
Kolegium 27. 3. 2018 
Přítomni: A. Kucharská, I. Kočová, V. Laufková, P. Nečasová, A. Jančařík, M. Nedělka, V. 
Teodoridis, R. Wildová, T. Bederka, V. Vlnas, M. Černochová 

 

Děkan 
• 5. 4. Oslava 670 let UK 

• 10. 4. Kulatý stůl GA UK 15:00 účast prof. Vlnas. 

• 21. 4.  Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů UK 

• Ve Spálené pokračuje nájem ve VOŠ. 

• 24. 4. Jarní koncert 2018 – Týnský chrám. 

• Opatření děkana – mzdový předpis projednán a odeslán AS. 

V. Laufková 
• Setkání se zástupci SOR a spolků s vedením fakulty: úterý 3. 4. 2018 od 16:00 (po zasedání 

AS PedF UK) v R118. 

• Noc vzdělávání – 4. 4. 2018 (http://nocvzdelavani.cz/, 
https://www.facebook.com/events/199735083913586/) 

• Pozvánka na Den dětí, učitelů a rodičů (D-DUR), který se bude konat v sobotu 14. 4. 2018 
od 13:00 na půdě naší fakulty (místnosti R010A, R103, R125, R126, R216, R231, Malý sál, 
Velký sál), pořádá spolek Emil, spolupráce dalších SOR a spolků. Kromě programu pro děti 
i přednášky a workshopy pro dospělé -  o výuce matematiky (s prof. Hejným), o waldorfské 
pedagogice či o novém přístupu k autismu. 

• Celouniverzitní šetření mezi uchazeči a absolventy Univerzity Karlovy, případné 
připomínky do čtvrtka 29. 3. 2018. 

• Návrhy na cenu Arnošta z Pardubic – zatím dva návrhy od studentů, a to prof. PhDr. Tomáš 
Kubíček, Ph.D. z KČL, literární teoretik a historik, v současnosti ředitel Moravské zemské 
knihovny v Brně, a prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. z KMDM. 

• Plánované letní fakultní příměstské tábory v druhé polovině srpna 2018 (již několik 
zájemců): tři turnusy (13. – 17. 8., 20. – 24. 8. a 27. – 31. 8. 2018; jeden den nocování na 
fakultě; téma Z pohádky do pohádky). 

Rozvoj 
Agenda 

• OPAD „Mzdový předpis“ 

• Fond F 1 – schůzka k fondu F pro zájemce se koná v úterý 3. 4. 2018 v 8:55 hod., R306. 

• OPVVV „Nábyteček“ – konkretizace výběrového řízení, čekáme na rozhodnutí výběrové 
komise. 

Studijní 
Akreditace doktorských studií 

• Probíhá příprava akreditačního spisu doktorské studium Pedagogika. 

• Jednání na RUK – dohoda mezi FF a PedF, garant Straková. 

http://nocvzdelavani.cz/


•  Doktorské studium Didaktika dějepisu – zatím bez fakultní účasti, doporučeno svolat 
schůzku na úrovni jednání děkanů. 

• KDDD plánuje doktorské studium ve spolupráci s Akademií věd – bude zaměřeno více 
oborově, bez FF, ale až v příštích letech. 

Akreditace pregraduálních programů 
• Reakce RUK – drobné úpravy v Učitelství pro 1. st. ZŠ. 

• Nutná úprava předpisů – Pravidla pro organizaci studia (P a PV do výše 95 %) – ve spisu 
jako závazek. 

• Zaslán dotaz na MŠMT – regulační orgán, 27. 3. odpověď, že stanovisko je připraveno. 

• Ministerstvo kultury – kladné vyjádření. 

Přijímací řízení 
• Proběhla schůzka na RUK. 

• Podmínky přijímacího řízení – požadavek do června, bude odevzdáno až v červenci. 

• Změny v posouzení nostrifikace středoškolského a bakalářského studia, zpoplatněno, bez 
obsahového posuzování, jen formální kontrola příslušných podkladů (razítka). 

• Plné uznání – Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Polsko. 

• Zatím vyňato ze spisové služby. 

• 2 kola přijímacího řízení pro doktorské studium. 

Studenti se SP 
• Přidělen příspěvek na studenty se speciálními potřebami. 

• V dubnu proběhne metodická návštěva z RUK k problematice. 

• Probíhá hodnocení služeb samotnými studenty se speciálními potřebami. 

Různé 
• Učebny Spálená Sp106, Sp107, využívání učeben v řešení, od začátku dubna v SIS. 

Stipendia 
• Návrh stipendia doc. Vondrové pro studenty, katedra se minulý týden postarala o návštěvu 

80 zahraničních návštěvníků a zařídila pro ně dvoudenní návštěvy na šesti školách. 
Schváleno. 

Registrace do předmětů 
• Povinné období stanovené RUK pro zimní semestr od 24. 9. 2018 – 30. 9. 2018, návrh 

začátku 18. 9. 2019 (úterý). 

• Povinné období stanovené RUK pro letní semestr od 11. 2. 2019 – 17. 2. 2019, návrh  
začátku 5. 2. 2019 (úterý). 

Dohoda o vzájemné spolupráci s Husitskou teologickou fakultou 
• Dohoda byla podepsána v říjnu 2008, PedF jako partnerská fakulta. Bude uzavřena nová 

smlouva. 

HVS 
• Problémy technické, vyučující by měli již vidět slovní komentáře, bude prodloužen termín 

pro vyjádření vedoucích. 



Zahraniční 
Audit programu ERASMUS+ na UK 

• Ve dnech 23. 4. – 15. 5. 2018 bude na RUK proveden audit programu Erasmus. Kontrolovat 
se bude rok 2013/14. Audit bude provádět externí fa Moore Stephens v Londýně. 

Návrh o navýšení rozpočtu pro odd. pro zahraniční vztahy od 2018 
• Na podporu dlouhodobých pobytů zahraničních expertů (spolufinancování pobytů s 

podporou Fondu mobility, ap.) o 150 tis. Kč. 

Fond mobility 
• K 29. 3. byly předloženy tři žádosti o fond mobility (KCHDCH - v celkové výši 98 tis. Kč - 

na 2 měsíční pobyt zahr. odborníka; KBiES - v celkové výši 40 tis. Kč - výjezd pracovníka 
katedry; KPPG - ve výši 12 tis Kč - na pobyt zahraniční studentky). 

Tajemnice 
• Rozdělení prostředků na projekty PROGRES. Spoluúčasti TA ČR prod. Kucharská a doc. 

Smetáčková, spoluúčast PRIMUS dr. Martínková. 

• Návrh rozpisu pro rok 2018, navýšení prostředků na vzdělávací činnost oproti roku 2017 
činí 15,908 mil. Kč, snížení prostředků na vědu o 342 tis. Kč. Celkové navýšení finančních 
prostředků činí: 15,565 mil. Kč. Připravuje se fakultní rozpis finančních prostředků. Komise 
EIK, která schválí plán investic na rok 2018, se sejde 5. 4. 2018. 

• Nové benefity pro zaměstnance 

◦ Volný nebo zvýhodněný vstup do cca 1400 sportovišť a relaxačních center v ČR a SR. 
UK uzavře smlouvu se společností Multisport. Dojednaná částka je 650 Kč 
měsíčně/zaměstnance. Zaměstnanec si tuto částku bude hradit prostřednictvím srážky ze 
mzdy, tj. náklady, spojené s tímto benefitem, jsou pro Univerzitu, resp. naši fakultu, 
nulové. Zaměstnavatel tedy uhradí fakturu od společnosti Multisport a peníze "vybere" 
od zaměstnanců formou srážek ze mzdy. 

Věda 
Z jednání předsedů oborových rad doktorského studia ze dne 13. 3. 
2018 
 

• Hodnocení a úspěšnost doktorského studia za akademický rok 2016/2017 

◦ Důraz na kvalitu a délku studia, šetření prostředky, hodnocení studia písmenem B a 
využití možnosti snížení stipendia, možnost hodnocení i během akademického roku, 
úspěšnost studia - sleduje se, kolik studentů ukončí studium od zápisu do studia. 

◦ Stáže, nízká mobilita, nutnost evidence stáží v SIS doktorandem a při ročním hodnocení 
školitelem. Pokud nedojde k evidenci stáže ze strany studenta v SIS, nebude tato stáž 
vykázána v celkovém ročním hodnocení doktorandů za PedF. 

◦ Prof. Nedělka poděkoval garantům studijních programů, za jejich práci. 

• Diskuze k tématu 
◦ prof. Nedělka k otázce délky studia – požadována dokonalejší kontrola hodnocení 

doktorandů a tvorby studijních plánů, zejména jejich jasná splnitelnost a dále délka 
studia do max. 5. až 6. roku studia. 



◦ doc. Vondrová k otázce stáží – další možné formy stáže např. možnost zapojení 
doktoranda do zahraničního projektu, mezinárodní spolupráce, publikační činnost a pod. 
Délka stáže definována v akreditaci. 

◦ doc. Teodoridis k otázce splnitelnost studia do 4. roku – 4 roky studia je velice krátká 
doba pro splnění všech požadovaných povinností i stáže a to včetně nejvyšší odměny 
školiteli – doporučeno k předložení akademickému senátu. 

◦ doc. Hnilica k otázce stáží – definování pojmu stáže. S ohledem na akreditaci každého 
oboru, kde je stáž definována. V ročním hodnocení se rozlišuje a sleduje stáž krátkodobá 
(do 3 měsíců) a dlouhodobá (nad 3 měsíce), další jiné rozlišení SIS zatím neposkytuje. 
Nutná kontrola školitelem při RH v SIS. 

◦ Další info k stážím a tvorbě ISP doktoranda na webu fakulty zde tříděno dle oborů a 
čerpáno z akreditace. 

◦ doc. Šmejkalová k otázce splnitelnosti studia do max. 6. roku studia – doporučeno 
doktorandovi přerušit studium, pokud není v jeho silách z různých důvodů plnit svůj ISP. 
Souhlasem přítomných bude řešeno ihned. 

• Zastávání významných funkcí ve věku 65 let a více 

◦ Věkové složení oborových rad – doporučeno řešit v součinnosti stávajících a nových 
členů. Stávající věkové průměry oborových rad: 

VBIO – 55,5 DČJ – 58,6 ČD – 58,5 PED – 59,9 HTP – 63,3 SPPG – 63,9 
DM – 66,7 FIL – 67,4 PPS – 68 
 

• Diskuze k vytvoření koordinačních rad a novým akreditacím 

 

Senát 
Viz Zápis č. 6/2018 ze zasedání AS PedF UK ze dne 20. 3. 2018 
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