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Kolegium 26.10.2021 

Č.j. UKPedF/10096/2022 

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 

 KČJ a KČL mají zájem o jednoobor v NMgr. se zaměřením na žáky s odlišným mateřským 

jazykem a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (specializace), bude projednáno s MŠMT 

(obdobný program je na MUNI, OU). 

 Dokončuje se Edukace a interpretace kulturního dědictví. 

 STEM – žádost o poskytnutí dalších podkladů – návrh schůzky na příští úterý. 

Garanti SP 

 Probíhají konzultace ohledně garancí starých studijních programů – návrhy na změnu (shoda 

s nově akreditovanými programy) budou dány na VR v listopadu a prosinci 2021. 

Studenti se SP 

 Dokončování posudků FD – nárůst v kategorii F (zdravotní znevýhodnění, psychické poruchy). 

 Proběhla schůzka s kontaktními pracovníky na katedrách (18.10.), výkazy, otevřené konzultace, 
informace o počtech studentů se SP na katedrách. 

 26.10. – kulatý stůl, prezentace materiálu k distanční výuce u studentů se SP. 

Ceny 

 Odesíláme Bolzanovu cenu pro Mgr. Jakuba Michala (KMDM)   

 Zveřejňování cen na webu – je třeba udělat revizi (spolupráce mezi OVV, OVČ a OAKVČ) 

CŽV a distanční vzdělávání 

 V sobotu 30.10. se uskuteční v 11.00 hod. v Karolinu tzv. Zlaté promoce absolventů PedF z let 1970 

a 1971 společně s PřF a FF. Účast za PedF potvrdili pan děkan a prof. Beneš, další 3 zástupci do 

taláru jsou v jednání (prosba o pomoc se zajištěním vhodných zástupců fakulty). Pedelem bude 

pan Kukla a organizaci za fakultu zajistí pracovnice CCŽV Bc. Merellová a Bc. Bubrín. 

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

RUK 26.10. od 9.00 hod. (vzniká nový web – viz pracovní verse, zatím jen pro interní potřebu 

projektu https://rdvs.cz/). 

 Podzimní webinář se zaměřením na hybridní výuku se uskutečnil 20.10. ve 14.00 hodd. on-line – 

záznam je dostupný na: 

https://pedfcuni.sharepoint.com/intranet/OPPDV/SitePages/Z%C3%A1znamy%20ze%20%C5%A

1kolen%C3%AD.aspx.  

http://www.pedf.cuni.cz/
https://pedfcuni.sharepoint.com/intranet/OPPDV/SitePages/Z%C3%A1znamy%20ze%20%C5%A1kolen%C3%AD.aspx
https://pedfcuni.sharepoint.com/intranet/OPPDV/SitePages/Z%C3%A1znamy%20ze%20%C5%A1kolen%C3%AD.aspx
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Děkan 

SW pro komunikaci ve studijních záležitostech 

 Na příštím setkání kolegia bude prezentován SW pro komunikaci, představení Bc. Červený a Dr. 

Sládek – proděkan FF UK. 

 ESS neumožňuje celý proces elektronicky, hledáme tedy vhodné řešení.  

 Koordinátorem za PedF je Dr. Vachudová. 

 Odhad nákladů: zřízení 120.000,- Kč a údržba 60.000,- Kč/rok. 

Výjezdní zasedání studentských spolků a oborových rad 

 Řešeny následující problémy, jak je vnímají studenti: 

 ERASMUS: 

 Nejasné kroky pro podání žádosti (informovanost koordinátorů) a možnosti studia oborů 

na jednotlivých univerzitách. 

 K podání žádostí využívají weby jiných fakult a univerzit, např. VŠE. 

 Návrh: úpravy webu a aktualizace práce s koordinátory 

 Rozvrh: 

 Překryvy oborových půldnů. Návrh doc. Jančaříka na oborové dny. 

 Přednášky v sobotu (prof. Germain-Rutherford – prezenční studium), nebylo v SIS, sylabus 

doplněn po termínu. 

 Oborové půldny a praxe:  

 Krátké časy na přejezd mezi jednotlivými učebnami a neadekvátní reakce vyučujících na 

pozdní příchod z důvodu přejezdu. 

 Kapacity učeben: 

 Dochází k překračování kapacity učeben. Rozvrhář je ale někdy nucen  překročit kapacitu, 

aby se studenti vešli do skupiny a nebylo nutné prodlužovat studium. 

MŠMT – reforma učitelské přípravy 

 Dohoda o rozeslání dopisu k pilotnímu průzkumu pouze mezi Mgr. NMgr. programy. 

Interpretační soutěž fakult KHV 

 KHV pobdržela 20.000,- Kč na setkání absolventů, akce se nekonala, lze využít v roce 2021 na 

interpretační soutěž? –> ANO, kolegiem schváleno. 

Vybavení pro hybridní výuku 

 SIT – dotaz na vybavení dalších učeben kamerami (15–30). Dotázala se dr. Novotná z KVV. Návrh: 

zvážit, zda ano a kolik, domluva s dr. Novotnou o potřebě. Doc. Jančařík navrhuje zakoupení 

dalších konferenčních kamer. Doc. Teodoridis upozorňuje, že vybavení je k dispozici, ale je 

problém s obsluhou.  

 Budou zakoupeny tři sety (kamera, mikrofon Jabra). 

http://www.pedf.cuni.cz/
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11+1 

 Veronika Müllerová navrhuje podporu běloruským studentům (https://11plus1.cz/). Zatím probíhá 

průzkum zájmu a možností ze strany běloruských studentů. 

 Potřebná zajištění: 

 Vízum (fakulta neovlivňuje). 

 Nostrifikace (přes rektorát). 

 Ovládání českého jazyka a osvědčení (studenti ČJ mají zájem se vzděláváním distančně 

pomáhat). 

 Na 2. LFUK byli již studenti přijati – možnost spojit se s děkanem 2. LF, prof. Komárkem. 

 Poradenství pro přípravu k přijímacích zkouškám i v rámci uznávání předmětů. 

 Žádost o institucionální podporu, na RUK řeší Mgr. Baťková. 

Od prof Wildové 

 Projekt Jean Monnet – účast více než 100 zahraničních kolegů, plánujeme otevřenou a prezenční 

konferenci v březnu 2022. 

 V současné době běží projekt Evropa 2050. 

Dr. Laufková 

Studentské organizace 

 Proběhlo 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, 38 osob, poděkování 

panu děkanovi za účast. 

 Rezervace Patejdlovy boudy na příští akademický rok v termínu 21.-23.10.2022. 

 Setkání zástupců SOR a spolků s vedením fakulty – 26.10. od 16:00 hod., Velký sál. 

Absolventské šetření 

 Aktualizované výsledky absolventského šetření z roku 2021 – v podkladech pro kolegium, interní 

materiál. 

 V následujících měsících proběhne aktualizace interaktivní webové prezentace výsledků. 

 V roce 2022 proběhne také další kolo šetření mezi absolventy z akademických let 2020/2021 a 

2016/2017. 

Semináře na aktuální témata pro akademické pracovníky 

 Viz pozvánka zaslaná pracovníkům 22.10. 

 Ke zvážení, zda do příštího kalendářního roku nepodpořit také pravidelná setkávání oborových 

didaktiků. 

OVV 

Rezervace místností pro Environmentální kongres 

 Setkání TND community: 12.03.2022 celý den, Velký sál 

http://www.pedf.cuni.cz/
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 iREEC 2021: 11.03.2022 celý den, R307; 12. a 13.03.2022 celý den, plenární místnost – AULA, 

místnosti na sekce – R208 R209 R210. 

Výjezdní zasedání studentských spolků a oborových rad 

 Hlavní bod – revize systému – převod Studentských oborových rad na neformální spolky? Návrh 

na revizi v pokladech pro kolegium, interní materiál. Bude se jednat s katedrami a znovu i se 

zástupci oborových rad. 

 S návrhem je spojený i návrh na změnu studentských tutorů, v podkladech pro kolegium, interní 

materiál. 

Rozvoj 

 Plán pro Fond F 2022 – nápady, záměry za fakultu do 15.12. 

 PP SŘ (IP) 2022 – závazné indikátory a rozpočet pro rok 2022 (viz podklady pro kolegium, interní 

materiál a Trello).  

 Dislokace 1. fáze „úklid“ – akademická a neakademická pracoviště dostala termíny a kompletní 

podklady a instruktáž, problematická pracoviště KITTV, KBES, KVV a knihovna (speciální režim), 

garantována maximální podpora ze strany doc. Teodoridise, Ing. Kočové, TPO a „podatelny“. 

Studijní 

Žádost MŠMT o zaslání odkazu na dotazník na naše absolventy Pilotní test Národního šetření 

budoucích a začínajících učitelů  

 Konzultováno s koordinátorem pro GDPR Jindrou na UK – jeho názor se shoduje s naším, tj. 

nelze oslovit absolventy bez jejich předběžného souhlasu s využíváním kontaktů po absolutoriu. 

Lze poslat na naše studenty posl. ročníků, ale ne absolventy. 

Program Multimediální učitel – VOŠ publicistiky 

 Proběhly dvě prezentace, v pátek ukončení přihlášek (ve čtvrtek dopoledne 20 přihlášek), 

čekáme na informaci o konečném počtu. Prezentací se účastnilo celkem 44 zájemců. -. V době 

konání kolegia již evidujeme 60 přihlášek našich studentů. 

 Od VOŠP obdržíme seznamy studentů, budeme informovat katedry, aby případně mohly se 

studenty domluvit závěrečnou práci. Souběžné studium skupiny studentů budeme průběžně 

sledovat. 

Dotaz dr. Lánského k možnosti on-line výuky 

 Dr. Lánský žádá o možnost výuky on-line: V důsledku vývoje pandemie bych ráda požádal o 

zvážení povolení on-line přednášek u několika předmětů, které tato pravidla buď splňuji, anebo 

ne zcela splňují, ale týkají se vyučujících z ohrožených skupin. -> vyjádření kolegia: Hybridní 

výuka ano, distančně to není možné z důvodu možného porušení akreditačních podmínek. 

Covid 19 

 Fakulta neeviduje covid pozitivní a neposkytuje dále informace, pozitivně testovaný má povinnost 

sám se nahlásit na příslušnou hygienickou stanici.  

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

 K 31.10. bude v SIS „natvrdo“ výpočet. 

 Na toto reaguje Dr. Laufková s připomínkou, že i na stipendijní komisi chodí dotazy 

studentů, jak v případě, kdy z důvodu rušení akcí a podobně nemohou získat dostatečný 

počet kreditů. 

 Na stipendium dosáhne student, který získá 60 kreditů, mělo by být zapisováno o 15 víc, 

aby splnil.  

 Systémově lze řešit tak, že by se nepočítaly nesplněné předměty (výjimečné situace, 

pouze na nějaké období). Ve výpočtu by se upravily malusy, navázalo by se na 

mimořádný stav vyhlášený rektorátem -> toto je nutné předložit akademickému senátu 

k odsouhlasení, budeme žádat o předběžný souhlas. Dr. Greger požaduje modelaci, aby 

viděl, kolik a jakou měrou se podílí malusy, je nutno předložit přesný počet a částky, 

věcně pro toto nejsou námitky, ale je nutno řešit, zda jsou finance ve stipendijním fondu.  

Tajemnice 

Rekonstrukce budovy Rettigové 

 Dne 11.10. podal RUK Investiční záměr na MŠMT, a to v rámci programu: 133 240 Rozvoj a obnova 

materiálně technické základny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol“. 

Investiční záměr bude schvalován i na Ministerstvu financí před komisí expertů, poté bude vydáno 

registrační číslo akce. 

 V souvislosti s rekonstrukcí se připravuje dislokace fakulty. Ve dnech 18. a 19.10. proběhly schůzky 

na jednotlivých katedrách v Rettigové, kde byl individuálně projednán úklid jednotlivých pracovišť. 

Byl stanoven termín, do kdy se vyřadí nepotřebné publikace, dokumenty k likvidaci a ke skartaci. 

V rámci inventarizace v listopadu 2021 budou odepsány nepotřebné a nefunkční přístroje, technika 

a nábytek. Schůzky na THP pracovištích proběhly 25.10., schůzka na SO proběhne 27.10. 

Rekonstrukce tělocvičen v Brandýse nad Labem 

 Zahájení rekonstrukce 1.9., posunutí termínu realizace: 1.9.2021 – 31.1.2022. Rekonstrukce běží 

dle harmonogramu, řeší se vzniklé problémy s VZT, okny. Proběhla fakturace za měsíc září. 

Vnitřní mzdový předpis UK 

 Dne 8.10. byl na MŠMT registrován nový Vnitřní mzdový předpis UK (VMP) a je tedy účinný ke 

dni 9. 10. Změny v nastavení mezd máme zajistit tak, aby všechny složky mzdy za měsíc listopad, 

tedy k 1.11. (datum vydání mzdového výměru bez ohledu na to, že zaměstnanci bude doručen 

podle možností nejpozději do výplatního termínu mzdy za měsíc listopad), byly stanoveny 

v souladu s novým VMP. 

 U nás se to týká tarifního zařazení do tříd AP2 a L2, nárůst tarifu 1.500 Kč/měsíčně. 

 Celkem: 146 zaměstnanců = 119,55 úvazků = 179.325 Kč/měsíc. 

 Listopad, prosinec: 358.650 Kč, včetně odvodů: 486 tis. Kč. 

 V pokladech pro kolegium Opatření kvestora: realizace nového vnitřního mzdového předpisu 

z 25.10., interní materiál. 

  

http://www.pedf.cuni.cz/
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Věda a výzkum 

Cooperatio 

 Odevzdávají se první verze popisů. Zatím doručené jsou v přílohách. 

 Musí proběhnout přiřazení osob k jednotlivým oblastem. Navržený postup: 

 Rozeslat opravené přihlášky vedoucím kateder s žádostí o kontrolu a doplnění. 

 Zadání do systému. 

 Kontrola přiřazení všech osob a případné doplnění. 

Ph.D. studium 

 Standardy doktorského studia – schválit a postoupit AS PedF UK -> Kolegiem schváleno, proběhne 

komise pro vědu a následně bude postoupeno na AS PedF UK. 

 Podmínky doktorského studia – schválit a postoupit AS PedF UK -> Kolegiem schváleno, proběhne 

komise pro vědu a následně bude postoupeno na AS PedF UK. 

Postdok 

 Uspěli jsme s jedním projektem KPPP. Katedra se bude na nákladech podílet. 

Vydavatelství  

 Je svolána Ediční komise.  

 Bude se řešit, jakým způsobem řešit nedodání časopisů v rámci již uhrazených předplatných. 

 Předpokládá se přechod pouze na elektronické zdroje, papírová forma již je spíše přežitek. Bude 

nutné hledat zdroj financování (náklady např. na autorské honoráře zůstávají i v případě realizace 

elektronicky. 

 Oslovíme všechny časopisy o dodání požadavků na další rok. 

Knihovna  

 Dotaz k EIZ: 

 Do 30.10. je nutné rozhodnutí o nákupu platformy EBSCO – máme nyní několik let přes 

CzechElib k dispozici nebo platformy ProQuest, pro UK v CzechElibu nebyla dosud 

nakupována či koupi obou platforem. Vše  jako páteřní zdroje z prostředků rektorátu.  

 EBSCO i ProQuest nejsou vydavatelé, ale agregátoři a časopisy  a knihy na těchto 

platformách  se z velmi velké části překrývají. Zatím fakulta hlasovala jen pro platformu 

EBSCO, nakupování obou platforem nám způsobí zbytečné duplicity a hlavně velké 

snížení prostředků na jiné unikátní páteřní zdroje. Přechod k proQuestu nemá  větší 

opodstatnění než setrvaní u EBSCO – kde naopak také máme eknihy našeho 

vydavatelství. Pro EBSCo byla zatím většina fakult nebo se zdržely hlasování, ale některé 

fakulty budou hlasovat až za několik dní.  

 Doporučení doc. Jančaříka je  koupit centrálně pro UK přes CzechElib na roky 2023-27 jen 

EBSCO – je nutné ji potvrdit do 30.10. -> ANO, kolegiem schváleno, nákup pouze EBSCO. 

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

