
 

Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208, Tel.: +420 221 900 111, www.pedf.cuni.cz 

Kolegium 08.06.2021 

Č.j. UKPedF/370827/2021 

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 

 Na OKVA odevzdána Vlastní hodnotící zpráva Andragogik a management vzdělávání 
s doplňujícími soubory (CV pracovníků, po odchodu Dr. Trojana a dalších pracovníků, noví 
pracovníci v programu viz podklady pro kolegium, interní materiál). 

 Informace z MŠMT k STEM a Český jazyk jako druhý jazyk (učitelství NMgr). 

 „Poprosím o trpělivost, budeme se muset poradit, jedná se o zásadní změnu v učitelské 
přípravě (ba přímo revoluční), která by se měla odrazit i v tzv. Rámcových požadavcích na 
studijní programy připravující pedagogy, ty zatím připouštějí jen dvouoborové studium. 
Změna by se zřejmě dotkla i RVP, tady je výhodou, že se v současné době připravují revize 
RVP, zvažuje se i varianta nových RVP. 

 Studijní program Učitelství českého jazyka jako druhého jazyka vidíme jako potřebný, co 
se ale jeví jako problematické především z hlediska naplnění úvazku je, pokud je 
předkládán jako plný studijní plán, doporučujeme jej realizovat ve sdruženém studiu.“ 

Návaznost akreditací 

 Kontrola studijních plánů pro KS – kontrola s fakultními tabulkami, někde drobné úpravy (zejména 
v hodinách přímé výuky). 

 Změny v garancích starších programů – sjednocení garancí s novými programy – projednat. 

 Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a Učitelství českého jazyka pro 2. st. ZŠ a SŠ (snížení 
úvazku prof. Mocné – noví garanti Dr. Sojka a doc. Šmejkalová). 

 Vychovatelství (prof. Walterová – Dr. Blažková). 

 Doplněno - změna na KTV – místo doc. Dvořákové prof. Jandová (stávající akreditace i akreditace 
institucionální) pro NMgr. obor/program. 

 Avizovány další změny na KVV a KDDD – lze je ale udělat, až budou jmenovaní habilitováni  
(Dr. Sedlák a Dr. Koura). 

 Ukázala se potřeba opětovného informování garantů SP – pravidla, kdo může garantovat předmět 
(změny v garancích). 

 Bude organizován panel k akreditacím psychologických pregraduálních studií (organizuje ČMPS, 
září). 

 Nové předměty – Dobrovolnická praxe (předjednána minule, schválení). 

Studenti se SP 

 Proběhla celouniverzitní schůzka diagnostiků funkčních diagnostik, doporučení elektronického 
podpisu a sjednocení běhu dokumentů mezi vyšetřujícím, studentem se SP a fakultou, která je 
příjemcem služby (tj. informovaný souhlas, zdravotnická dokumentace, posudek funkční dg.), dále 
placené verze pdf (možnost zaheslování souborů). Na naší fakultě byli osloveni ti, co FD 
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zpracovávají, ne všichni token chtějí. Na placené pdf. se ještě dotážeme, hradilo by se z účtu 
studentů se SP. 

 Proběhla prezentace na akci Paedagogium o podpoře studentů se SP na VŠ, stali jsme se součástí 
týmu připravující metodické materiály pro online výuku (konkrétně u studentů se SP) – 08.06. od 
13:00 hod. další schůzka týmu. 

 Komunikace s RUK – Centrum Carolina – financování příprav projektu k rekonstrukci – oblast 
dostupnosti budovy studentům se SP (se zrakovým postižením) – částka bude rozdělena. 

 Nový volitelný předmět pro studenty se SP – Jak uspět při studiu na VŠ (0/2, 3 kredity, Z). 

Ceny 

 Zaslány návrhy ocenění pro studenty (MŠMT, Hlávkova cena). 

CŽV a distanční vzdělávání 

 Bylo vyřešeno čerpání financí na zpracovávání IVM v rámci IP – bude jen jedno středisko s garancí 

proděkana pro CŽV a distanční vzdělávání, Bc. Červený povede evidenci jednotlivých dílčích 

projektů akademických pracovníků. 

 Bylo uspořádáno několik propagačních akcí k nabídce zájmových programů CŽV a U3V. 

 S OVV je řešena propagace letní školy pro dívky se zájmem o přírodní vědy a technologie v rámci 

projektu EU GEM. 

 V rámci Oddělení pro podporu distančního vzdělávání byly připraveny dvě vystoupení na 

konferenci a workshopu k distančnímu vzdělávání na VŠ. 

Děkan 

HR 

 Návrhy na prodloužení vedoucím: prof. Veteška, doc. Smetáčková, dr. Koucký. 

 VŘ KCHDCH: termín, obsazení. 

 Další VŘ. 

Kariérní řád  

 K připomínkám do 15.06. 

Různé 

 Předávání cen UK 23.06. ve 14:00 hodin  

 Výroční zpráva – odeslána na RUK. 

Dr. Laufková 

Letní kempy 2021 

 Podpořeny MŠMT v celém rozsahu, spolupráce 6 fakult UK: FF, FHS, FTVS, MFF, PEDF a PŘF UK. 

 V pátek 04.06. jednání s prof. Wildovou a Mgr. Baťkovou. Nastaven systém propagace, vytvoření 

webového odkazu přes RUK; vytvořeny dotazníky pro vedoucí i doučovatele a přihlašovací 

formulář pro zákonné zástupce dětí. Informace půjde jak na organizace, s nimiž jsme byli ve spojení 

pro dobrovolnickou činnost, tak na zaměstnance UK. 
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 Na PedF UK se budou konat tři letní kempy paralelně (1. stupeň, přírodovědné zaměření, jazykově-

humanitní zaměření), a to od 19.07. do 27.08. 

 Budeme rezervovat tři místnosti v době konání táborů přes asistentku Veroniku Ledeckou. 

Absolventské šetření UK 2021 

 Bez návrhů na změny za naši fakultu – a to jak k obecnému dotazníku, tak fakultní sekci. 

 Šetření by mělo být započato 14.06.; šetření bude otevřeno přibližně měsíc. Oslovováni budou 

absolventi bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních programů. 

OVV 

Přijímací řízení 

 Kompletně zajišťujeme servis uchazečům – hlavně co se týče navigace a porady. Hodně dbáme 

na to, aby se uchazeči cítili u nás dobře – přijímací řízení zásadně ovlivňuje to, jestli se k nám 

nakonec přihlásí nebo dají přednost někomu jinému. Letos je to většinově jejich první osobní 

kontakt s fakultou. Když se jedná o složitější dotazy, posíláme na pana Kuklu. 

 Jedná se o poměrně důmyslný systém, kdy my uchazeče vedeme od sociálních sítí až do 

místnosti s testem. Pak už je to na vyučujících. 

 Pokud jsou nějaké problémy, jsou řešeny okamžitě – téměř celé oddělení je tam celou 

dobu. 

 Radikálně se zvýšil počet dotazů o přijímacím řízení na sítích. 

 Vyřešeny problémy s rozdílném označením místností v pozvánkách a na 1.LF. 

 Sehnáno velké množství SPS, což v covidové době je mimořádně obtížné v tomto počtu. 

 RUK hodnotí pochvalně. 

Výjezdní zasedání kolegia děkana 

 Datum: 16.-18.09. 

 Místo bude upřesněno podle volných kapacit co nejdříve. 

Data k helpdesku 

 Odstraňujeme z hlavní stránky odkazy, které dlouhodobě vykazují nefunkčnost. Konkrétní data 

jsou v podkladech pro kolegium, interní materiál. Odstranění je oprávněné, odkaz helpdesk 

nefungoval. 

Skupina – opatření ohledně sexuálního obtěžování 

 Opatření děkana, které ukotví systematickou podporu obětem – zatím je toto ve formě návrhu. Dva 

ombudsmani, Dr. Veronika Laufková a Veronika Vohlídková. 

PR – monitoring 

 Testujeme nový program na monitoring médií. Rektorátní je k ničemu. Testujeme to společně s FF 

a FSV UK. 

 PR výstupy – Opět pokračujeme po reformě v radikálně zvýšeném počtu PR výstupů, počet 

výstupů se znásobil během velmi krátké doby. 
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Rozvoj 

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

středisek do 15.11. 

 Ukazatel P 2021 – indikátor „počet odborně-pedagogických stáží s reflexním seminářem“, 

schválení plánu 9 stáží v nominální hodnotě 218 500,- Kč – viz podklady pro kolegium, interní 

materiál. 

 IP 2020-21 – kontrola závěrečné zprávy část A, deadline 15.06. (viz karta – Trello). 

 VZ - UK – PedF – Rekonstrukce malé a velké tělocvičny v Brandýse nad Labem – podán dodatek 

č. 1 k IZ na RUK a MŠMT včetně jednostranně podepsané smlouvy s firmou KAZIKO a.s. 

(zhotovitel); čekáme na souhlasné stanovisko MŠMT, možný termín předání staveniště 23.06. – 

viz příloha dodatek č. 1 k IZ v podkladech pro kolegium, interní materiál. 

 Kandidáti na rektora na PedF UK – AS termín pro SIT. 

Studijní 

Covid 

 Sledujeme aktuální stav mimořádných opatření, zatím nevydán oficiální dokument  

 Souhrn zpráv v médiích:  

 Nosit roušku budou muset zaměstnanci nosit už jen ve společných prostorech firem. 

 Od 1. července končí testování zaměstnanců ve firmách. 

 Roušky ve školách nekončí zatím úplně. „O přestávkách a ve společných prostorách 

povinnost nošení roušek zůstává“. 

 Výjimka z nošení roušek se na žádost ministerstva školství bude vztahovat také na 

zkoušky na vysokých školách či maturity, pokud lidé udrží dvoumetrový rozestup. 

 Vláda rozhodovala i o sjednocení pravidel pro uznávání testů. K prokázání bezinfekčnosti 

budou od úterý 8. června všude platit všechny druhy testů včetně samotestů nebo čestné 

prohlášení (dnes jsme nepustili uchazeče se samotesty k přijímacím zkouškám, půjdou 

k náhradnímu termínu). 

 Bez oficiálních podkladů nemůžeme přikročit ke změnám, přesto budeme informovat katedry 

KAMV a KDDD, které mají 08.06. přijímací zkoušky, že jsou možné samotesty. Pro realizaci 

ostatních studijních činností či jiných vyčkáme dopoledne na vydání opatření. 

Přijímací řízení 

 Byla aktualizována prezentace s pokyny pro přijímací zkoušky pro katedry a byla spolu s OPADem 

15/2021, pokyny k e zkouškám z hlediska GDPR a s upraveným formulářem pro bezinfekčnost 

odeslána na katedry, katedry měly možnost (osobních, telef. a online) konzultací. 

 Od pondělí 07.06. zajišťuje studijní oddělení rozvozu testů na Albertov, do Celetné, do Myslíkovy, 

studijní proděkanky i další pracovníci SO jsou v budovách fakulty přítomny jako podpora 

probíhajících přijímacích zkoušek, jsou nepřetržitě osobně přítomny pro případ řešení 

nestandardních situací v souvislosti s přijímacím řízením. 

 Připravujeme organizaci odvolacího řízení ve věci přijetí ke studiu AR 2021/22 budeme domlouvat 

termíny s RUK. 

 Dnes je další schůzka na SO s Dr. Feberovou, která poskytuje podporu pro katedry (KG, KBES, 

KPED), které realizují př. řízení v Moodle. 
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 Je připraven harmonogram pro náhradní termín přijímacích zkoušek a byl rozeslán na jednotlivé 

katedry, které zatím nevznesly žádné námitky. 

 Pracovníci studijní oddělení jsou v době př. řízení přítomni v hl. budově od 7.00 hodin kvůli rozvozu 

testů, podpoře uchazečů apod., v ostatních budovách dle harmonogramu. Děkujeme TPO za 

příkladnou spolupráci. 

2. opravný termín SZZ – nezávislý pozorovatel 

 Studijní proděkanky se účastnily celkem 12 z 21 plánovaných 2. opravných termínů SZ, spolupráce 

s katedrami byla velmi dobrá, osvědčil se námi nastavený proces včetně nově vytvořené 

administrativní podpory. Nově vytvořená funkce v SIS filtraci 2. opravných termínů bylo ÚVT 

zprovozněno, Mgr. Svoboda vytvořil návod a ten je zveřejněn na Helpdesku. 

Harmonogram akademického roku 2021/2022 

 Vydán harmonogram ak. roku 2021/2022 v OPAD. 

 SPP pracuje na harmonogramu praxí a exkurzí ak. roku 2021/2022. 

Tvorba rozvrhu  

 Kolegyně Wretzlová sestavuje rozvrhy na ZS, některé katedry ale stále doplňují další požadavky 

vyučujících a dodatečné rozvrhové lístky, což znamená, že musí mnohé dělat znovu. Katedry 

bohužel nedodržují harmonogram tvorby rozvrhu, a to ani po upozornění. Budeme muset katedry 

účinněji usměrňovat k odpovědnějšímu přístupu v této věci. 

HVS 

 Zahájeno 31.05. 

 Mohutný nástup (130 hodnotících studentů za první den) vystřídala velmi vlažná účast, 

spolupracujeme se SOR na propagaci na katedrách a budeme pravidelně posílat e-maily přes 

aplikaci studentům, kteří nehodnotili (nyní 196). 

Promotoři 

 Je třeba hledat do budoucna další promotory -> jedním z promotorů bude jmenovaná  

doc. Černochová. 

 Konkurz 

 31.05. proběhl konkurz na THP pracovníka na SO. Kolegyně nastoupí 01.07. se zkušební dobou 

tři měsíce – po tuto dobu by byla na 0,75 úvazku. Po zkušební době plánujeme její nástup na celý 

úvazek. Mzdový tarif 22.600 Kč byl dojednán s tajemnicí Ing. Kočovou. 

Tajemnice 

Rekonstrukce budovy Rettigové 

 OBH předpokládá dokončení prováděcí dokumentace v průběhu července 2021. 

 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 
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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. 

 Dne 4.6.2021 proběhlo setkání v Hostivaři, viz podklady pro kolegium, interní materiál. 

 Návrh pracovní skupiny k dislokaci: prof. Nedělka, Ing. Vilimovský, Ing. Kočová, doc. Teodoridis, 

doc. Jančařík, D. Svoboda, Dr. Rydlo. 

Rekonstrukce tělocvičen v Brandýse nad Labem 

 Dne 02.06. byl odeslán přes RUK na MŠMT přepracovaný návrh investičního záměru na navýšení 

finančních prostředků. Současně s návrhem bylo odesláno i rozhodnutí o výběru nejvhodnější 

nabídky a smlouva s firmou KAZIKO a.s. Očekáváme schválení navýšení prostředků a smlouvy 

s vybranou firmou v průběhu června. 

Zveřejnění informací z VŘ 

 Je možné zveřejňovat jména vítězných uchazečů, celkový počet uchazečů, informaci, kolik 

uchazečů pochází z fakulty a kolik nikoliv, příp. hodnotící kritéria bez konkrétních údajů o 

uchazečích.  

 Z Řádu k VŘ platí:  

 Komise se usnáší formou tajného hlasování; usnesení je přijato, vyslovila-li se pro něj 

nadpoloviční většina přítomných členů komise. Každý člen komise má jeden hlas. 

 O svém jednání a jeho výsledku pořídí komise zápis. Součástí zápisu je i stanovení pořadí 

uchazečů včetně odůvodnění, jako například silné a slabé stránky uchazečů. Zápis 

podepíše předseda a další přítomní členové komise; pokud některý z nich má výhrady proti 

průběhu výběrového řízení nebo jeho výsledku, připojí je k podpisu. Zápis je neveřejný. 

 Vzhledem k tomu, že obsah zápisu obsahující silné a slabé stránky je neveřejný, a že má 

být užíván v rámci rozhodování a pro přezkum případného postupu (děkanem před tím, 

než rozhodne o výběru, nebo v případě sporu soudem), stejně by mělo být pohlíženo na 

informace v něm obsažené, tedy na výčet silných a slabých stránek. V případě 

oprávněného zájmu (musí pro to být důvod) by pak bylo zřejmě možné poskytnout 

informace o silných a slabých stránkách uchazečů, ale bez jakéhokoliv spojení s jejich 

osobou, tedy i pořadím. Zasedání akademického senátu fakulty jsou veřejně přístupná, 

proto i přednes těchto informací by byl veřejný, nikoliv jen pro členy AS.  

 Role zástupce AS je především v tom, aby popsal proces samotný, tedy potvrdil, že kritéria 

byla hodnocena objektivně, že hlasování nebylo ovlivňováno atd. 

Věda a výzkum 

Cooperatio 

 Všechny návrhy byly schváleny per rollam hlasováním VR. 

 Přihlášky odeslány na RUK v pátek (v podkladech pro kolegium). 

 Provázanost oborů na kategorie Scopus a WoS odevzdána po předložení na poradě vedoucích. 

 Aktuálně řešíme provázanost oborů na doktorský studia a habilitační a jmenovací řízení. 
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Tvůrčí volno 

 Návrh na vypsání v příloze. Vyhlašuje se OPADem. Je měsíc na přihlášení dostatečný? -> ANO 

Jednací řád VR 

 Návrh viz podklady pro kolegium, interní materiál, byl zaslán do LK AS UK. Následně je třeba 

předložit AS PedF UK ke schválení. 

Vědecká rada 

 Připraveno k rozeslání, čekáme na podklady ze SO, podrobnosti v podkladech pro kolegium, interní 

materiál. 

Fond Junior 

 Odesláno na RUK – návrhy 3 kateder. Propagujeme a čekáme na přihlášky. 

Ph.D. Studium 

 Bylo svoláno jednání garantů Ph.D. studia na úterý 14.06. 
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