
zkumu v této oblasti; inspirativní je i jejich implementace service learning do výuky a důraz na 
třetí roli univerzity. Poděkování Ivě Beránkové z OZV, kolegům z KPPg  a Daniele Čechové za 
aktivní účast. 
• Vypsán volitelný předmět pro naše studenty (Neformální vzdělávání - případová studie: Me-
zinárodní cena vévody z Edinburghu, garantem KOVF – dr. Dvořáková, poděkování doc. Jan-
čaříkovi za zajištění rozvrhu předmětu; Absolventi předmětu zároveň obdrží certifikát za Zá-
kladní školení DofE pro koordinátory a vedoucí, který je opravňuje k vykonávání funkce vedou-
cího programu DofE ve vzdělávacích institucích zapojených do programu) – předmět bude vy-
učován naším absolventem Josefem Novým. – již přihlášeno 14 studentů. 
 
 
 
 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/conference-towards-better-university-teaching
https://www.dofe.cz/


2. Odměny pro studenty formou stipendií 
• Předstudijní soustředění, festival vědy, seznamovací kurzy pro studenty 1. ročníků, Pe-

dInfo 
 
3. Festival Dvorky 2018 – 11. 10. 2018 

• Individuální omluvy z výuky pro organizátory z řad studentů. 
 
4. Výjezdní zasedání zástupců SOR a spolků (26. – 28. října 2018 Patejdlova bouda 
v Krkonoších) 

• OVV (Tomáš Bederka, Barbora Petrovická) 
• Veronika Laufková 
• Další zástupci vedení – děkan (sobota 27.10.) 

5. Žádost spolku Emil 
• Velké poděkování za umožnění nocování na fakultě studentům UMŠ, PPP, SPPg. 

Prosba, zda by bylo možné nocovat i příští rok na fakultě ve stejném termínu (v závislosti 
na termínu předstudijního soustředění).  

• Prosba o schválení termínu D-DUR: sobota 6. 4. 2019. Schváleno. 
 
6. Společný reprezentační ples FF a PedF UK 

• 13. březen 2019 Národní dům na Vinohradech 
 

Rozvoj 
 
Fond F1 – PRIORITA realizovat fakultní akce F1 (ADečko, učebna KSPg, osvětlení knihovna 
a galerie na schodech KVV, akustika ve fonetice, vzduchotechnika bazén, testy pro KPs), 
maximálně do poloviny října 2018. 
 
Fond F2 – řešeno centrálně, fakultní akce: nákup knih do nové studovny (NUTNOST 
ZAPOJENÍ STUDENTSKÝCH SPOLKU a RAD). 
 
IP 2016-18 – zůstatky IP 1 (14.300), IP2 (84.668,80), IP3 (65.008), IP4 (66.299,01), IP5 
(43.317), IP6 (0), IP7 (0), IP8 – NEINV (92.889,24) a INV (181.920,09). 
 
Indikátory a problémy: IP2 („postdokové“) – chybí 4 (podpora lidí z ESF – řeší prof. Bílek a 
doc. Teodoridis). 
 
IP3: nutno uspořádat jednu info akci o PhD, stav systému pro hodnocení PhD studia. (prof. 
Bílek).  
 
IP4: finalizace infobrožury, podpora 1 akce s instalovanou nebo přenosnou AUDIO sestavou 
(TB), popř. finance na akce pro studentské spolky (kolik záleží na brožuře), je třeba 
zintenzivnit čerpání IP2 až IP5. 



 
OPVVV „Nábyteček“ – info čerpání k 24. 9. 2018: 87,23 % (Brandýs n. L.), 77,88 % (Praha), 

poslední akce – Brandýs: přímé nákupy KHV, bazénové stopky, Praha: studovna + ICT stu-

dovna (cca říjen/listopad 2018) včetně přenesení výpůjčního protokolu knihovny (GRAND OPE-

NING ideálně spojit s oslavou 17. listopadu). 

 
Stěhování CELETNÁ: nutné vyřešit zázemí KHV (pokud nebude možné přepažení chodby, 

sdílení sekretariátu s KG či jiná alternativa, avšak alespoň jeden stůl s PC a skříň). 

 
 

Studijní 
Přijímací řízení 2018/2019  
 

 2018/2019 
Bc. 997 

NMgr. 461 
Mgr. 138 

CELKEM 1596 
 

• Problém s filtry pro přechod Uchazeč – Student, RUK dotaz, že máme o 1000 víc za-
psaných studentů, ukázalo se, že máme v pořádku, RUK použil nesprávný filtr. 

Podmínky PŘ  
 

• Schválení senátem.  
• Schválení RUK, drobné změny. 

 
1.Pro NMgr. Speciální pedagogika - stanoveno časové rozmezí trvání zkoušky (15-20 minut), s 
upřesněním, že konkrétní čas bude oznámen před konáním testu. 
2. Pro obory katedry psychologie doplněn přepočet bodů v testu, ve znění, jak je uvedeno na 
stránkách katedry psychologie: "Za každou úspěšně zodpovězenou otázku je přidělen 1 bod. 
Test má 136 otázek. Po převedení výsledku uchazeče na stobodovou stupnici se jedna správná 
odpověď (1 bod hrubého skóru) rovná přibližně 0,75 bodu finálního výsledku (čistého skóru)." 
3. Pro 1. stupeň ZŠ doplněn termín, do kdy mají uchazeči odevzdávat seznam literatury (při 
příchodu k ústní komisi). 
4. Pokud je v podmínkách oboru stanoveno upuštění od přijímací zkoušky (jazykové certifikáty), 
je explicitně stanoveno, že ve druhém oboru uchazeč přijímací zkoušku uchazeč vykoná. 
5. Doplněn formulář pro potvrzení od sportovního lékaře u Bc. tělesné výchovy. 
6. Odstranění dvoukombinace - Bc. Čj-VZ (jedná se o neslučitelnost z hlediska oborových dnů 
pro kombinované studium). 

 
 
 



 
Uchazeči se SP  
• Velký problém se studentem se sluchovým postižením, ukázalo se, že nerozumí dobře 

písemnému textu, dochází k posunům, bude potřebovat tlumočení i na konzultacích, 
zřejmě si bude nárokovat i úpravu textů (po stránce jazyka). 

• Možná do příštích podmínek budeme stanovovat vstupní úroveň jazyka pro studenty 
se SP. 

• Budeme řešit ombudsmanku, dle rektorátu na příslušný požadavek nemají nárok. 

Akreditace  
• Bude vrácen DS Pedagogika, konzultant odhalil, že se jedná o duplicity předmětů a 

nestejnou realizaci na obou katedrách. 
• DS Anglický jazyk a literatura s didaktikou – velký problém, nemají ani jeden grant za 

posledních 5 let, ani aplikační, bude řešeno v říjnu. 
 

Nové studijní plány  
• Kromě KPPP jsou plány ostatních kateder nových studií nastaveny (trvá dále, spis 

1000 stran, hodně předmětů – „zaměření na“, v současné době je připravována matice 
pro kontrolu kateder. 

• Katedry spíše drobné úpravy, jako je doplnění rekvizit. 

Registrace do předmětů  
• První den registrací bez problémů, od 24. 9. běží zápis pro celou univerzitu, nabízeny 

předměty vyučované VOŠP – velký zájem, v kontaktu s Dr. Kofránkovou, studenti si 
chválí seznamováky – vysvětlení zápisů. 

CŽV 
• Žádost o schválení vzdělávacích programů. 
• Nový web. 
• Slavnostní předávání osvědčení. 
• Převod kurzů z ÚPRPŠ, vyjádřily se všechny dotčené katedry kromě KDDD. 

 
HVS  

• Vyjádření vedoucích bude dnes zveřejněno, chybí KDDD. 

 
RŮZNÉ 
 
Mezioborové studium D-Geo 

• Na PřF nový garant učitelství – horší informovanost. 
• Plánována schůzka zástupců obou kateder k problematice SZZ, čeká se na KDDD. 

 
Učebna R103 

• Vybudovaná nově, proběhne školení, učebna bude spadat přednostně pod 3 jazykové 
katedry. 



 
Uznávání předmětů z Bc. do Nmgr. a opačně 

• Probíhá diskuse. 

 
Vyhlášení schůzek pro jednání s jednotlivými katedrami 
Např.: 

• Vypisování komisí SZZ, vypisování zkoušek, rozvrhování, anotace předmětů. 
 

• Individuální problémy, které si znamenáme, např. nesprávné informace kateder – např. 
KVV povzbuzuje studenta, že když nezvládl AJ-VV, může si dodělat jednoobor, že ho 
přijmeme i už do roku 2018/19 – neznají pravidla a předpisy. 

 

 

Věda 
1) Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický rok 2019/2020 

Stávající akreditované obory doktorského studia byly vloženy do SIS. 
Termín fakulty k vložení podmínek byl z rektorátu stanoven pro doktorské programy do 31. 
10. 2018, a zároveň minimálně 6 týdnů před termínem konání AS fakulty, který bude pod-
mínky schvalovat. Je třeba stanovit termín zasedání AS - 13. 11. 2018. 
Otázka, zda a kdy vyhlásit i podmínky pro programy nově akreditované (Pedagogika, Di-
daktika matematiky, Anglický jazyk a literatura s didaktikou, Německý jazyk a literatura 
s didaktikou a Didaktika chemie) – bude řešeno, až po obdržení akreditací. 
 

2) Návrhy termínů zasedání vědecké rady v roce 2019 
(17. 1. 2019), 14. 3. 2019, 16. 5. 2019, 14. 11. 2019 - bude řešeno až na dalších 
kolegiích. 

 
3) Aktuální habilitační řízení 

a) PhDr. Václav Trojan, Ph.D., obor: Pedagogika, habilitační práce: Ředitel školy jako zá-
kladní faktor pedagogického vedení; na vlastní žádost řízení ukončil, 

b) PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D., obor: Filozofie, habilitační práce: Filosofická reflexe 
pojetí dítěte a dětství, habilitace plánována na zasedání VR 15. 11. 2018, 

c) PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D., obor: Pedagogická psychologie, habilitační 
práce: Psychologické souvislosti dyslexie, stanovit návrh habilitační komise ke schvá-
lení na listopadové VR (oslovit doc. Kucharskou). 

d) PhDr. Václav Velčovský, Ph.D., obor: České a československé dějiny, habilitační 
práce: Paměti Josefa Klimenta, návrh habilitační komise v jednání s katedrou dějin a 
didaktika dějepisu – prof. Pokorný, 

e) PhDr. Pavel Zikl, Ph.D., obor: Speciální pedagogika, habilitační práce: Motorika dětí 
s lehkým mentálním postižením, návrh habilitační komise v jednání s katedrou speci-
ální pedagogiky – doc. Květoňová. 
 



4) Komise pro etiku ve výzkumu 
• Bude ustavena Opatřením děkana – připraví OVV 
• Jmenovací dekrety pro předsedu komise a členy komise – připraví OVV 

 
5) Výběr nebibliometrizovaných publikací za rok 2017 

• Byla ustavena komise na základě nominací z kateder (7 členů). 
• Z RUK byla přidělena kvóta 19 publikací (monografie, kapitoly v monografiích, články 

v neindexovaných časopisech a sbornících). 
• 19 vybraných publikací je odesláno na RUK (viz zápis z jednání komise) 
• Členy komise by bylo vhodné odměnit – návrh po dohodě s panem děkanem a paní 

tajemnicí připraví proděkan pro vědu a výzkum. 
6) Jmenování fakultních koordinátorů v souvislosti s patřením rektora 24/2018 Evidence 

tvůrčí činnosti 
• Bylo projednáno jmenování dosavadních koordinátorů -  návrhy na jmenování při-

praví OVV a prostřednictvím osobního oddělení budou zaneseny do WHOIS. 
 

7) Seminář „Výzkumné dovednosti“ 
• Proběhl tradiční seminář „Výzkumné dovednosti“ pro doktorandy PedF pod vedením 

doc. Málkové, účast 31 doktorandů z různých oborů, součástí semináře byla soutěž 
účastníků, ceny tradičně zajišťovala katedra psychologie, letos doc. Málková žádá o 
proplacení cen – poukázek na literaturu – v celkové výši 3.500,- Kč – nelze proplatit, 
nebylo předem projednáno, lze příště řešit formou mimořádného stipendia.   

 

Tajemnice 

1. Navýšení příspěvku 
MŠMT navýšilo příspěvek pro VŠ, pro PedF navýšení příspěvku činí 2.551.436 Kč. 
Jedná se o podobnou částku jako v loňském roce, kterou jsme použili pro ohodnocení 
VP a THP pracovníků. Návrh na rozdělení příspěvku dle loňských pravidel bude 
projednán v EK AS včetně návrhu na využití části rezervního fondu ve mzdách. 

2. Žádost dr. Koury 
Dr. Koura doporučuje vydat v nakladatelství Academia tyto práce: 

rigorózní práci Michala Dudáše "Generál Prof. JUDr. Bohuslav Ečer", disertační práci 
Vojtěcha Čurdy "Podíl Ladislava Štolla na formování české kultury" a diplomovou práci 
Kristýny Bernardové "Nacismus versus okultismus v protektorátu Čechy a Morava: 
Osudy Jiřího Arvéda Smíchovského a Jana Kefera". Posledně jmenovaná práce byla 
též oceněna fakultní cenou Agon. 

Dr. Koura žádá o příspěvek fakulty na vydání těchto publikací ve výši 20 000 Kč na 
každou publikaci. Knihy by mohly vyjít v koedici Academie a Pedagogické fakulty UK.  

Nutno zjistit podmínky vydání (prof. Bílek).   



3. Rekonstrukce v budově v Brandýse nad Labem 
CPPT již nemá zájem rekonstruovat prostory v Brandýse nad Labem. Projekt rekon-
strukce je připraven, a to vč. stavebního povolení. CPPT plánovalo v rekonstruovaných 
prostorách vzdělávat zaměstnance UK. ESF projekt na tyto aktivity nebude již vypsán. 
Pokud bychom chtěli realizovat rekonstrukci, museli bychom připravit projekt na vzdě-
lávání našich studentů. Tento záměr musíme zveřejnit v SPR UK. Pokud ne, projekt 
nebude realizován. 
Závěr: projekt zatím nerealizovat. 
 

4. Ostatní 
 

5. Pronájem velkého sálu pro zkoušky Komorního sboru Entropie – univerzitní spolek. Od-
souhlaseno. 
• Rekonstrukce ve studovně probíhá dle harmonogramu. 25. 9. se koná druhý kon-

trolní den technického dozoru. Byly vyfakturovány bourací práce. Nyní se staví nová 
„galerie“. Stavba by měla být dokončena do konce října, pak se bude vybavovat 
nábytkem.  

Senát 

• POS – studentský návrh na povinnost stanovovat časové rozpisy u zkoušek. 

• POS – diplomové práce – převést schvalování z vedoucího pracoviště na garanta 
programu/oboru. Financování vs. zodpovědnost za program. K roli vedoucího 
katedry bude zpracováno opatření. 

• Stipendijní fond - nízké čerpání a vysoká tvorba 

• Setkání akademických senátů pedagogických fakult: 24. – 25.10. 

Přípravné setkání s Danielou Čechovou proběhne ve čtvrtek. 
Již se hlásí první fakulty. 

Studenti připraví seznam předmětů a vyučujících, kteří nezveřejnili informace v SISu. 
Předáno bude hromadně a anonymně. Návrh: provést samostatnou kontrolu pomocí SQL 
dotazu. 
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