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Kolegium 11.05.2021 

Č.j. UKPedF/368544/2021 

Přítomni: M. Bílek, I. Kočová, P. Nečasová, M. Nedělka, V. Teodoridis, A. Jančařík, T. Bederka,  

M. Černochová, A. Kucharská, M. Mužáková, R. Wildová, V. Laufková 

Akreditace a kvalita vzdělávací činnosti 

Akreditace 

 Hodnocení SP – 10.05. schůzka OKVA: 

 Hodnocen v pilotu bude NMgr. Andragogika a management vzdělávání. 

 Hodnocení bude spuštěno o týden později, na zpracování zprávy za garanta SP budou 3 
týdny, posléze hodnocení RVH – ke zpracovanému posudku se bude moct garant SP 
vyjádřit, může se připojit i děkan. 

 Pilotní hodnocení – může se stát i hodnocením definitivním. 

 Změny ve studijních programech – viz podklady pro kolegium, interní materiál, nutno projednat:  

 KAJL – podává návrh na dva nové volitelné předměty. 

 KOVF – Bc. studium: změna v názvu dvou předmětů, změny v garancích; NMgr. přesun 
předmětů mezi PV a V, přesun 1 PV předmětu do jiného bloku – navýšení kreditů ze 2 na 
3, nasazování náslechové praxe nejen v ZS, ale i v LS. 

 KPG – změny ve 4 předmětech – přeřazení mezi semestry, v zelených tabulkách je 
správně, ale i v ministerských tabulkách, chyba se dostala až do akreditačního spisu. - > 
NE, kolegiem neschváleno, změny nebudou umožněny. 

 Kontrolní zprávy: 

 Zaslány na OKVA – Bc. Chemie se zaměřením na vzdělávání (změny v obsahu předmětu), 
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (studijní opory). 

 Připravujeme – Německý jazyk a didaktika s didaktikou – personální zajištění (nesplnění 
slibu habilitací 2 pracovnic), zahraniční spolupráce vyučujících. 

Posuzování návaznosti vzdělání 

 Posuzování dokončeno, budou se generovat rozhodnutí o nepřijetí – k podpisu. 

 Těm, kteří vyhověli – zaslání sdělení přes SIS. 

 Studijní proděkanky informovány. 

Studenti se SP 

 07.05. proběhla celouniverzitní schůzka kontaktních osob. 

 Změny v oběhu dokumentů u zpracovaných posudků FD. 

 Doporučen elektronický podpis – token cca pro 8 pracovníků poradny, finanční zajištění – z účtu 
studentů se SP, projednání s paní tajemnicí. 

 Evaluace katedrových kontaktních pracovníků – zpracovaný dokument viz podklady pro kolegium, 
interní materiál. 
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CŽV a distanční vzdělávání 

 Žádost o schválení reakreditace programu CŽV Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ a 

2. stupeň ZŠ – viz podklady pro kolegium, interní materiál -> ANO, kolegiem schváleno. 

 Návrh FF ke spolupráci na záměru v rámci Národního programu obnovy (NPO) – oslovení pracovišť 

– vyjádření do pondělí 17.05. do 12.00 hod. 

 Pokračuje příprava programu CŽV se zaměřením na získání učitelské kvalifikace (obsah ped-psych 

bloku, moduly bloku oborová didaktika, závěrečná práce ve formě portfolia). 

 Pro CŽV neplatí možnost obnovení praktické výuky od 10.05., veškerá výuková činnost 

v programech CŽV je nadále možná jen v distanční formě (konzultace s právním oddělením). 

 Bylo ukončeno podávání návrhů na tvorbu interaktivních výukových materiálů (IVM) v rámci 

IP2021; výběrová komise zasedne v pondělí 17.05. v 16.00 hod. on-line (podáno 28 návrhů na 

zpracování celkem 64 IVM). 

Dr. Laufková 

Spolky a neformální spolky – výroční zprávy 

 Všechny spolky (Agora, Emil, Drosophila) a neformální spolky řádně odevzdaly pečlivě zpracované 

výroční zprávy dle struktury v přílohách opatření děkana 29/2020 + 17/2019. 

Seznamovací kurzy  

 Postupně se aktualizuje web http://seznamovak.pedf.cuni.cz/ (poděkování J. Vais). 

 Stipendium organizátorům a vedoucím ve stejné výši jako v loňském roce, tj. za organizaci 

seznamovacích kurzů stipendium ve výši 1.000 Kč/den organizátorům a vedoucím 

seznamovacích kurzů s podmínkou – max. dva vedoucí na 10 studentů prvních ročníků, pokud by 

se stalo, že by na jeden obor připadly dva seznamovací kurzy (dvě studentské oborové 

rady/spolky), částka se půlí. Dále jednorázový příspěvek ve výši 1.500,- Kč na jeden seznamovací 

kurz - > ANO, kolegiem schváleny příspěvky ve stejné výši jako v loňském roce. 

Dobrovolnictví na PedF UK  

 Pokračují zatím do velké míry všechny dobrovolnické aktivity studentů, a to pomoc s hlídáním a 

doučováním dětí pracovníků ve zdravotnictví (FN Motol, Thomayerova nemocnice – viz rotační 

výuky); zapojením do iniciativy Chci doučovat/Zapojme všechny; spolupráce s dalšími 

dobrovolnickými organizacemi, jako je dobrovolnické centrum ADRA, Český Červený kříž, Člověk 

v tísni, META o.p.s., Ulita života, projekt Počítače dětem či Sdružení pro integraci a migraci; 

individuálním doučováním dětí.  

 V letošním AR 2020/21 v LS měli možnost získat za dobrovolnickou činnost alespoň kredity za 

volitelné předměty: Dobrovolnická činnost v době mimořádné (COVID-19), OPNZ0Z169C ; 

Individuální a skupinová podpora žáků s překážkami v učení OPMN0N371C (pro studenty učitelství 

pro 1. stupeň ZŠ), Podpora žáků s SVP (a dalších žáků, kteří pomoc potřebují) OPNZ0S169C (pro 

studenty učitelství VVP pro ZŠ a SŠ). Prosím, zvažme, zda v souvislosti s nástupem nových 

akreditací nenabídnout studentům jeden PV předmět, kterým bychom navázali na předmět v LS 

2020/21 Dobrovolnická činnost v době mimořádné (COVID-19), a to předmětem Dobrovolnická 

činnost (v LS 2021/22) – organizace jako OSPOD, ADRA, META Člověk v tísni by byly rády 

v pokračující spolupráci s našimi studenty a jejich svěřenci. Bude řešeno na příštím kolegiu. 

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

 IP 2021, Fond F 2021 a Ukazatel P – realizace INVESTICE (KCHDCH, KTV, KHV), nákupy ICT 

formou DNS 1-4, příprava VZ pro rekonstrukci učeben M306 + M308; VZ ICT pro M209; opětovné 

vypsání DNS 04 - tiskárny 2. 

 VZ - UK – PedF – Rekonstrukce malé a velké tělocvičny v Brandýse nad Labem – přijaté 3 nabídky 

firma KAZIKO a.s., Tost.cz, s.r.o., DOMISTAV CZ a.s., hodnotící komise zasedá 12.05. od 9:00 

hod. ve složení Ing. Kočová, doc. Teodoridis, Dr. Rydlo, J. Bouřil, Ing. Necidová + Ing. Maňhal,  

I. Choutková, administrace zakázky ACCON T&T services, s.r.o. 

 OON 2021 – podklady za KBES, KDDD a KTV hotovy, otázka kontroly plnění smluv na katedrách 

s ohledem na výuku, vědu a administrativu akademiků. 

Studijní 

OON 

 Bylo by dobré doplnit informace o přehled úvazků na katedrách. 

 Prosíme o dohodnutí termínu prezentace výsledků. 

 Co v případě zjištění, že něco chybí? 

 V pátek 14.05. se bude konat schůzka k OON a VKH ve složení doc. Teodoridis, prof. 

Bílek, prof. Nedělka, doc. Mužáková, Dr. Nečasová, doc. Jančařík. 

Účast přísedících na 2. opravném termínu SZ 

 V podkladech pro kolegium, interní materiál, uveden přehled studentů a termínů, ještě bude 

doplněna KAJL a KOVF (v SISu nemají přiřazené studenty do komisí, takže se nedá zjistit, zda 

takového studenta mají). Jedná se celkem o 18 studentů. 

 V podkladech jsou rovněž uvedeny pokyny pro nezávislého pozorovatele (přísedícího). 

Promoce 

 Mgr. Karolinum 

 07.7: 6 termínů 

 15.07.: 5 termínů 

 16.07.: 2 termíny 

 Bc. Profesní dům 

 Rezervace termínů proběhnou teprve od 20. do 26.05. Promoce budou probíhat od 02.08. 

do 18.08. 

 Počet absolventů v promoční skupině bude navýšen až na 40 osob. 

 Délka promoce (v měsíci srpnu 2021) bude zkrácena na 1 hod. a rozšíří se počet promocí 

na 7 termínů za den (s přestávkou 12:00 -13:00 na oběd).. 

 Omezení gratulování na konci ceremonie pouze na rektora a děkana. 

 Hygienická opatření dle aktuálního stavu. 

 V aule Profesního domu bude nainstalována streamovací technika, díky níž je možné živě 

přenášet právě konající se ceremoniál.  

 Rigo Karolinum – 13.07. v 10:30 hod. 
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Přijímací řízení  

 Dnes má být v AS PedF projednáván návrh na změny podmínek přijímacího řízení. 

Různé 

 Ze své pozice proděkanky pro studijní záležitosti odstupuje doc. Mužáková, ve funkci bude do 

30.06. 

Tajemnice 

Rekonstrukce budovy Rettigové 

 OBH dokončuje prováděcí dokumentaci, byla uzavřena smlouva s OBH na zajištění dalších prací 

(Dvorky, Teraco). 

 Dislokace fakulty: Koleje Hostivař – oslovili jsme projektanta, který zpracoval projekt na budovu 

UJOP, která sídlí v jedné z budov v Hostivaři. Specifikovali jsme požadavky; nabídka na zpracování 

projektu na změnu užívání budovy č. 5 je ve výši cca 500 tis. Kč. Budova č. 5 by se využila na 

učebny, je problém s bezbariérovým přístupem. Budovu č. 6 bychom mohli využít jako pracovny a 

kanceláře, změnu užívání nemusíme řešit. 

Rekonstrukce tělocvičen v Brandýse nad Labem 

 Dne 06.05. bylo ukončeno VŘ na zhotovitele stavby. Tento týden proběhne zasedání hodnotící 

komise. Požádali jsme AS UK o změnu využití finančních prostředků, které byly schváleny v roce 

2016 na rekonstrukci prostor v Brandýse. Nyní bychom je využili jako spoluúčast na rekonstrukci 

tělocvičen v Brandýse nad Labem. Odpověď zatím nemáme. 

Návrh rozpisu finančních prostředků pro rok 2021  

 Pokud bude Vnitřní mzdový předpis UK schválen v podobě, ve které je navrhován, měsíční 

navýšení mezd bude činit 227.267 Kč, vč. zákonného pojištění. Nevíme v tuto chvíli, kdy začne 

nový předpis platit. 

 Rozklad příspěvku a dotace 2014-2021.  

 Otázky: 

 Navýšení prostředků na mzdy o 2,954 mil. Kč /zvýšení zaručených mezd v roce 2021/. 

 Prostředky na praxe budeme sledovat zvlášť nebo budou součástí „přerozdělení 

fin.prostředků“? 

 Rezervní fond: 10 mil. Kč. /pokud dojde ke schválení vnitřního mzdového předpisu ještě v roce 

2021 bude měsíční nárůst mezd činit cca 227,3 tis. Kč vč. zákonných odvodů/. 

 Nová položka: prostředky na dislokaci fakulty: 5 mil. Kč.  

 Bude řešeno na setkání komise pro vícekriteriální hodnocení, následně se odešle návrh na AS, 

odeslat do 25.05. 
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Věda a výzkum 

Cooperatio 

 Složení rad schválených VR PedF UK. v podkladech pro kolegium, interní materiál – probíhá 

schvalování koordinátorů a zástupců – MFF již schváleno, tento týden proběhne na PřF, příští na 

FF. FHS zatím neznámo. 

 Nemáme podklady za Health Science, nemůžeme pustit per rollam hlasování naší VR. 

Vzdělávací centrum Didaktikon 

 Fakulta byla přizvána, aby se podílela na přípravě mini science centra v Hybernské.  Centrum bude 

ve 4. patře. První schůzka proběhne ve čtvrtek. Vizualizace centra v podkladech pro kolegium, 

interní materiál. 

Ph.D. Studium 

 Nutno stanovit termín, od kdy mohou studenti vkládat roční hodnocení. Po dobu otevřeného RH 

nebude možné přerušení studia. 

Komise pro hodnocení vědy 

 Proběhlo zasedání, dnes by paní Vorlíčková měla dokončit finální tabulku hodnocení. 

Návrh na mimořádnou cenu děkana – z minulého kolegia 

 Článek, který jako hlavní autorka vydala naše studentka M. Tóthová v Journal of Chemical 

Education byl vybrán jako editor's choice. Americal Chemical Society vydávající 60 časopisů dělá 

speciální výběr a ročně takto ocení 365 textů:) https://pubs.acs.org/. -> ANO, kolegiem podpořeno. 

Podrobnosti řešit doc. Jančařík (30-50k Kč). 

Zahraniční 

Stipendium prof. Zdeňka Heluse 

 Ve spolupráci s OVV připravena žádost o stipendium prof. Zdeňka Heluse pro studenta Benjamina 

Šimsu. Komise k stipendiu 17.05., členy komise: doc. Mužáková, doc. Černochová, Mgr. Bederka, 

Dr. Greger, doc. Smetáčková. 

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