
Kolegium 02.06.2020 
Č.j. UKPedF/234814/2020 

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

M. Černochová, K. Laufková, R. Wildová, A. Kucharská 

Děkan 

Studenti – dobrovolníci 

 Poděkování studentům aktivním v rámci dobrovolnických aktivit během krize (březen-duben), 
seznam dodá Dr. Laufková + připravit návrh na cenu MŠMT 2020 (letos se bude udělovat pouze 
v kategorii za mimořádné činy studentů, kde bude uděleno všech 10 ocenění), dodat do 
16.06.2020 k vyjádření na KD. 

Principy rozdělování prostředků na UK  

 Uloženo v podkladech pro kolegium k vyjádření a připomínkám – do 09.06.2020. 

Hodnocení distanční výuky 

 Aktuálně je řešeno studijním oddělením, připraví kompletní přehled formou tabulky a dodá 
panu děkanovi k odeslání do 16.06.2020. 

Organizační a personální změny 

 Nová studijní proděkanka – doc. Monika Mužáková. 

 Proděkanka pro  akreditace (a podmínky přijímacího řízení), studenty se SP – doc. Anna 
Kucharská (v organizační struktuře součástí děkanátu). 

 Oddělení pro podporu distančního vzdělávání a studijní opory – v gesci prof. Bílek (+ úvazek 
1,0 a v průběhu činnosti navýšení/snížení. 

 Toto souvisí s akcentem UK na distanční vzdělávání, think tank UK, důraz UK na PedF jako 
vedoucí fakulty v distančním vzdělávání, předávat know-how reálně pro učitele v terénu (nejen 
studenty). 

 Poradna pro studenty se SP (Spálená po KRJ, místnost v Rettigové). 

Jančařík 

Akademický senát 

 Příští zasedání AS (10.06.) se bude konat online přes MS Teams. 

 Na červencové zasedání AS je třeba předložit návrh na složení kolegia, složení KD a VR bude 
řešeno 16.06. 

OVV 

Analytika webových stránek PedF 

 Na webových stránkách jsou tvořeny automatické reporty, díky kterým dokážeme sledovat 
propagaci jednotlivých eventů či příspěvků v reálném čase a podle toho upravovat strategii. 
Na základě získaných dat také upravujeme obsah na sociálních sítích. 

 Bude připraveno opatření děkana k jednotnému vizuálnímu stylu, součástí opatření bude 
manuál vizuálního stylu fakulty. 



Rozvoj 

 Výroční zpráva fakulty za rok 2019 – podklad byl zaslán AS, následná grafická finalizace za 
garance PR oddělení (Mgr. Bederka). 

 Rekonstrukce Rettigové – „koncepce KNIHOVNA“ příprava na rekonstrukci – redukce knižního 
fondu – nutná součinnost vedoucí knihovny, prof. Bílek, doc. Jančařík, popř. i katedry (co je 
možné „zlikvidovat“). Součinnost kateder je nutná především proto, že ve studijních oporách 
jsou odkazy na literaturu. Do cca 14 dnů bude zpracován kompletní přehled literatury včetně 
návrhu na likvidaci. 

Studijní 

Přijímací řízení 

 Bylo vydáno Opatření děkana k upuštění vč. příloh. 

 Do SIS jsou vkládány změny podmínek přijímacího řízení schválené senátem. 

 Je připraven harmonogram přijímacích zkoušek a odeslány pozvánky uchazečům k přijímacím 
zkouškám. 

 Webové stránky pro uchazeče jsou aktualizovány. 

 10.06. v 10:00 hodin v R016 se koná schůzka s garanty pro přijímací řízení (i zde bude přítomen 
pan Svoboda z TPO). 

 Testy TOSP jsou zadány do tisku. 

Úpravy v Karolínce pro akademický rok 2020/2021 

 SPPG – zařazení nového volitelného předmětu: Název předmětu: Příprava učitele k tvorbě 
podpůrného prostředí v inkluzivní třídě pro studenty navazujícího magisterského Učitelství, 
Vyučující doc. Vanda Hájková. Rozsah 0/1, oba semestry ZS i LS, 2 kredity. 

 Zdůvodnění: Obsah předmětu a jeho výstupy budou podporovány z projektu 
CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001443, který řeší PedF UK – katedra SPPG v rámci 51. výzvy 
Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Dr. Šumníková (souhlas garanta) – ano, kolegiem 
schváleno. 

 KTV – zařazení nového volitelného předmětu pro studenty bakalářského studia Specializace 
v pedagogice, společný základ. Název: Sportovní kurz. Rozsah: 7 dní, zimní/letní kurz. Navržený 
počet kreditů: 7 kreditů (stejné jako Volitelný kurz cvičitele lyžování). Obsah: smyslem kurzu je 
umožnit studentům sportovní kurz se zaměřením na zimní nebo letní sportovní aktivity 
(souhlas garanta) – Ne, kolegiem neschváleno. 

Stipendia 

 Návrh úpravy metodiky pro přiznávání stipendií (v podkladech pro kolegium), úpravu dodá 

ještě od zahr. odd.; návrh snížit max. částku za měsíc z 50 tis. na 30 tis.  – Ano, kolegiem 

schváleno. 

Návrh harmonogramu akademického roku pro rok 2020/2021  

 Harmonogram bude zveřejněn formou Opatření děkana. 

KHV  

 Řešíme přípravu realizace distanční SZZ se zachováním veřejnosti. 

Akreditace 

 Na květnovém zasedání RVH byly schváleny akreditace bakalářských studijních programů se 
zaměřením na vzdělávání (Výtvarná výchova, Výchova ke zdraví, Dějepis), dále programy 
Pedagogika, Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku, Vychovatelství, Učitelství 
praktického vyučování a odborného výcviku, Učitelství pro MŠ a akreditace navazujících 
magisterských programů učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ (Výtvarná výchova, Výchova ke zdraví 
Dějepis), Pedagogika, Psychologie, Předškolní pedagogika. Doba akreditace 10 let, v několika 



málo programech na 5 let. Kontrolní zprávy a nápravná opatření, zejména studijní opory. 
Přerušeno je jednání obou programů (Bc. i NMgr.) katedry tělesné výchovy. 

 Poslední tři programy – dojednáno s MŠMT, změna v názvech, v nejbližší době bude vypraveno 
na rektorát. 

 Učitelství sborového zpěvu ve sdruženém studiu se studijním programem učitelství 
pro 2. stupeň základní školy a střední školy (Bc. program: Sborový zpěv se zaměřením 
na vzdělávání). 

 Učitelství hry na nástroj ve sdruženém studiu se studijním programem učitelství pro 2. 
stupeň základní školy a střední školy (Bc. program: Hra na nástroj se zaměřením na 
vzdělávání). 

 Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školy (Bc. program: 
Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání). 

 V červnu 2020 by mělo být v RVH schvalován program DS Anglický jazyk a literatura s 
didaktikou. 

 Řešíme rozšíření akreditací pro plné plány (Bc., NMgr.), dříve jednoobory. Konkrétně se jedná 
o Bc. i NMgr. anglický jazyk, německý jazyk, biologie, pedagogika, zasláno na AS bude 02.06., 
AS projedná 09.06., VR 18.06. Protože pravděpodobně nebude realizováno červencové 
zasedání, projednáno bude až začátkem září. Podmínky přijímacího řízení budou připravovány 
paralelně s ostatními novými studijními programy, aby se stihly o studijní programy k 01.10.. 

Nové podmínky přijímacího řízení 

 S akreditacemi souvisí i vyhlášení akreditovaných programů. Pro 2021/22 je nutné připravit 
podmínky přijímacího řízení zcela nově, budou vyhlašovány maior a minor. 

 Vedoucí kateder již obdrželi informace o přípravě podmínek přijímacího řízení, bude se dělat 
také revize kombinací a také případné nové návrhy kritérií. 

 Očekávané změny: 

 přihlášky do maior a minor – každá dvoukombinace SP bude vyhlášena dvakrát (např. 
anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání maior, český jazyk se zaměřením na 
vzdělávání minor a český jazyk se zaměřením na vzdělávání maior a anglický jazyk se 
zaměřením na vzdělávání minor). 

 Změny v kombinacích programů – pouze mimo skupinu oborových půldnů. 

 TOSP – dotaz zbývajícím katedrám, které využívají (KSP, KPG, KPPP). Návrh na oborové 
testy. 

 Učitelská příprava v NMgr – předpokládáme, že zůstane test, pouze by měl obsahovat 
témata povinných předmětů v Bc. Bude svolána krátká schůzka s KPs. a KSP. 

Výhled akreditací v AR 2020/21 

 Převod studentů doktorských programů do nových akreditací, bude vydáno opatření děkana, 
nejdříve je třeba informovat AS a předsedy oborových rad (společně s proděkanem pro vědu), 
po „vyprázdnění“ programů bude zaslána žádost rektorovi o zrušení starých programů 
(projednání v AS, schválení ve VR). 

 Příprava nových akreditací: DS Andragogika (již řešíme), DS Didaktika biologie (přes NAÚ, 
dohoda, nutné zpracování sebehodnotící zprávy – část katedrální a část fakultní), DS Didaktika 
českého jazyka. 

 Lze očekávat nové programy – např. NMgr. STEM, nedělená Logopedie, DS Primární 
pedagogika, kombinované studium Edukace a interpretace kulturního dědictví, aj. 

 Pravděpodobně hodnocení studijních programů, které by mělo být realizováno cca před 
polovinou platnosti akreditace. Zatím není upřesněno, dle prvních informací by již v AR 
2020/21 mělo být zahájeno hodnocení Učitelství 1. st. ZŠ. 

 Dále budou řešena nápravná opatření a kontrolní zprávy (v podkladech pro kolegium). 

 Kontrolou budou probíhat i studijní opory ve studijních programech, které mají kombinované 
studium. 

  



Garanti studijních programů 

 Průběžné sledování stavu (bude dán podnět na VR 18.06.), SO připraví Opatření děkana 
s přehledem jednotlivých garantů akreditovaných programů. 

Studenti se SP 

 Z prostředků projektu OP VVV byly zakoupeny ochranné pomůcky pro vyučující studentů se SP 
a pro činnost poradny. 

 Obdrželi jsme dar 80 ks. štítů – pro vyučující studentů se SP a pro rizikové vyučující. 

 Kurzy pro vyučující začnou o prázdninách (přihlášky a on-line forma, prezenční v září). 

 Za 4 měsíce činnosti bylo provedeno 46 konzultací. 

Tajemnice 

Rekonstrukce budovy v Rettigové 

 Kontrolní den č. 15 proběhl ve středu 27.05. Na základě dohody byla předána OBH výzva 
k přerušení prací od 18.05. do 30.06., z důvodu doplnění studie na rekonstrukci střechy auly. 
Současně je připravován dodatek č. 2 na rekonstrukci střechy auly. 29.05. bylo vyhlášeno 
výběrové řízení na rekonstrukci kotelny. VŘ bude ukončeno 15.06. 

Rekonstrukce tělocvičen v Brandýse nad Labem 

 Projektant zahájil projednávání na stavebním a památkovém úřadě. Je připraven návrh na 
výměnu oken a střechy ve velké tělocvičně. 

Doktorandská stipendia 

 Za období leden–duben byla vyplacena doktorandská stipendia ve výši 7.206.107 Kč. Dotace 
z MŠMT činí 6.570.000 Kč. Žádám o souhlas s převodem rozdílu ve výši 636.107 Kč do nákladů 
stipendijního fondu. Ano, schváleno kolegiem. 

Ostatní  

 SIS – aktualizovat údaje o sobotním zkoušení (pro potřebu zajištění služeb vrátnice). 

 Přijímací řízení – dezinfekce prostor – zajistí studenti (vyřizuje Mgr. Bederka), pro všechny 
uchazeče musí být k dispozici čestná prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 
onemocnění. 

 Mgr. Semrád bude od června na fakultě opět každý pátek mezi 9:00 a 13:00, další měsíce 
domluvíme dle potřeby. 

Věda a výzkum 

 Další jednání VR je připraveno na 18.06., připravena jsou habilitační řízení Dr. Chejnové a Dr. 
Štepáníka, habilitační komise zasedly 25.05. 

 Návrh OPADu k převodům studentů do nově akreditovaných „následnických“ studijních 
programů. 

 Návrhy témat pro nové post-doc s nástupem od 01.01.2021 žádá RUK do 05.06.2020 – třeba 
provést výběr. Navržená témata:  

 Professional vision of future teachers (noticing and knowledge-based reasoning) – 
KMDM a spolupracující katedry – garant doc. Vondrová. 

 Developing mathematics, reading and language competence via word problems – 
KMDM a spolupracující katedry – garant doc. Vondrová. 

 STEM Teachers Education – Challenges and Perspectives – KCHDCH a spolupracující 
katedry – garant prof. Bílek. 

 Assesment of student teachers at the end of undergraduate teacher training – KPPP – 
garant doc. Stará. 



 Contextualized secondary data analysis of international large scale assessment data 
(e.g. PISA, TIMSS) – UVRV – garant Dr. Greger. 

 Z RUK přišlo upozornění ke změně vyplácených doktorských stipendií v průběhu roku, bude 
vydáno nové Opatření děkana s účinností od 01.10.2020. Zároveň je třeba připravit text 
rozhodnutí k odeslání dotčeným studentům – připraví OVČ. 

 Do rady GAUK sekce Lingvistika je třeba nominovat náhradu za doc. Šmejkalovou, které končí 
mandát. Návrhy: doc. Chalupský, Dr. Štěpáník, doporučována je i nominace osoby mimo UK. 

 V soutěži o vysoce kvalitní monografie na RUK se umístily dvě publikace PedF (oceněno bylo 
celkem 75 monografii): 

 Páchová, Anna, Bittnerová, Dana, Franke, Helena, Rendl, Miroslav, Smetáčková, Irena: 
Školní a mimoškolní vzdělávání žáků z vyloučených lokalit (28. – 30.). 

 Charvátová, Kateřina: Dějiny cisterckého řádu 1142-1420. Svazek III.: Kláštery na 
hranicích a za hranicemi Čech (48.). 

Zahraniční 

CZEDUCON 

 3. ročník fóra mezinárodního vysokoškolského vzdělávání, podtitulem (Ne)připraveni na 
budoucnost? 

 Pořádatel: DZS. 

 04. a 05. listopadu 2020 v Praze. 

ERASMUS+ 2020/21  

 Některé zahraniční univerzity nepřijímají nominované studenty. 

 Některé zahraniční univerzity nebudou organizovat přímou výuku, nabízejí nominovaným 
studentům on-line studium. (takový student může studovat z domova – zero grant se statutem 
zahraničního studenta). 

 Některé zahraniční univerzity nabízejí jak výuku přímou, tak on-line. Student se může 
rozhodnout. 

 UK zatím nenabízí on-line výuku, připravujeme se tedy na přímou výuku pro zahraniční 
studenty. 

Výsledky SYLFF  

 Univerzitní komise navrhla studentku z PedF a studenta z FSV, náhradník z FF. 

 PedF bohužel bez úspěchu. 


