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Kolegium 20.07.2021 

Č.j. UKPedF/372687/2021 

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

M. Černochová, A. Kucharská, R. Wildová, V. Laufková, J. Jiřičková 

Akreditace a kvalita vzdělávací činnosti 

Akreditace 

 Předány informace k úpravě studijních opor pro NMgr. Učitelství výchovy ke zdraví, nutné 
dopracování (RVH) (viz podklady pro kolegium, interní materiál). 

 Příprava kontrolních zpráv pro studijní programy sborového zpěvu a hry na nástroj – počet 
vedených prací, počty nejsou překročeny v oborové složce, ale ve složce 1a a 1c – dr. Hanušová 
(některé práce budou dokončeny v září, posléze bude případně řešena změna vedoucího práce 
(viz podklady pro kolegium, interní materiál). 

 Rada pro vnitřní hodnocení může pro jednotlivé oblasti vzdělávání stanovit nejvyšší počet 
závěrečných prací vedených jednou osobou, přičemž je doporučeno, aby počet prací na 
akademického pracovníka nepřekračoval v bakalářském studiu 20, v magisterském studium 15 a 
v doktorském studiu 10. V úvahu se bere celkový počet kvalifikačních prací, které vedoucí práce 
vede v různých studijních programech a na různých pracovištích a skutečnost, zda má dostatek 
časového prostoru k tomu, aby mohl kvalifikační práce v odpovídající kvalitě vést. Zpravidla by 
celkový počet vedených prací neměl být vyšší než 20. Kvalifikační práce vedené externisty musí 
mít zajištěnu podporu akademického pracovníka fakulty, případně univerzity. 

 Dokončuje se příprava reakreditace Edukace a interpretace kulturního dědictví (pro PS i KS), 
předpoklad projednání v senátu koncem září a v říjnu ve vědecké radě. 

 Převod doktorandů v DS Didaktika českého jazyka – doc. Šmejkalová souhlasí, doktorandi budou 
pouze informováni, nebude žádán jejich souhlas (info pro doc. Jančaříka). 

 Jednání STEM s pracovníky MŠMT – 28.07. od 12:00 hod., připojení přes MS Teams bude 
účastníkům jednání přeposláno. 

 Kontrola, zda jsou vypsány předměty 1a v Bc. studium pro nové akreditace. 

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 
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). 
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Podmínky PŘ 2022/23  

 Návrh nové kombinace studijních programů – Bc. KS Pg–Che a Che–Pg -> doc. Jančařík 
upozorňuje na možné kolize kombinací, bude nutno probrat s katedrami (doc. Kucharská). 

 Další nové kombinace neohlášeny. 

 Otevření kombinací jako pro rok 2021/22,  v řadě kombinací malý nebo až nulový zájem (zejména 
nově otevřené kombinace) – v Bc. studiu se jedná o 17 kombinací, v NMgr. studiu o 25 kombinací: 

 Bc. PS: Dě-HV a HV-Dě, FJ-Dě, HV-IT a IT-HV, HV-Ná, Che-IT, Che-NJ, Che-RJ a RJ-Che, IT-
VZ, M-FJ, Pg-FJ, Pg-IT, VZ-Che, RJ-IT. 

 Bc. KS: VZ-CHE. 

 NMgr. PS: Aj-Hv a Hv-Aj, Aj-It a It-Aj, AJj-Vv a Vv-Aj, Čj-Rj, Čj-Vv a Vv-Čj, Dě-Hv a Hv-Dě, Fj-ZSV 
a ZSV-Fj, Hv-Ná, It-Tv, Ma-Aj, Ma-Che, Nj-Aj, Pg-Fj, Pg-Ma, Pg-Vv a VV-Pg, TV-Ma, ZSV-NJ. 

 NMgr. KS: VV-ČJ. 

 Kombinované studium v NMgr. Učitelství ČJ – původně neměl být již nabízen, poměrně velké 
množství studentů 2. ročníků a výše (52), ne všichni dokončují ve 3. roce studia – souhlas garantky 
(doc. Šmejkalová), že budou otevírat i v dalším roce. 

 Kontrola, zda nechybí žádná kombinace pro 2. ročníky. 

 Zpřesnění podmínek pro posouzení návaznosti programů: 

 a) Požadovaný počet kreditů v jednotlivých složkách přípravy: 1a) 6 kreditů, 1b) 2 kredity, 
2) 60 kreditů, 3) 2 kredity, 4) jen existence, bez kreditů (bakalářská práce). 

 b) Informace, že musí být splněny požadavky za oba programy. 

 Ponechání jazykových kompetencí dle evropského ref. rámce pro cizince v českých programech. 

 Katedry obdrží link na texty k dříve vytvořeným popisům, zda není potřeba změna. 

Studenti se SP 

 Probíhá sběr údajů o modifikovaných přístupech ve výuce – odměny za červenec. 

 Odměna pro odborné pracovníky poradny – příprava modifikovaného PŘ (posouzení požadavků a 
zpracování posudků). 

 Dále bude udělena odměna pracovníkům fakulty, kteří se podíleli na modifikovaném přijímacím 
řízení (kateder, studijní odd., TPO, SIT, knihovna, EO). 

 Probíhá příprava brožury pro nastupující studenty se SP – bude doplňovat PedInfo (samostatný 
formát, bude na PedInfo odkazovat). 

 Probíhá příprava materiálu pro distanční výuku u studentů se SP – CRP RUK. 

 Prezentace činnosti poradny a podpory studentů se SP: 

 Odborný příspěvek o studentech se SP na UK na konferenci International Congress of 
Psychology 2020+. 

 Prezentace šetření dopadů distanční výuky na studenty se SP v rámci konference Kvalita 
života (Prešov, srpen). 

CŽV a distanční vzdělávání 

 Jak řešit otázku opatření pro účastníky CŽV k návratu z dovolené (nyní řešeno pro akademické 

pracovníky a studenty). Na dotaz na RUK zatím nemáme odpověď. 

 Financování projektů k tvorbě IVM v rámci IP2021 probíhá centrálně z jednoho nákladového 

střediska s garancí proděkana pro CŽV a distanční vzdělávání a s evidencí na Oddělení pro 

podporu distanční výuky. 

 Pokračuje příprava společného programu CŽV ve třech pracovních skupinách (ped-psych, oborové 

didaktiky a pedagogická praxe). Termín přípravy obsahů jednotlivých částí byl stanoven do konce 

září. 

http://www.pedf.cuni.cz/
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 Řeší se, zda budou kurzy CŽV v pátek a v sobotu, vyjádření z RUK zatím takové, že probíhá 

jednání a máme vyčkat na vyjádření kvestora. 

Děkan 

 OP JAK (https://opvvv.msmt.cz/download/file5679.pdf): co má dle nás obsahovat. Podněty do 

31.07, odesílat bude doc. Černochová. 

 Cooperatio: záměr do 29.10. 

 ad Erasmus+: především pedagogické akademie Erasmus+ (s. 207-213). 

Dr. Laufková 

Letní doučovací kempy 2021 

 Od 19.07. do 27.08. 

 Na PedF UK probíhají každý týden 3-5 paralelek pro děti 1. i 2. stupně. 

 Poděkování prof. Wildové za podporu a dalším oddělením za spolupráci (zejména EO, TPO, 

kancelář děkana, OVV). 

Různé 

 Plánování výjezdního zasedání studentských organizací. 

 Probíhá plánování seznamovacích kurzů pro studenty 1. ročníku, aktualizace webu 

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

Rozvoj 

 IP 2019-20 – závěrečná zpráva odevzdána a schválena na RUK. 

 IP 2021, Fond F 2021 – stav čerpání viz Trello, deadline vyúčtování do 15.11. 

 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. 

Studijní 

Přijímací řízení 

 Proběhly řádné i náhradní termíny přijímacích zkoušek. 

 Proběhlo zasedání přijímací komise. Další jednání Komise pro přijímací řízení pro doplňovací 

přijímací řízení je naplánováno na pátek 23.07. v 10:00 hod. 

 Probíhají zápisy přijatých uchazečů do 1. úseku studia. Proces provázejí značné problémy 

způsobené tím, že část uchazečů přichází k zápisům bez covidového certifikátu, ač byli písemně 

informováni, co si mají k zápisu přinést, info je i na webu. 

 Rozhodnutí o nepřijetí jsou vesměs odeslána. 

 Poděkování OVV za spolupráci při přípravě a vlastní organizaci zápisů. 

 Na katedry odeslán dopis s informacemi k podmínkám realizace testů elektronickou cestou;  

Dr. Feberová provedla na základě naší dohody ve svém Moodle zátěžový test, z něhož vyplývá 

http://www.pedf.cuni.cz/
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maximální možná kapacita jednoho testu 250-300 uchazečů. Dosud jsme měli pouze jednu 

stížnost (návrh odpovědi v podkladech pro kolegium, interní materiál). 

HVS 

 HVS přepnuto do kontroly odpovědí vyučujícími (do 23.07.). 

 Do 30.07. by měla být publikována vyjádření od vyučujících a garantů (studentských odpovědí 

pouze 666). 

 Ukončení členství doc. Mužákové, nově členem Dr. Jiřičková. 

SZZ 

 Od září mohou být SZZ i hybridně, primárně však prezenčně. 

 Návrh doc. Teodoridise na vytvoření rámce pro garanty pro hybridní výuku. Bude řešeno 

v průběhu září. 

Tajemnice 

Rekonstrukce budovy Rettigové 

 Památkáři schválili nový návrh Dvorků a výměnu Teraca na chodbách. Projektovou dokumentaci 

k provedení stavby odevzdá OBH vč. rozpočtu v pátek 23.07. V průběhu srpna bude podán 

Investiční záměr na RUK. 

 Dislokace fakulty: 

 Připravuje se dohoda na zapůjčení budov v Hostivaři příp. se jedná o dočasném převodu 

správy majetku, a to k budovám č. 5 a č. 6. Usnadnilo by nám to investování do potřebných 

úprav, ale při převodu správy majetku zpět na KaM bychom zřejmě přišli o možnost 

odepisování našich investic a tím tvorbu FRM. 

 Projektant připravuje podklady ke změně užívání budovy č. 5. 

 Je připraven první návrh rozmístění pracovišť a kateder v budovách č. 5 a č. 6. 

 Řeší se vytápění a klimatizace bývalé menzy, kde by měla vzniknout aula a přilehlé 

kavárny, kde by měla vzniknout větší učebna. 

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. Stále nepřišlo z MŠMT schválení navýšení prostředků a 

smlouvy s vybranou firmou. Realizace rekonstrukce tělocvičen se tím prodlužuje zřejmě až do 

konce kalendářního roku. 

Věda a výzkum 

Habilitace 

 RUK si vyžádal stanovisko k habilitačnímu řízení Dr. Lackové (viz podklady pro kolegium, interní 

materiál). -> doc. Jančařík osloví prof. Štěcha, napíše mu a následně jej zkontaktuje pan děkan. 
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Cooperatio 

 Koordinátoři byli vyzváni k předložení návrhu (viz podklady pro kolegium, interní materiál). 

 Probíhá převod výstupů pod nové oblasti a obory. 

Tvůrčí volno 

 3 přihlášky (viz podklady pro kolegium, interní materiál). -> Kolegiem schváleno, od 09/2021 do 

01/2022. 

Postdok 

 Přichází přihlášky (viz podklady pro kolegium, interní materiál). Deadline tento týden. Komise, která 

připraví pořadí a odešle na RUK – prof. Bílek, doc. Čdernochová a doc. Kucharská. 

Knihovna 

 Knihovna žádá o propůjčení prostor knihovních skladů v Brandýse pro Noc literatury, která by se 

měla konat 22. září 2021. -> ANO, kolegiem schváleno. 

 Pro efektivní využívání našeho RFID systému bude potřeba zaplatit aktualizaci ve studovně v M. 

Rettigové a ve studovně v Celetné. Cena za licenci pro dvě pracovní stanice je 18 460,- Kč bez 

DPH. Po této platbě nebudou podle dodavatele následovat žádné další jednorázové platby či 

pravidelné poplatky. -> ANO, kolegiem schváleno. 

Nákup techniky pro projekty 

 SIT vyžaduje po řešitelích, aby komunikovali s ORP, což je v rozporu PPT 1/2020. Dále trvá na 

dodržování neplatných pokynů PPT č. 5/2014 a PPT č. 1/2017. Je nutné zajistit, aby se 

administrativa řídila platnými předpisy a nepřenášela zátěž na akademiky. -> Dojde k opravě 

provozní pokynu tajemnice. 

OVČ 

 Vyhlášena výběrová řízení na vedoucího OVČ a projektového manažera OVČ. 

Různé 

 Informace, že bude zrušena hlavní pracovní skupina ke změně RVP, měly by být vytvořeny menší 

pracovní skupiny. 

Zahraniční 

Erasmus+ 

 PedF nabízí v rámci 4EU+ 15 virtuálních kurzů (viz podklady pro kolegium). 

 1 kurz (KFJL, KPPPG, KITTV, KHV, KDDD). 

 2 kurzy (KPG, KMDM, KČJ, KG, ÚVRV). 

 V SIS: u kurzů uvedeno: 

 Virtuální kurzy. 

 Flagship2. 

 Kurzy budou nabízeny přes SIS v ZS nebo LS 2021/22. 

http://www.pedf.cuni.cz/
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Nabídka spolupracovat v novém ERASMUS+ s Uni Pasov (https://www.uni-passau.de/) 

 Byly osloveny všechny katedry, že Uni Pasov by ráda spolupracovala v novém ERASMUS+ 

programu. 

 S Uni Pasov existuje již více než 25 let podepsaná univerzitní dohoda. Výhody: tradice spolupráce, 

vzdálenost, jazykové možnosti (NJ, AJ, ČJ). Lze využít pro mobility Bc., MA a PhD studentů.  

 Uni Pasov tvoří 4 fakulty: 

 The Faculty of Law. 

 The Faculty of Business, Economics and Information Systems. 

 The Faculty of Arts and Humanities with the Department of Catholic Theology. 

 The Faculty of Computer Science and Mathematics. 

 Jednání o spolupráci zahájila KDDD s Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte Osteuropas 

und seiner Kulturen Universität Passau.  

 Univerzita organizuje jazykové kurzy (včetně češtiny, ruštiny - https://www.sprachenzentrum.uni-

passau.de/en/language-courses/). 

 Univerzita nabízí mimo jiné: 

 MA studijní programy (https://www.uni-passau.de/en/masters-degrees/): 

 Teaching and Learning Processes (https://www.uni-passau.de/en/ma-education/). 

 Bc studijní programy (https://www.uni-passau.de/en/bachelors-degrees/  

 Secondary Education. 

 Mathematics. 

 Language and Text Sciences. 

 Subjects for the teaching degrees (https://www.uni-passau.de/en/study-options/degrees/law-

teacher-education/teaching-subjects/). 

 Rozhodnutí, zda a do jaké míry se do spolupráce zapojí i KOVF, je plně v kompetenci vedení 

katedry a musí jít ruku v ruce se strategií internacionalizace katedry. 
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