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Kolegium 12.10.2021 

Č.j. UKPedF/10045/2022 

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 

 Schválena akreditace DS Didaktika biologie, akreditace na 10 let, po 5 letech kontrolní zpráva 

(personální zajištění s ohledem na didaktiku biologie, tvůrčí růst, vědecká a projektová činnost, 

úspěšnost studentů – dostudování. 

 Odeslány kontrolní zprávy na OKVA – počty kvalifikačních prací (týká se programů KHV, ovšem 
problém byl ve společném základu. 

 Dále odeslány kontrolní zprávy NMgr. učitelství výchovy ke zdraví – studijní opory (jen oborová 
část, složky 1a a 1c prošly v jiných akreditacích) – bude řešeno 20.10. 

Studijní plány 

 Proběhly kontroly atributů zajišťovaných předmětů v nových akreditacích, 1. semestr. 

 Až na drobné prohřešky v pořádku (např. místo 14 hodin v KS hodin 15). 

 V jednom předmětu navýšení hodin seminářů – proběhla kontrola, bylo to pod doporučenými 
hodinami, které si fakulta stanovila. 

 Nebyly zjištěny žádné velké prohřešky v personálním zajištění. 

Garanti SP 

 Na VR podán návrh na změnu garanta SP KITTV (doc. Rambousek) – Bc. přebírá Dr. Štípek, 
NMgr. doc. Černochová. 

 Aktuální návrh na změnu garanta v Edukaci a interpretaci kulturního dědictví – doc. Koura, na příští 
VR. 

 Stále se čeká na habilitace M. Valáška a M. Sedláka – evidujeme potenciální nové garanty. 

Přijímací řízení 

 Otevřeny podmínky PŘ – přihlášky k 01.11.2021. 

 

Studenti se SP 

 V týdnu od 11.10. probíhají otevřené konzultace kontaktních pracovníků na katedrách ve prospěch 
studentů se SP (všichni informováni). 

 Organizace 2 kurzů – pro vyučující studentů se sluchovým postižením a narušenou komunikační 
schopností, plus Jóga pro zaměstnance, požádána M. Vladyková o zveřejnění na webu fakulty. 

 Je možné odkazovat na FB fakulty i na Akademickou poradnu a nikoli jen na UK Point? - > ano, 
OVV. 

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

 Cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku pro autory a autorské týmy – není žádný návrh. 

 Cena rektora Univerzity Karlovy pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy (udělení vynikajícím 
absolventům bakalářského nebo magisterského studijního programu, kteří v průběhu studia 
dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti) – návrhy 
do 15.10., zatím není žádný návrh. 

 Mimořádná cena rektora (pro sportovce či studenty, vynikající úspěchy v oblasti vědy, výzkumu, 
umění, nebo prokázali mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost) – návrhy do 15.10., 
zatím není žádný návrh. 

 Bolzanova cena studentům a absolventům UK za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím 
obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem, které jsou zpracované 
uchazečem o cenu v průběhu studia – návrh KMDM pro Mgr. Jakuba Michala, viz podklady pro 
kolegium – interní materiál, schválení kolegiem -> ANO, kolegiem schváleno. 

CŽV a distanční vzdělávání 

 Nové žádosti o přípravu programů CŽV – dva programy v rámci studia ke splnění dalších 

kvalifikačních předpokladů z KPSY: Studium pro výchovné poradce (PhDr. Hana Valentová, Ph.D.) 

a Studium k výkonu specializovaných činností – Metodik prevence (Mgr. Marián Vanek, Ph.D.) – 

viz podklady pro kolegium – interní materiál. ANO, kolegiem schváleno. 

 Pokračuje zapojení do CRP se zaměřením na on-line vzdělávání – workshop Kulatý stůl organizuje 

RUK 26.10., viz podklady pro kolegium – interní materiál. 

 Podzimní webinář se zaměřením na hybridní výuku na vysoké škole – 20.10. ve 14.00 on-line – 

ZOOM: https://cuni-cz.zoom.us/j/97814762623 (bez nutnosti přihlášení předem). 

Děkan 

Rozvoj – Strategický záměr 

 Doporučení fakultám, aby své strategické záměry (nebo jejich vybrané nejdůležitější části, pokud 

se jedná o dlouhý dokument) zveřejnily také v anglickém jazyce. Překlad může těm fakultám, které 

budou mít zájem, zprostředkovat (vč. finanční úhrady) Oddělení analýz a strategií. Pokud by měla 

fakulta zájem o úhradu, je třeba o překlad požádat nejpozději do 15. října 2021 Mgr. Filipa Macharta 

z Oddělení analýz a strategií rektorátu, který sdělí bližší informace. ANO, budeme žádat o překlad. 

 Fakulty rozpracují své SZ pro rok 2022. Existuje šablony. U každé aktivity je prostřednictvím 

číselného odkazu vyznačena její vazba na odpovídající aktivitu strategického záměru. 
 Součástí plánu realizace SZ pro rok 2022 je i povinná příloha Plán investičních aktivit pro rok 2022. 

Lidské zdroje 

 Připravuje se dotazník o spokojenosti zaměstnanců UK, bude zaměstnancům distribuován 

v polovině října. Propagovat na fakultách. 

  

http://www.pedf.cuni.cz/
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Program 17.11. 

 9:00 – 10:30 – Vzpomínkový akt u Hlávkovy koleje. 

 10:30 – 11:30 – Průvod od Hlávkovy koleje k pomníku v Žitné ulici a pietní akt na památku Jana 

Opletala a Václava Sedláčka. 

 12:00 – 13:00 – Vzpomínkový akt na Albertově. 

 13:00 – 14:30 – Diskuse k 80. výročí vyhlášení Mezinárodního dne studenstva. 

 14:00 – 18:00 – Vystoupení studentských kapel. 

Časopis Pedagogika 

 Návrh na úpravu ceny – zvýšit předplatné (domlouvá Ing. Kočová, doc. Jančařík a Mgr. Čechová). 

Dislokace fakulty 

 Odbory – požadavek na místo pro 6 lidí a skříně s doklady. 

Revize RVP 

 Dle přílohy, viz. podklady pro kolegium, interní materiál.  

 Budeme informovat MŠMT, že bychom rádi zahájili schůzkou zástupců Expertního panelu pro 

revize RPV ZV na téma Klíčové kompetence a gramotnost dne 19.11. od 15:00 do 17:00, je 

třeba zajistit Aulu, přesunout výuku – kancelář děkana+rozvrhář. 

 22.11. by navazovala Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 

VŘ KČL 

 Prof. Mocná končí ve vedení katedry, odstupuje k 31.12.2021. Prof. Mocná navrhuje  

Dr. Neumanna. 

 Pověření pro vedoucího bude na období jednoho roku. 

Dr. Laufková 

Studentské organizace 

 Výjezdní zasedání SOR a spolků: 15.10. – 17.10., FTVS Chata Na Muldě v Peci pod Sněžkou 

(organizuje OVV, Dr. Laufková): https://ftvs.cuni.cz/FTVS-106.html, 46 osob. 

 Granty na podporu činnosti studentských organizací na podzim 2021 nebudou udělovány. 

Opatření proti nevhodnému chování a sexuálnímu obtěžování 

 Poslední verze se zapracovanými změnami viz podklady pro kolegium – interní materiál. 

Letní kempy UK 2021 

 Zpráva o realizaci včetně četných příloh odevzdána za celou UK v řádném termínu. 

 Vyúčtování bude odesláno dle harmonogramu do 15.11. 

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

 IP 2021, Fond F 2021, ukazatel P – stav čerpání viz Trello, interní materiál, deadline vyúčtování 

do 15.11. 

 Investiční akce Rekonstrukce tělocvičen (Brandýs n. L.) – realizace dle harmonogramu, drobné 

realizační problémy řešeny v rámci kontrolních dnů. 

 Investiční záměr Rettig – odevzdán na RUK, resp. MŠMT. 

Studijní 

Přijímací řízení 

 V podkladech pro kolegium, interní materiál, jsou výsledná čísla: počet přihlášek, počet přijatých 

a počet zapsaných studentů ve srovnání let 2017 až 2021. 

 Další soubor v pokladech pro kolegium, interní materiál, ukazuje počet odvolání v jednotlivých 

programech. 

Promoce 

 Do Trella byl vložen soupis termínů promocí v listopadu 2021. 

Infoden UK 

 Připravujeme vystoupení zástupců SO a OVV PedF na Infodnu UK, tentokrát na Právnické fakultě 

v sobotu 13.11.  

Program Multimediální učitel – VOŠ publicistiky 

 Pan ředitel poslal upřesnění programu, který by rád realizoval již od listopadu, původně si 

představoval, že v listopadu a prosinci proběhne ještě 64 hodin přímé výuky plus další hodiny 

samostatné práce studentů, po diskusi, byl program upraven. Výsledkem je návrh, který je 

v podkladech pro kolegium, interní materiál, i tak program shledáváme jako poměrně časově 

náročný pro studenty. 

 Nyní bychom měli nabídnout vhodný termín informačního setkání se studenty-zájemci o program, 

příp. více termínů včetně možnosti připojení online.  

 OVV prosíme o přípravu informační kampaně.  

Dotaz doc. Vančaty (KBES) k výuce online  

 Doc. Vančata žádá o možnost výuky online – Vývojová biologie dítěte (OPBZ0B125C). Rozsah 

0/1.  4. 10. nastoupil dlouhodobou pracovní neschopnost. Z tohoto důvodu je vyloučené, aby 

přednášku Vývojová biologie dítěte pro UZ učil prezenčně. Proto prosí o umožnění distanční 

formy výuky, kterou má připravenu a není problém s ní začít od 13.10. tak, jak je plánovaná podle 

rozvrhu. Kromě něho je v pracovní neschopnosti i vedoucí katedry, Dr. Pavlasová. -> Pokud bude 

celá studijní skupina v karanténě, bude výuka probíhat on-line. I pokud bude pedagog 

v karanténě, tak bude výuka on-line. Ostatní případy se budou řešit individuálně. 
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Tajemnice 

Rekonstrukce budovy Rettigové 

 Investiční záměr na RUK byl oficiálně podán 21.9. RUK předal IZ na MŠMT 07.10. 

 Dislokace fakulty: 

 Stále se 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 Zeťka připravil podklady ke změně užívání budovy č. 5. Podklady byly předány 

na stavební úřad k projednání. 

 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. Jako další řešení je možné využití učeben 

v VOŠP. 

 Ve dnech 18. – 20. 10. proběhne prohlídka jednotlivých kateder a bude se řešit konkrétní 

úklid. 

Rekonstrukce tělocvičen v Brandýse nad Labem 

 Zahájení rekonstrukce 01.09., posunutí termínu realizace: 01.09.2021 – 31.01. 2022. 

Rozpis finančních prostředků a jeho úpravy 

 Viz podklady pro kolegium, interní materiál, úpravy dle skutečnosti, připravují se podklady pro 

výplatu odměn z příspěvku „P“ pro akademiky a vědecké pracovníky ve výši 12.000 Kč/plný 

úvazek, připravují se podklady pro výplatu 13. platu pro THP. 

 Návrh: rozpustit polovinu "rezervního" fondu: 2,5 mil. Kč do odměn přes motivační balíček. Částka 

na hrubé mzdy činí 1,8 mil. Kč, rozdělení navrhujeme takto: 1,2 mil. Kč pro akademické a vědecké 

zaměstnance a 0,6 mil. Kč pro THP-> ANO, kolegiem schváleno. 
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