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Kolegium 25.05.2021 

Č.j. UKPedF/370467/2021 

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 

 Proběhla on-line schůzka s garanty SP. 

 Hodnocení SP – NMgr. Andragogika a management vzdělávání. 

 Datové podklady k hodnocení jsme již obdrželi, bohužel nebyla sebrána data od studentů (šetření 
RUK), informace o spokojenosti studentů budou čerpány z fakultního hodnocení. Data vycházejí 
poměrně pozitivně. 

 Dodatečné vyjádření OKVA k HVS – viz podklady pro kolegium, interní materiál. 

 Dead line pro zaslání Vlastní hodnotící zprávy – 04.06., další termíny: 

 18.05. zahájení pilotního hodnocení  

 18.05.–04.06.:  Čas na vyplnění Vlastní hodnotící zprávy pro garanty. 

 04.06.–18.06.:  Vyhodnocení zpravodajů, případně externích hodnotitelů. 

 18.06.–02.07.:  Projednání závěrů zpravodaje a případně extern. hodnotitele, případně 
setkání s garantem, tvorba návrhu závěrečné zprávy. 

 červenec–srpen: možné připomínkování zprávy ze strany garanta a děkana (proděkana)  

 září: projednání a závěrečná redakce zprávy na panelech a plénu RVH. 

Posuzování návaznosti vzdělání 

 Přicházejí dotazy k posuzování studijních programů, uchazeči jsou informováni, první přezkumy – 
připravuje se odvolání. 

 Komunikace s RUK – neposílat jednotlivě, po více žádostech – návrhy 1x za týden až 10 dní. 

Změny ve SP 

 Strukturu PV předmětů k praxím (ve vztahu k 1a) – dobrovolnictví lze rozšířit, viz návrh  
Dr. Laufkové. 

 Rozšíření PV nepodléhá schválení RVH, zde naopak lze vítat – jsou sice 4 typy praxí pro Bc. ve 
složce 1a (orientační, asistentská, lektorská, volnočasová), vzhledem k počtu studentů v Bc. studiu 
a tomu, že studenti musí absolvovat 2 předměty (vede KPg, KPsy, ÚVRV), bude i tak nápor na 
katedry velký. 

 Nutné určit garanta SP a zajišťující pracoviště, měl by mít stejné atributy jako ostatní PV předměty 
praxí v 1a. 

Studenti se SP 

 Proběhla schůzka kontaktních osob pro studenty se SP na katedrách – přijímací řízení, aktivity za 
letní semestr, návrh pro příští semestr (růstové skupiny a volitelné předměty pro studenty se SP). 

 Získali jsme audit webových stránek – přístupnost pro zrakově postižené. Hodnocení – přístupný 
s dílčími úpravami, projednání dalšího postupu. 

http://www.pedf.cuni.cz/
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 Firma Papundekl – z účtu studentů se SP budou hrazeny náklady přípravy budovy k rekonstrukci 
k zajištění podpůrných prvků ve výši 112 tis. Kč – komunikace s rektorátem, svolení: 

 Specifikace a typologie identifikačních tabulek orientačního systému s Braillovým písmem,  

 Supervize a autorská garance pilotní studie implementace nového orientačního systému 
v budově fakulty Myslíkova, M. Rettigové 5 a Spálená 10. 

 Hmatový plán – grafická úprava dodaných podkladů. 

 Zapracování odborných připomínek z katedry speciální pedagogiky a od firmy SONS ČR,  

 Příprava setu samolepek s piktogramy nebo textem vhodných pro studenty se speciálními 
potřebami a jejich sjednocení s orientačním systémem budov. 

 Integrace návrhu nového orientačního systému hlavní budovy fakulty v ul. Magdalény 
Rettigové s připravovanou projektovou dokumentací včetně materiálového řešení, 
vzorkování destiček, úchytů. 

 Příprava koncepce designu a vizuálního sjednocení informačních a propagačních 
platforem a nástěnek pracovišť fakulty včetně prezentačního systému PR akcí a událostí. 

Ceny 

 Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve 
studijním programu a za mimořádné činy studentů: 

 Mgr. Aleš Sedlmeier (vynikající student). 

 Bc. Nela Pastrnková – mimořádný čin v době COVID (byla nominována již v minulém roce, 
nezískala ocenění, návrh byl aktualizován, čeká se ještě na potvrzení). 

 Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, 
brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky: 

 Jakub Michal, KMDM. 

 Martina Tóthová, KCHDCH. 

 Soutěž monografií, https://cuni.cz/UK-11155.html.  

 Národní cena vlády Česká hlava (česká nobelovka za vědu, výzkum a inovace), viz 
http://www.ceskahlava.cz/cz/statut-souteze-ceska-hlava/.  

CŽV a distanční vzdělávání 

 Žádost o schválení reakreditace programu CŽV Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina 

II. a programu U3V Experimentální psychologie a její odraz v každodenním životě – viz podklady 

pro kolegium, interní materiál. -> ANO, kolegiem schváleno. 

 K návrhu FF ke spolupráci na záměru v rámci Národního programu obnovy (NPO) se přihlásilo 

celkem 14 pracovišť PedF – viz podklady pro kolegium, interní materiál. 

 Bylo vybráno ke zpracování celkem 52 interaktivních výukových v rámci IP2021 (13 e-booků, 18 

kurzů v MOODLE a 21 výukových videozáznamů). 

 Setkání kontaktních osob z kateder pro zpracování modulů oborových didaktik ke společnému 

programu CŽV se uskuteční v druhém červnovém týdnu. 

Děkan 

Věda 

 Doktorské studium: Stipendia budou dotována níže, nutno dorovnávat ze stip. fondů (MŠMT zná 

jejich výši)  

 Konference o sv. Ludmile – 27. – 28.05. 

 Zástupce fakulty pro EIZ (ředitelce Římanové) -> Ing. Formanová. 

http://www.pedf.cuni.cz/
https://cuni.cz/UK-11155.html
http://www.ceskahlava.cz/cz/statut-souteze-ceska-hlava/
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 GAUK – panely. 

 Týden vědy 01. – 07.11. – kontaktní osoba pí Helekalová. 

Studijní  

 Kulatý stůl k distanční výuce a zkoušení – 14.06. v 9:00 hod. 

 Informace k oběhu žádostí strukturace, vysvětlení a zdůvodnění, nutno připravit manuál a způsob 

použití, v čem se zlepší situace v rámci mimořádných opatření, kdy nefunguje klasické podávání 

žádostí písemně. 

CŽV  

 Jednotný vzdělávací portál UK – možno zadávat i fakultní školení. P. Satrapová zaškolí pověřené 

osoby z fakult. 

KDDD 

 11. 6. v 9:30 hod. konference k výročí doc. Kepartové (zastoupení vedení 9:30 – 10:00). 

HR 

 Revize personální – parametry, prac. skupina, v listopadu personální audit akademika 2021 

(příspěvek P). 

 Kolegium v letních měsících -> 20.07.2021 v 9:00 hod., prezenčně v R 118 + Výjezdní zasedání 

kolegia – návrh na konec srpna, místo a čas bude upřesněno, akci zabezpečuje Mgr. Bederka. 

 Mezinárodní ranking nejlepší zdraví: 

 udržitelná města a instituce, 

 inovace, 

 nejméně schopnost prezentace, 

 výsledky kazí velikost univerzity, 

 sběr dat opět na podzim. 

 Spor s Dr. Fuglíkem je uzavřen, již nedošlo k odvolání z jeho strany. 

Dr. Laufková 

Cena ministra školství pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za 

mimořádné činy studentů 

 Navržena Nela Pastrnková. 

 Dokumenty dodány, čekáme však ještě na potvrzení. 

 Detaily viz agenda doc. Kucharské v akreditacích. 

Dobrovolnictví na PedF UK 

 Po dohodě s doc. Kucharskou je možné zařadit povinně-volitelný předmět Dobrovolnická činnost 

do složky 3 v rámci nových akreditací. Nyní aktualizujeme s vyučujícím sylabus předmětu. 

  

http://www.pedf.cuni.cz/
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Absolventské šetření UK 2021 

 Bude spuštěno další kolo absolventského hodnocení. Podrobnosti viz podklady pro kolegium, 

interní kolegium. Předběžně je termín spuštění šetření nastaven na 14.06.2021, šetření bude 

otevřeno přibližně měsíc. 

Rozvoj 

 IP 2021 – je nutné začít čerpat a realizovat IP aktivity 2021, deadline pro zprávu 15.12. a vyúčtování 

středisek do 15.11.; rekapitulace viz Aktivity a rozpočet IP 2021 v podkladech pro kolegium, interní 

materiál. 

 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. a 

19.05. 2021 (složení Ing. Kočová, doc. Teodoridis, Dr. Rydlo, J. Bouřil, Ing. Necidová + poradce 

Ing. Maňhal, I. Choutková, administrace zakázky ACCON T&T services, s.r.o.); výsledek: 

vyloučení firmy DOMISTAV CZ a.s., hodnocení nabídky KAZIKO a.s. (cena vyšší na stavební 

práce než plánované v IZ z října 2020), příprava dodatku k IZ (kontrola na RUK Ing. Kostelecký 

následuje podání na MŠMT); VZ bude pokračovat po rozhodnutí MŠMT, cca 1. měsíc zdržení – 

viz příloha Dodatek k IZ v podkladech pro kolegium, interní materiál. 

 Příprava personálního auditu – sumarizace pracovního výkonu akademiků (výuka, OBD, 

administrativa); souhrnný podklad pro vedení – garance VT, AJ. 

Studijní 

Covid 

 Příprava dopisů na Pedfall a studenty k mimořádným opatřením (na studenty posílá studijní 

oddělení a ostatní kancelář děkana). 

Harmonogram SZ pro letní semestr 2020/2021 (podzimní termín) 

 Pro informaci v podkladech pro kolegium. 

 Na každou část SZ se student přihlašuje prostřednictvím SIS v termínech od 01.06. do 30.06. 

 Odevzdání diplomové a bakalářské práce v elektronické podobě pro všechny obory/programy 

nejpozději do 12.07. 

Harmonogram akademického roku 2021/2022 (návrh v podkladech pro kolegium, interní materiál) 

 K rozhodnutí: Děkanský den v LS, navrhujeme 31.03.2022, den před Velkým pátkem. 

  OVV bylo dohodnuto, že z důvodu nejasných termínů konání Gaudeamu a Dne UK na Albertově, 

nebudou do HAR uváděny termíny Dnů otevřených dveří pro příští ak. rok a budou prezentovány 

až po ujasnění na internetových stránkách PedF a sociálních sítích.  

Účast přísedících na 2. opravném termínu SZ  

 Probíhá bez problémů, v SIS upraveno vyplňování protokolu pro vložení přísedícího. 

 Až po zahájení SZ bylo ÚVT zprovozněno tlačítko pro generování 2. termínů – bude připraven 

návod. 

  

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

 Mgr. Karolinum 

 07.7: 6 termínů (9:00 hod., 10:30 hod., 12:00 hod., 13:30 hod., 15:00 hod., 16:30 hod) – 

náhradní termín pro neuskutečněné promoce. 

 15.07.: 5 termínů (9:00 hod., 10:30 hod., 12:00 hod., 13:30 hod., 15:00 hod.) + 16.07.:  

2 termíny (13:30 hod., 15:00 hod) – řádné termíny pro absolventy z května/června. 

 Bc. Profesní dům 

 02.08.: 7 termínů (9:00 hod., 10:00 hod., 11:00 hod., 13:00 hod., 14:00 hod., 15:00 hod., 

16:00 hod.) – náhradní termín pro neuskutečněné promoce. 

 03.08.: 5 termínů (9:00 hod., 10:00 hod., 11:00 hod., 13:00 hod., 14:00 hod.) – řádný termín 

pro absolventy z května/června. 

 Rigo Karolinum – 13.07. v 10:30 hod. 

 Promýšlíme možnosti využití promocí k získání zpětné vazby od absolventů. 

 Všech promocí se bude za fakultu účastnit pan děkan. 

Přijímací řízení 

 Z Ústřední knihovny nám byla v pátek zaslána zpráva, že u některých fakult se objevily problémy s 

přihlašováním uchazečů do přijímačkových testů v Moodle, a že v případě problémů se máme 

obrátit na fakultní IT nebo ÚVT. Častým problémem je, že uchazeči se nepřihlásili do SIS a tím 

pádem se jim nesynchronizovalo heslo, anebo nevědí, kde najdou jejich osobní číslo a heslo. 

 Byly naformulovány 3 druhy pozvánek pro 3 druhy přijímacích zkoušek, vydány potřebné OPADy, 

nyní pracujeme na novém textu OPADu „Co je uchazeč povinen dodržovat během přijímací 

zkoušky“. 

Poplatek za RIGO 

 Pro ak. rok 2021/2022 nebudeme navrhovat změnu poplatku za státní rigorózní zkoušku. 

 MŠMT vyhlásilo základ pro stanovení poplatků spojených se studiem pro ak. rok započatý v roce 

2021 ve výši 4.366 Kč (pro RIGO max. dvojnásobek stanoveného základu), 8.732 Kč, zaokr. 8700 

Kč, což je současný poplatek (2020: 4393, 8786, 8700). 

Tajemnice 

Rekonstrukce budovy Rettigové 

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

(Dvorky, Teraco). V současné době jsou práce OBH přerušeny – probíhá projednávání nového 

návrhu dvorků a dlažby Teraco na památkářích.  

 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 potřebných úprav a na změnu užívání budovy č. 5 na výukové prostory je ve výši cca 500 

tis. Kč. Celou budovu č. 5 by bylo potřeba zrekonstruovat, je nutné udělat nové stoupačky, rozšířit 

toalety, vybudovat protipožární dveře a upravit prostory pro učebny. Budovu č. 6 bychom mohli 

využít jako pracovny a kanceláře, změnu užívání nemusíme řešit. Zde bychom provedli pouze 

nutné opravy podlah, dveří, vymalování, kontrola elektroinstalace, zasíťování apod. 

http://www.pedf.cuni.cz/
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 Na 04.06. je domluveno setkání v Hostivaři s  Dr Vilimovským, doc. Teodoridisem,  

doc. Jančaříkem, Ing. Maňhalem, D.Svobodou a Ing. Arch. Zeťkou. Bude projednána možná 

úprava prostor menzy na „aulu“ a další. Setkání se zúčastní také Ing. Kočová. 

 Otázky: v budově 5 by bylo možné v 1. suterénním patře zřídit výpůjční protokol a kanceláře 

knihovny, ve 2. suterénním patře by mohl být sklad knih, další knihy by mohly být k dispozici v 

„krytu“, který bychom chtěli využít jako skladovací prostory. 

Rekonstrukce tělocvičen v Brandýse nad Labem 

 Dne 06.05. bylo ukončeno VŘ na zhotovitele stavby. Dne 19.05. proběhlo druhé zasedání hodnotící 

komise. Firma Domistav CZ, a.s., která původně skončila na prvním místě, nedodala potřebná 

doplnění, o které byla požádána a napsala, že ve výběrovém řízení nebude pokračovat. 

 Na druhém místě se umístila firma KAZIKO, a.s. Její nabídka je v pořádku, ale je o 3.588.767,18 

Kč bez DPH, resp. 4.342.408,29 Kč vč DPH vyšší, než činila naše původní žádost o dotaci. 

Připravujeme dodatek k IZ se žádostí o navýšení finančních prostředků na akci. Po vyjádření 

MŠMT může být VŘ dokončeno a s vítěznou firmou podepsaná smlouva. Práce na rekonstrukci 

budou zahájeny nejdříve koncem června. Termín kolaudace 11/2021 bychom měli stihnout.  

 Požádali jsme AS UK o změnu využití finančních prostředků, které byly schváleny v roce 2016 na 

rekonstrukci prostor ve staré budově v Brandýse. Nyní bychom je využili jako spoluúčast na 

rekonstrukci tělocvičen v Brandýse nad Labem. Odpověď zatím nemáme k dispozici. 

Ostatní 

 Nová platná opatření od 24.05. 

Věda a výzkum 

Cooperatio 

 Spuštěno per rollam hlasování vědecké rady (viz podklady pro kolegium, interní materiál), termín 

hlasování je do 30.05. Průběžný stav zaručuje schválení. 

 Garanti musí připravit podklady, VR na FHS bude až v červnu, nutno předjednat. Doc. Kucharská 

komunikuje náležitosti přihlášky – jména členů a medailonky před jejich vědeckou radou, jinak je 

problematické zajistit podpisy. 

 Podpisové kolečko děkanů a následné odevzdání je naplánováno na příští týden. 

 Aktuálně řešíme provázanost oborů na kategorie Scopus a WoS – vycházíme z publikací za 

posledních 5 let. 

Ph.D. Studium 

 Roční hodnocení bude spuštěno 19. 07. – nelze do ukončení přerušit studium. 

 Mimořádné stipendium za včasné ukončení je vypláceno průběžně. 

 Navrhuji nenovelizovat OPAD 20/2020 a ponechat stipendia na minimální výši. Zatím jsme ve 

ztrátě, v případě přebytku příjmů z RUK lze rozdělit mimořádným stipendiem. 

 Proběhlo jednání s ředitelem Nadace Karla Janečka a Eduzměny. Možná je reálné žádat o 

vytvoření stipendijního programu, kde by se vybraný uchazeč mohl věnovat výzkumu v rámci 

doktorského studia na plný úvazek. 

 PřF UK nás informovalo o změně garanta u Didaktiky chemie. 

http://www.pedf.cuni.cz/
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Jednací řád VR 

 V podkladech pro kolegium, interní materiál je vyjádření Dr. Staši. Aktuální jednání bude vyřešeno 

vyhlášením mimořádného stavu na fakultě. 

Vydavatelství 

 Začal prodej knih přes bookla.cz – https://www.bookla.cz/eshop/skripta-pedf-uk/zbozi .Začalo 

zveřejňování knih na books.google.com. 

Zahraniční 

Erasmus+ 

 Finance za ERASMUS+ - vyúčtování z EK RUK za 2020- rozdělení OM/OS prostředků fakultám 

ve Výzvě 2020 KA103 

 Mobility OUT (STA a STT, SMP). 

 Mobility OUT studentů (SMS). 

 Mobility IN studentů (SMS). 

 Rozdělení prostředků Erasmus+ OM/OS prostředků fakultám dle Výzvy 2020 KA103 je 

v podkladech pro kolegium, interní materiál. 

Zájem o zapojení do spolupráce s Uni ELTE v Budapešti (člen uskupení CENTRAL) 

 Strategické uskupení CENTRAL vzniklo v roce 2014 společnou deklarací pěti středoevropských 

univerzit - Univerzity Karlovy, Humboldtovy Univerzity v Berlíně, Univerzity Vídeň, Univerzity 

Varšava a ELTE Univerzity V Budapešti - a podporuje multilaterální spolupráci primárně v oblasti 

výuky a výzkumu. Institute of Research on Adult Education and Knowledge Management při ELTE 

(https://www.elte.hu/en/) má enormní zájem o spolupráci s PedF, a to nejen s naší KAMV, ale i 

dalšími našimi pracovišti. OZV RUK požádalo o vyjádření. O spolupráci projevily zájem: 

 KAM, KFJL, KČJ. 

Marie Sklodowska Curie – finance na podporu Post-Doc 

 Zda vyhlásit výzvu paní prorektorky Rovné o podpoře při řešení internacionalizace při získávání 

nových post-doků z programu MSC IF (Marie Sklodowska Curie Individual Fellowships? 

 MSC IF se uskutečňuje pod novým rámcovým programem (deadline polovina září 2021) s cílem 

získat nové post-doky na 2 roky. 

 Mimo jeho platu, hrazení jeho cestovních nákladů apod., připadá nemalá část finančních 

prostředků také hostitelské instituci- tedy PedF. Uchazeč musí splňovat dvě podmínky: 

 V době podání grantu musí již mít Ph.D. 

 Jeho/její praxe ve vědě a výzkumu nesmí přesáhnout 8 let. 

 Zájemce o pozici post-doky lze oslovit: 

 Přímo. 

 Zveřejněním inzerátu na portálu Euraxess. Se zněním inzerátu i jeho zveřejněním rádi 

pomohou kolegové z Evropského Centra a Staff Welcome Centra. 

  

http://www.pedf.cuni.cz/
https://www.bookla.cz/eshop/skripta-pedf-uk/zbozi 
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Různé 

Akademický senát 

 Problém se zveřejňováním výsledků výběrových řízení AS, komise pro VŘ nerozhoduje, pouze 

dává doporučení, ale toto rozhodnutí je tajné -> nezveřejňovat bodové hodnocení. 

 Do 08.06 připravit za kolegium otázky na kandidáty na rektora, otázky nebudeme poskytovat 

dopředu, ohlášeným kandidátek je prof. Králíčková.  

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

