
Kolegium 16.06.2020 
Č.j. UKPedF/256896/2020 

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

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

Děkan 

Vědecká rada PedF 

 Příprava složení vědecké rady na další funkční období. 

Evaluace SVH UK 

 Otázka vhodné evaluační aplikace ke zkvalitnění elektronickému zázemí pro hodnocení výuky. 
Byl zahájen vývoj nové aplikace, tzv. SIS4. Je potřebná součinnost zástupců všech fakult UK při 
vytváření, aby vlastnosti a funkcionality plně odpovídaly požadavkům jednotlivým fakult. 
Definování požadavků v průběhu června, testování v průběhu října a následně použití 
v akademickém roce 2020/21. Řeší studijní oddělení. 

Projekt SPIN 

 Zajištění publicity a komunikace s veřejností. OVČ připraví a na základě něho OVV zpracuje a 
bude dané komunikovat. 

Termíny kolegia 

 30.06., 14.07., 30.07.,31.08., 08.09., 22.09., 06.10., 20.10., 03.11., 19.11., 01.12., 15.12. 

 

Různé: 

 Think Tank Vzdělávání21 – proběhla první schůzka pracovní skupiny. Personální složení je na 
https://cuni.cz/UK-10574.html. 

 LŠ ÚSTR a KDDD 

 Veškeré návrhy na konání akcí pro studenty/zaměstnance musí jít standardní cestou 
přes komisi pro pořádání fakultních akcí. 

 Kulatý stůl k udržitelnému rozvoji 

 26.06., účast doc. Černochová a prof. Wildová. 

 Organizační řád – příprava změn (výhled: oddělení akreditací a kvality vzdělávaní a podpory 
distančního studia). 

 Sabbaticals – nutné urgovat na poradě vedoucích pracovníků závazky plynoucí ze smluv (v 
případně nedodání požadovaných výstupů je třeba zaslat odůvodnění/vyjádření). 

 Cena Arnošta z Pardubic – zpracovává OVČ. 

 Bolzanova cena – zpracovává studijní oddělení. 

 Cena MŠMT – zpracovává studijní oddělení a Dr. Laufková (mimořádný čin). 

Jančařík 

 Příští zasedání AS (07.07.) se bude konat online přes MS Teams, bude projednáno jmenování 
proděkanů. 

https://cuni.cz/UK-10574.html


 Zasedání 15.09. se bude již konat prezenčně a v novém složení, bude projednáno složení 
vědecké rady). 

 Budou vypsány doplňující volby do akademického senátu, na kandidaturu rezignovala Mgr. 
Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D .a PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. – termín pravděpodobně 
začátek září. 

Laufková 

SOR 

 Online setkání zástupců SOR, spolků s vedením fakulty: Dr. Nečasová, doc. Kucharská, doc. 
Černochová: 18.06. od 16:30 hodin. 

 S Mgr. Bederkou návrh na sloučení a sjednocení OPAD pro SOR, neformální spolky a spolky: tj. 
7/2019 a č. 17/2019 – nová verze OPAD včetně příloh v podkladech pro kolegium ke schválení. 

 Žádost spolku Emil a studentů při KSPg o nocování na fakultě: termín 27.–28.08., 90 studentů 
a organizátoři; překryv s nocováním dětí na příměstském táboře (ty obsadí max. 1 místnost, 
nahlášeno na TPO) -> dodat vyjádření TPO o průběhu akce v loňském roce, na základě tohoto 
vyjádření bude kolegium akci schvalovat. 

 Seznamovací kurzy pro studenty prvních ročníků: 

 Aktualizace rozcestníku seznamovacích kurzů: http://seznamovak.pedf.cuni.cz/ (J. 
Vais). 

COVID 19 

 Cena MŠMT pro vynikající studenty a absolventy za mimořádné činy pro rok 2020 – za 
občanskou statečnost, odpovědnost a obětavost (ocenit studenty či absolventy vysokých škol, 
kteří formou dobrovolnictví a dalších činností aktivně pomáhali během pandemie Covid-19): 
návrh nominovat Nely Pastrnkovou (projekt chcipohlidat.cz, díky kterému studenti PedF UK 
hlídali děti zdravotníků a byla realizována pomoc s hlídáním dětí ve FN Motol) a Lenku 
Novákovou (hlavní koordinátorka webu okoronaviru.cz) -> podklady připravuje studijní 
oddělení ve spolupráci s děkanem. 

 Dobrovolníci: stipendia – FN Motol, děti z rodin s nízkým SES – kolegiem odsouhlaseno. 

 Web s materiály pro učitele (vychází z materiálů zaslaných některými katedrami pro kabinet 
ministra): ucitelonline.pedf.cuni.cz – zveřejněn, propagován materiál KDDD a odkazuje na něj 
i MŠMT. 

Letní tábory 

 Zatím přihlášeno v průměru 10 dětí na jeden turnus, na základě zájmu rodičů a po 
odsouhlasení KITTV budou mít děti na výběr ze dvou témat (Cesta vesmírnou galaxií/robotika), 
zájem projevili i studenti kolem KHV s vlastním turnusem. 

OVV 

Konference dějiny ve veřejném prostoru 

 22.-23.10. – nutno řešit se smluvním partnerem umístění (až po přípravě rozvrhu). 

Statut PedF 

 Statut PedF – doplněn článek Znak fakulty, bude vyhlášeno opatření děkana k užívání 
jednotného vizuálního stylu, jehož nedílnou součástí bude manuál k užívání. 

http://seznamovak.pedf.cuni.cz/


Rozvoj 

 Výroční zpráva fakulty za rok 2019 – grafik má termín finalizace do konce června, již v této 
podobě ale může být zveřejněno na webu. 

 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. 

 OPAD Organizační řád 2020_2 – verze k připomínkám uložena v podkladech pro kolegium. 

 Připomínka čerpání IP 2020, především IP2, IP3 a IP4 – bude sděleno i na poradě vedoucích 
pracovníků. 

Studijní 

Přijímací řízení 

 Bylo vydáno Opatření děkana k pravidlům, která musí uchazeči dodržovat, poděkování OVV za 
medializaci. 

 Proběhla schůzka s katedrovými garanty přijímacích zkoušek – vysvětlena opatření k ochraně 
před koronavirem. 

 Učebny pro přijímací řízení byly ve všech 3 budovách vybaveny nálepkami na stolech z důvodu 
dodržování rozestupů. 

 Přijímací zkoušky byly zahájeny 15.06. 

Hodnocení výuky studenty 

 Zahájeno 15.06., dosud hodnotilo 113 studentů, 663 přijatých dotazníků. 

 RUK plánuje nový způsob hodnocení na základě vyhodnocení dotazníku (do podkladů vložena 
Zpráva o průběhu hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy na fakultách Univerzity 
Karlovy v akademickém roce 2018/2019). 

Úpravy v Karolínce pro akademický rok 2020/2021 

 KAJL: Prosíme o zařazení nového PV předmětu Výběrový didaktický seminář – rozvoj 
dovedností učitele AJ do 3. ročníku ZS Bc. studia, hodinová dotace 0/2, zakončen zápočtem. 
Důvod: Obdobný seminář v LS 3. ročníku je velmi žádán, počet zájemců značně převyšuje 
kapacitu kurzu Výběrový didaktický seminář – drama ve výuce AJ. Garant SP doc. Chalupský 
souhlasí. Kolegiem schváleno. 

Cizojazyčné SP 

 Snížení poplatku za studium pro studenty CJ SP v 1. ročníku, v případě, že nebudou moci přijet 
osobně na výuku a výuka bude muset probíhat distančně (na 30 tis. Kč). 

CŽV 

 Ohlášení změny garanta CŽV U3V na katedře KVV – doc. ak. mal. Jiří Kornatovský, nově bude 
garantem U3V Mgr. MgA. Sylva Francová, Ph.D. 

Stipendia 

 Žádost doc. Vondrové o přidělení stipendia „studentské pomocné síly" ve vědeckých grantech 

(čl. 8 PPS dle čl. 9 SŘ) pro projekt TAČR Podpora integrace matematické, čtenářské a jazykové 

gramotnosti u žáků základních škol, který začíná od května 2020.  Hlavní řešitelka projektu je 

N. Vondrová, na projektu se podílí KMDM, KPS a KČJ. Režie za rok 2020 činí 154 188 Kč. Žádají 

o stipendium do výše 50 % této částky. Studenti se budou podílet zejména na technickém 



zpracování dat, analýze učebnic matematiky a českého jazyka a tvorbě a pilotáži slovních úloh 

a budou plnit další úkoly podle pokynů hlavní řešitelky. 

Rozvrh 

 Je třeba řešit znovu řešit členy rozvrhové komise. 

Různé 

 Jako opatření děkana vydán harmonogram ak. roku a harmonogram praxí, na intranetu 
vyvěšen metodický pokyn pro přiznávání stipendií. 

 Úpravy údajů o učebnách v Celetné se stále řeší s ÚVT. 

 Náhradní termín i řádný termín rigorózních promocí proběhne 01.12. 

Akreditace 

 Obdrželi jsme od MŠMT 3 povolení pro programy hra na nástroj, sborový zpěv, speciální 
pedagogika – zasláno na RUK (OKVA). 

 V Akademickém senátu 09.06. projednány programy s plnými studijními plány (KAJL, KG, KBES, 
KPg) – bez připomínek, zaslány ke schválení členům vědecké rady, schvalování bude probíhat 
18.06.2020, poté na RUK (OKVA). 

 Probíhá kompletace spisu doktorského studia Andragogika – k projednání v AS v červenci, ev. 
začátkem září, VR buď per rollam nebo říjen 2020 (postačuje i toto datum). 

 Jsou zpracovány přehledy studijních opor pro Učitelství 1. st. ZŠ – informace na poradě 
vedoucích, zaslání vedoucím kateder a příslušným pracovníkům, kde je potřeba ještě studijní 
opory doplnit. 

 Probíhá zpracování nápravných opatření pro KSPg: pro doktorské studium Speciální 
pedagogika doplnění přesnějších požadavků na publikační výstupy, pro NMgr. Logopedie 
doplnění témat k rigorózní zkoušce. 

 Opatření děkana ke slučování programů je zkontrolováno právníkem, může vyjít  po schůzce 
s garanty starých studijních programů (18.06. po Vědecké radě), nejsou-li další připomínky 
(přiložen byl jako součást minulé přípravy pod studijní agendou). 

Akreditace pro 2020/21 rozhodnutí – akreditace učitelských programů v cizím jazyce 

 Podzimní agenda – akreditace pregraduálních studijních programů v cizím jazyce (AJ) – zatím 
nebyly řešeny. 

 Odlišný průběh řešení akreditačních spisů – tyto programy nemusí mít povolení MŠMT 
(regulace platí na území ČR), přitom musí být více podkladů v cizím jazyce než v minulých 
akreditacích (popisy lze v češtině, názvy předmětů, charakteristiky předmětů, literatura, 
studijní opory – v cizím jazyce) – bude to samostatný program, což umožní i drobné odlišnosti 
oproti českým programům, garant by mohl být stejný, ovšem absolvent nemůže učit v českých 
školách -> Snaha o získání povolení od MŠMT. 

 Týká se katedry hudební výchovy (nástroj, sbormistrovství – Bc. i NMgr.), angličtiny (Bc. i 
NMgr.), matematiky (NMgr.), pedagogiky (NMgr.). 

 Programy v cizím jazyce mohou být vyhlášeny ve zkrácené lhůtě (2021/22), lze tedy stihnout, 

nyní však nebudou součástí vyhlášených podmínek PŘ 2021/22, vyhlášeny budou dodatečně. 

Garanti studijních programů 

 Probíhá zpracování údajů a kontrola stávajících garantů a garantů pro nové akreditace. 

 Sloučení doktorských programů –> dojde ke snížení počtu garantů studijních programů. 

 Zpracovaný seznam bude pro interní potřeby pracovníků zveřejněn na intranetu, v oddílu 
Akreditace. 



Podmínky PŘ 

 Je připraven přehled vyhlášených studijních programů pro 2021/22 (v podkladech pro 
kolegium). 

 Ve sdruženém studiu se vyhlašuje samostatně plán maior, plán minor a plný plán. 

 Minimální počty přijímaných vychází z 2020/21, minimální počty přijímaných se drobně 
navyšují vzhledem k maior/minor ->kolegiem schválen princip tvorby MPP. 

 Po prvním roce nových programů bude zpracována analýza preference maior a minor – 

následně případné úpravy kombinací. 

 Schůzka na MŠMT, řešíme dotaz, nakolik musíme být rigorózní při kontrole vystudovaného 

oboru (shodný, ev. příbuzný) – plus návaznost plných plánů na ještě realizované dvouobory 

(plné plány v Bc. u všech programů nemáme). 

Tajemnice 

Rekonstrukce budovy v Rettigové 

 Dodatek č. 2 na rekonstrukci střechy auly bude tento týden připraven k podepsání. Výběrové 
řízení na kotelnu bylo ukončeno 15.06., přihlásily se tři firmy. 

Rekonstrukce tělocvičen v Brandýse nad Labem 

 V současné době se řeší okna ve velké tělocvičně – byla vybrána hliníková, bezúdržbová. Dále 
střecha: vzhledem k náročné rekonstrukci a ceně nad 2,2 mil. Kč, pokud nebude krytina 
obsahovat azbest, nebude střecha rekonstruována. Vzduchotechnika v tělocvičnách bude 
vytápět i chladit. 

 Dle neoficiálního sdělení Památkového úřadu v Brandýse se budova fakulty nachází v městské 
památkové zóně. Výměna oken je možná, nikoliv však za plastová. Regulační plán městských 
památkových zón umožňuje jen okna dřevěná. V rámci projektu rekonstrukce tělocvičen bude 
podán oficiální dotaz. 

Ostatní  

 Celetná – dezinfekce pouze u WC. 

 Studentská akce k podpoře studentského hodnocení výuky, pátek 10.07., čas: 18:00 – 23:30 
hod., místo: aula + dvorky, občerstvení, počet osob: 100 – 150.  

 Prázdninový provoz budov (červenec + srpen): 7:30 – 17:00 hodin. 

 Parkování před budovou nelze rozšiřovat. 

Věda a výzkum 

 Další jednání VR je připraveno na 18.06. ve Velkém sále, připravena jsou habilitační řízení Dr. 
Chejnové a Dr. Štepáníka, schvalování nominací do GAUK za doc. Šmejkalovou a schvalování 
změn garantů běžících studijních programů (doc. Getmanenko a Dr. Rozboudová). 

 K převodům studentů do nově akreditovaných „následnických“ studijních programů se 
uskuteční setkání předsedů oborových rad starých doktorských programů a oborů ve čtvrtek 
18.06. v 15.00 hod. v R118. 

 Knihovna – otázka knižního fondu alokovaného na katedrách (chybí na 70 tis. položek); řešení 
nereagování akademických pracovníků na automatické výzvy k vrácení vypůjčených publikací 
(návrh postupu: Pokud zaměstnanec PedF UK nereaguje na výzvy k vrácení vypůjčených 
dokumentů, může vedoucí Knihovny PedF UK nebo jím pověřený pracovník zkontaktovat jeho 
nadřízeného nebo vedení fakulty. V případě, že jsou vypůjčené dokumenty uloženy na 
pracovišti, může knihovna uživateli nabídnout, že provede kontrolu nebo případné vrácení 
dokumentů tam. Místo zaměstnance, který si vypůjčil dokumenty z knihovny, se může při 



souhlasu tohoto zaměstnance zúčastnit revize vedoucí katedry nebo jím pověřený 
zaměstnanec. Úhrady zpozdného nebo náhrad budou probíhat podle platného Knihovního a 
výpůjčního řád Univerzity Karlovy a Provozního řádu Knihovny Pedagogické fakulty Univerzity 
Karlovy.). 

Zahraniční 

On-line výuka pro zahraniční (Erasmus) studenty 

 Zahraniční univerzity se v 2020/21 připravují jak na prezenční, tak on-line výuku, aby v případě 
podobných situací, jako byla COVID-19 pandemie, velice rychle přešly na on-line výuku. Totéž 
očekávají, že zajistíme i my pro jejich studenty, které přijmeme (viz např. Durham University). 

 Pokyny: pro ERASMUS koordinátory kateder. 

7EU+Educational Project 

 KHV podala na RUK 15.06. žádost o projekt „Inter-University educational music workshop“ se 
dvěma partnery 4UE+ Heidelberg University a University of Warsaw. Rozpočet 15 000 €: 

 

 Fáze 1: 8-11/2020 – příprava publikací a workshopů   

 Fáze 2: January 2021, organizace workshopů, závěrečný koncert na 
Heidelberg University 

 

 

 

Visegrad Project 

  V4 Music Tour (týká se KHV) – s partnery ze Slovenska, Polska a Maďarska, domlouvá se podpis 
pana rektora, poděkování za podporu Mgr. Vratislava Kozáka, vedoucího Zahraničního odboru 
RUK. 

Pojištění fakulty 

 Na škody způsobené fakultě zahraničními přijíždějícími studenty – budeme řešit s pojišťovnou, 
zda musí být speciální pojištění pro zahraniční osoby, kanceláře děkana a tajemnice případně 
budou řešit dopojištění. 

Připojení PedF k RUK 

 Možné využívání služeb DHL (zasílání pošty) za smluvní ceny. 

Databáze pro vyřizování žádostí o evidenci zahraničních mobilit pracovníků fakulty 

 Na RUK se připravuje databáze, 2 fakulty – pilot, nabídka ostatním fakultám. 

 Databáze nebude splňovat jiné funkce a služby. 

ERASMUS+: International Staff Training Week: Virtual Exchange for Innovation in education – 
University of Padova, Italy (15. a 17.06.2020) 

 Virtuální návštěva, vždy od 10 do 13:00 hod., účastníci z Evropy, Ameriky, Latinské Ameriky, 
Afriky a Asie. 

  EUR  

příprava  3200  

workshopy  2700  

nájemné  600  

cestovné  2900  

ubytování  2600  

tisk, aj.  3000  

celkem  15000  



 Ukázky vzdělávacích modelů s využitím technologií – distanční výuka (pro umělecké obory, 
hudební výchovu – nácvik „dotyku“). 

 Mezinárodní týmy učitelů + mezinárodní studenti + spolupráce, interakce, týmová 
spolupráce: 

 Tom Gorman (Coventry University, UK): Is virtual real? Galileo Online. 
 Harpa-Sif Arnarsdottir (European Commission – DG EAC): Virtual and blended mobility in 

the new Erasmus+ Programme. 
 Francesca Helm (University of Padua, Italy) Erasmus+ Virtual Exchange. 

 Panel discussion: Re-thinking student and staff mobility. 

 Dora Longoni, Director of the International Relations Division, UniPD Alessandro Paccagnella, 
Vice-Rector for International Relations, UniPD. 

 Recognition of virtual exchange. Case studies presented by UniPD, external partners, and 
participants. 

 Take-aways for home institutions, conclusions and badges. 

VKH – Data o studentokurzech v kalendářním roce (př. 2019) 

 15. května 2020 se uskutečnila schůzka ve složení: doc. Černochová, Mgr. Velíšková a Mgr. 
Svoboda k úkolu jak zjišťovat studentokurzy v požadovaném kalendářním roce (např. v 2019: 
v LS 2018/19 a ZS 2019/20). Bude řešeno s rozvrhovou komisí a studijním oddělením. 


