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Děkan 

 Rekapitulace návrhu členů VR. 

 Diskuze ohledně dotazníku k zajišťování doktorského studia.  

 Spolek  „Otevřeno“, domluva se zástupci vedení fakulty o možné spolupráci (předběžný návrh 
na 08.09., 17.09. nebo 22.09.), domlouvá pan děkan. 

 25.08. se koná schůzka v Modré posluchárně ohledně Strategického záměru. 

 Návrh na změnu koncepce porad vedoucích pracovníků a kolegií. 

Akreditace a kvalita 

Akreditace 

 Ukončeno zasílání programů s plnými plány na OKVA. 

 Upraveny akreditační spisy programů speciální pedagogika pro učitele, hudební nástroj a 
sborový zpěv (po kontrole OKVA), postoupeny RVH. 

 Probíhá příprava tabulek pro MŠMT – programy pro samoplátce v AJ (KPg, KAJL, KHV), KMDM 
již program v anglickém jazyce neakredituje. 

 Na RUK zaslána kontrolní zpráva KFJL, musí se připravit zpráva za KCHDCH. 

Příprava podmínek PŘ 

 Finalizují se podmínky přijímacího řízení, v příštím týdnu budou uzamknuty a postoupeny 
studijnímu odboru na RUK a až poté Akademický senát – zde schválení 15.09. 

 Fakultní společný test pro KPG, KPP a KSP nakonec nebude – katedry se rozhodly připravit 
vlastní testy, od TOSP tedy ustupujeme. 

 KPG ještě řeší podmínky pro NMgr., chtějí bonifikovat průměr SZZ (nelze, protože by někteří 
získali body až v září), hledají jiné kritérium, budou bez přijímací zkoušky, nutno projednat 
 -> návrh 1-5 semestr Bc. studia (stejného nebo příbuzného). 

 Zatím nebyly dodány podmínky KPPP pro učitelství MŠ a předškolní pedagogiku – jednání 
s katedrami o upuštění od talentových zkoušek, chtějí otevřít podmínky později, bude 
předběžně předloženo AS do 07.09., následně na RUK. 

 Sjednocování podmínek pro učitelské programy, v podkladech pro kolegium: 

 Obecné podmínky informace o maior, minor, plných plánech. 

 Text z hlediska přihlášek cizinců, informace také k uchazečům ze Slovenska, 
upozornění, že jiné PedF mají certifikát na úrovni B2. 

 Zahraniční uchazeči doloží znalost českého jazyka na úrovni B1 a vyšší podle 
evropského referenčního rámce (např. na Ústavu jazykové a odborné přípravy 
Univerzity Karlovy, viz http://ujop.cuni.cz/). Ve studijních programech Český 
jazyk se zaměřením na vzdělávání a Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ 
a SŠ zahraniční uchazeči dokládají znalost českého jazyka na úrovni C1 podle 
evropského referenčního rámce (např. na Ústavu jazykové a odborné přípravy 
Univerzity Karlovy, viz http://ujop.cuni.cz/). 

  



 Uchazeči ze Slovenské republiky vykonávají ve všech studijních programech 
přijímací zkoušky realizované v českém jazyce, čímž dokládají míru 
porozumění českému jazyku, s výjimkou studijních programů českého jazyka. 
Pro přijetí do programů Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a Učitelství 
českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy slovenští uchazeči 
dokládají maturitní nebo státní zkoušku z českého studia, případně dokládají 
znalost českého jazyka na úrovni C1 podle evropského referenčního rámce 
(např. na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, viz 
http://ujop.cuni.cz/). 

 V Bc. i NMgr. doplnění informací o ped. ps. přípravě a u maior info o zpracování závěrečné 
práce. 

 V NMgr. vyznačení návaznosti na pregraduální studium (Studijní program navazuje na 
bakalářský studijní program XX se zaměřením na vzdělávání): 

 Doplnění dalších podmínek k přijetí – nebudeme avizovat CŽV kurz k doplnění 
bakalářského studia učitelské propedeutiky, ostatní fakulty také nemají, pouze bude 
probíhat posuzování garanta studijního programu. 

 Základní podmínkou přijetí ke studiu je ukončené bakalářské studium stejného nebo 
příbuzného studijního programu. Ve shodě s koncepcí dvoustupňové učitelské 
přípravy bude posuzováno splnění minimálních požadavků UK na bakalářské programy 
se zaměřením na vzdělávání dle příslušných složek učitelské přípravy, včetně splnění 
praxí na základě posouzení doložených dokumentů. 

 Ve shodě s koncepcí dvoustupňové učitelské přípravy a s ohledem na Rámcové 
požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k 
výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků (MŠMT), jsou tedy přijímáni 
na základě přijímacích zkoušek absolventi bakalářského studia studijních 
programů/oborů se zaměřením na vzdělávání. Uchazeč doloží výpis předmětů 
absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků, spolu s dokladem o 
dosaženém vzdělání. 

 Uchazeči ostatních bakalářských studijních oborů/programů mohou být přijati při 
posouzení příbuznosti studijního programu/oboru z hlediska složek učitelské přípravy 
dle Rámcových požadavků MŠMT a složení přijímacích zkoušek zahrnující jednotlivé 
složky učitelské přípravy. Příbuznost studijního programu/oboru posuzují po přijetí 
přihlášky garanti příslušných navazujících magisterských programů prostřednictvím 
studijního oddělení fakulty, nejpozději k 30.04.2021. 

Studenti se SP 

 Zaslán finální dokument na RUK k počtu přijatých uchazečů, včetně rozkladu poskytnutých 
modifikací, v podkladech pro kolegium. 

 Proběhlo vyčíslení poskytnutých modifikací při studiu i při přijímacím řízení na základě 
dodaných výkazů – odměna pracovníkům, včetně servisních pracovišť (SO, EO, TPO, děkanát). 

 V řešení je podpora uchazečky se sluchovým postižením v přijímacím řízení doktorského studia 
Didaktika výtvarné výchovy (tlumočení), s organizační podporou garantky problematiky 
kategorie B (doc. Hádková), po přijetí se bude o studentku starat katedra výtvarné výchovy  
(Dr. Novotná bude školitelkou a je i kontaktním pracovníkem na katedře), finanční zajištění 
z účtu podpory studentů se SP, upozornění na možný problém při stáži v zahraničí – údajně 
nebude třeba tlumočník, uchazečka se domluví pomocí znakované angličtiny. 

Ceny 

 Cena ministra školství – N. Pastrnková, L. Nováková – bude administrováno v příštím týdnu, – 

ANO, kolegiem schváleno. 



CŽV a distanční vzdělávání 

 Příprava k převzetí CŽV (vzhledem k probíhajícím a plánovaným dovoleným zainteresovaných 

pracovníků v druhé polovině srpna) a vytvoření Oddělení pro podporu distančního vzdělávání 

(od. 01. 08., vedoucí I. Červený). 

 Nové žádosti o přípravu programů CŽV předkládá Dr. Nečasová (2), viz agenda Studijní. 

 V plánu jsou podzimní webináře se zaměřením na on-line vzdělávání pro pracovníky fakulty a 

univerzity (koordinace s prof. Wildovou, hledají se vhodní lektoři). 

 K dispozici je materiál k diskusi o formování obsahu Oddělení pro podporu distančního 

vzdělávání „Jak se mohou vysoké školy připravit na bezkontaktní nebo částečně bezkontaktní 

výuku?“ (L. Rohlíková, ZČU). 

Laufková 

SOR  

 Připravuje se Opatření děkana: „Pravidla zřizování a jednání studentských oborových rad, 

neformálních spolků a spolků na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy“, probíhá úprava 

textu – SO. 

 Výjezdní zasedání zástupců SOR a spolků: 23.–25.10.2020, Horská bouda Na Muldě v Peci 

pod Sněžkou (Objekt FTVS UK). 

COVID 19  

 Cena MŠMT pro vynikající studenty a absolventy za mimořádné činy pro rok 2020 – za 

občanskou statečnost, odpovědnost a obětavost – návrhy Nely Pastrnkové a Lenky Novákové  

v příloze – viz agenda Akreditace a kvalita. 

 Na RUK nahlášeno 10 studentů, kteří nejvíce pomáhali v době mimořádné situace, a měli by 

se účastnit slavnostního děkovného setkání s p. rektorem (kontaktní osoba Mgr. Šárka 

Vohlídalová z UK Point). 

 Dobrovolníci: stipendia – FN Motol a další studenty, kteří pomáhali s hlídáním či výukou dětí 

– odeslán děkovný dopis panem děkanem. 

Propagační brožura v EN 

 Dr. Laufková a doc. Černochová přepracují texty a následně zašlou do grafického studia a 
panu děkanovi, jedná se o návrh tzv. leporela. 

OVV 

 Návrh na změnu koncepce porad vedoucích pracovníků a kolegií – proběhla prezentace od 
Mgr. Bederky pro členy kolegia s návrhy na efektivní vedení porad. 

Rozvoj 

 IP 2021-24 – čekáme na upřesnění částky pro PedF UK z RUK, akceptace priorit UK (pracovní 
skupina VT, AJ, MB, TB), podklad pro kolegium bude k dispozici cca 3 týden v srpnu 2020, 
konzultace s Mgr. Baťkovou. 

 Čerpání fondu F, IP/IRP a P – fond F (zbývá Pixelmate, chemické skříně KCHDCH a KBES, 
renovace zařízení pro KVV), příspěvek P dle plánu (zahraniční cesty, přednášky, vícekritéria), IP 
nutné čerpat dílčí střediska v garanci kolegia (VT, PN, AJ, TB – možnost čerpat do května 2021), 
IPR pravidelná měsíční informace (čerpání do konce 2020). 

 CRP 2021 – podání jednoho projektu zvažuje KHV a KVV. 

 Dislokační komise 30.07. v 16:30 , následně realizace srpen 2020 (TPO a SIT). 

 Rekonstrukce budovy a tělocvičen – viz podklad paní tajemnice. 



Studijní 

Hodnocení výuky studenty 

 Dnešního dne byly zveřejněny výsledky HVS, bude zveřejněno i vyjádření vedoucích. 

 Data k paralelkám podrobněji statisticky zpracuje dr. Chvál, data k obecným otázkám Odd. pro 

podporu distanč. vzděl. 

Přijímací zkoušky 

 Probíhá příprava 2. řádného termínu v srpnu pro zahraniční studenty, kteří se nemohli 

dostavit (cca 16 studentů): 20.08. 

 Rozeslán harmonogram ve dvou časech na příslušné katedry. 

 Byli osloveni uchazeči, aby potvrdili svoji účast. 

 Zadání TOSP uskuteční SO. 

 Ostatní testy zabezpečí katedry, do 10.08. je termín k zaslaní informace o svém 

zástupci. 

 DPŘ se koná 04.08. ve 14:00, po DPŘ budou informovány o počtech přijatých katedry. 

 -Aktuálně evidujeme cca 120 žádostí o přezkum. 

Žádosti studentů 

 K dnešnímu dni evidujeme 11 žádostí o dodatečné vložení ZP a 18 o dodatečné přihlášení k SZ, 

4 obojí (33). 

 Pro příští termín SZ budeme předem upozorňovat na termíny odevzdání. 

 Žádost o ISP studentka, žádost logopedie, žádost s chybějícími 16 kredity, bude vyhověno 

s podmínkami, připraví Dr. Nečasová. 

CŽV 

 Předložena žádost o schválení programů – ANO, kolegiem schváleno. 

 Řeší se stížnost na místo realizace programu U3V KDDD. 

Rozvrh 

 Diskuse o možnosti jedné osoby rozvrháře s návrhem možných činností pro celoroční využití – 

příprava výběrového řízení koordinovat s PO. 

Žádost o vytvoření nových předmětů 

 žádost o zřízení volitelného předmětu Studijní strategie a strategie zvládání u studentů se 

speciálními potřebami. Jedná se o volitelný předmět, který nebude nabízen všem studentům, 

nýbrž jen evidovaným studentům se SP na celé univerzitě, je to pro nás povinná součást 

projektu. Každý semestr bude zaměřen na jiný typ postižení, anotace předmětu se bude 

aktuálně pro každý semestr upravovat. Pro ZS 2020/21 bude zaměřen na podporu studentů se 

zrakovým a tělesným postižením. Atributy: 0/1, Z, 3 kredity. Finanční hrazení – projekt OP VVV, 

předmět nebude vstupovat do vícekriteriálního hodnocení. Garant: doc. Kucharská, vyučující: 

Dr. Šumníková, Mgr. Janyšková – ANO, kolegiem schváleno. 

Tajemnice 

Rekonstrukce budovy Rettigové 

 Předpokládaná délka rekonstrukce – dva akademické roky. Stavba září 2022 – červen 2024 
(vystěhování červenec, srpen 2022, nastěhování červenec, srpen 2024). V případě, že bychom 
nestihli v termínu  vysoutěžit dodavatele stavby – nutnost posunout celou rekonstrukci o rok. 



 Připraven podklad s personálním stavem na katedrách a odděleních, které by bylo nutné 
přestěhovat do náhradních prostor před rekonstrukcí. Dále sestavy s přehledem majetku a 
přehledem s minimem potřebných učeben (zpracováno doc. Janačíkem) 

Rekonstrukce tělocvičen v Brandýse nad Labem 

 Dne 21.07. byla projektová dokumentace podána na stavební úřad v Brandýse nad Labem. 
Současně byly podány žádosti k projednání projektové dokumentace dotčenými orgánům. 

Ostatní 

 Tvůrčí volno – zákonný nárok, nelze smluvně podmiňovat. 

 UK Point – dotaz na provoz dětského koutku na fakultě – NE, kolegiem neschváleno. 

Věda a výzkum 

Tvůrčí volno (Sabatikl) 

 Jediná podaná přihláška – Dr. Klára Uličná (kniha rozepsána v průběhu rodičovské, plán knihu 
dokončit v průběhu sabatiklu a přihlášku k habilitaci podat v první polovině 2021) – ANO, 
kolegiem schváleno. 

 Výhled: Byli osloveni všichni zaměstnanci, u nichž je dle akreditačních spisů reálná habilitace či 
jmenovací řízení, přichází odpovědi a sledujeme rozložení požadavků pro nejbližší roky a podle 
nich budou sabatikly vyhlašovány. 

 Sledujeme i další požadavky – pomoc s citacemi (jednání s knihovnou), stáže – návrh do nových 
IP, podpora publikací s IF (také v přípravě). 

Hodnocení vědy 

 Aktuálně máme k dispozici pouze dvě hodnocení oblastí, kde se hodnocení týká PedF, jedná se 
o rozporuplná hodnocení -> Do budoucna je nutné klást větší důraz na kvalitu a výběr textů do 
hodnocení, vzhledem k náročnosti tématu přesunuto do dalšího kolegia. 

Knihovna 

 Je třeba schválit redukci knižního fondu v rozsahu z 220 tisíc výtisků na 150 tisíc výtisků – ANO, 
kolegiem schváleno. 

 Cílem je velkou část fondu nabízet v elektronické podobě, aktuálně byla vyjednána licence na 
elektronické učební materiály nakladatelství Fraus. 

 Řeší se vymáhání pohledávek „zpozdného“, bude řešeno vlastními prostředky (návrh na 
právničku zabývající se těmito pohledávkami, zamítnuto). 

PhD. Studium 

 Probíhá převod do nových akreditací. 

 Byli obesláni studenti oborů, kde dochází ke změně názvu, čekáme na odpovědi, očekáváme 
v průběhu září. 

 K oborům, kde bude docházet ke zrušení akreditace, se musí vyjádřit akademický senát a 
schválit vědecká rada: 

 Informace bude předložena na kolegiu 22.09., obory zaslány k vyjádření AS na jednání 
29.09. a VR na jednání 15.10. 

Stipendia absolventi PH.D. 

 Aktuálně je odevzdána jediná práce k obhajobě v řádném termínu 4+1, ve výhledu až 7 další, 
bude známo do poloviny srpna, je třeba určit částku, která bude k dispozici a dle ní aktuálně 
rozhodnout podle počtu přihlášených k obhajobám. 

GAUK 

 2 projekty hodnoceny jako mimořádně dobrý (školitelé doc. Kodejška a doc. Fulková). 

 8 projektů hodnoceno jako splněno. 

 1 projekt hodnocen Splněno s výhradou (doc. Hádková). 

 1 projekt Hodnocení odloženo (doc. Kucharská) 



Roční hodnocení doktorandů 

 RUK termín je 31.10., školitelé osloveni, fakultní termín do 29.10. 

 Probíhá jednání se správou OBD, aby bylo možné zadávání publikací (nebude možné vykázat 
publikace, které nebudou v OBD), bude potřeba součinnost správců OBD na katedrách, kde 
doktorandi působí. 

 Proběhlo jednání elektronizace studijních plánů, příští rok by měly být plně elektronizovány 
nové studijní plány. 

 Bude vyžadovat větší zapojení garanta programu – schvalování splnění stáží a publikační 
činnosti, do konce srpna se zadávají publikace. 

Projekt „Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ“ 

 OVČ oslovilo všechny školitele, následně začaly přicházet další e-maily se žádostí o zapojení, 
pravděpodobně dochází k duplicitám v oslovení. 

Program START („Igráček“) 

 Zpracováváme informace a připravujeme školení pro uchazeče, které bude povinné. Jeden 
termín pravděpodobně proběhne i on-line. Katedry budou osloveny s dostatečným 
předstihem. 

Vydavatelství a prodejna 

 S vydavatelstvím se řeší dodržování provozního pokynu Tajemnice – vypisování VŘ. 

 Otázka autorských smluv, rabatu při prodeji prostřednictvím knihkupců a vydávání většiny 
titulů elektronicky. Indexace časopisů v dalších databázích, dostupnost všech vydaných titulů 
na books.google.com. 

 Navázání spolupráci mezi knihovnou a prodejnou, především pro podporu studentů 
kombinovaného studia – sobotní prodej a výdej výpůjček, resp. využívání výdejních boxů pro 
nákupy z prodejny. 

Zahraniční 

Ukazatel D: Prostředky na podporu mezinárodní spolupráce 

 Finanční prostředky ve výši 1,250 tis. Kč lze využít v souladu s Pravidly pro poskytování 
příspěvku a dotací veřejným vysokým školám MŠMT pro 2020 na mobility a podporu 
mezinárodní spolupráce. 

 Deadline na PedF: na kolegiu projednat všechny návrhy 30.07. 

 Deadline pro RUK: 31.07. 

 K 27.7. bylo podáno: 

 20 návrhů od 7 kateder: ÚVRV (1x), KMDM (1x), KAJL (2x), KBES (2x), KFJL (2x), KPPG 
(4x), KCHDCH (8x). 

 V celkové výši 369 tis. Kč. 

 Na podporu spolupráce s Evropou (Polsko 2x, Srbsko 2x, UK 3x, Slovensko 2x, Francie 
1x, Itálie 3x, Slovinsko 1x, Finsko 1x, Turecko 1x), Asií (Čína 1x), Austrálií (1x) a 
Amerikou (Kanada 1x). – ANO, kolegiem schváleno. 

ERASMUS+ 2020/21 

 Na PedF pro ZS 2020/21:  

 Zatím cca 60 přijíždějících (ZS 2020/21) a cca 25 vyjíždějících. 

 Často řešíme žádosti o přesun mobility do LS – strach z COVID-19. 

 Naši studenti nepřistupují na nabídku zahr. univerzit – studovat on-line, zůstat doma. 



 Rada zahr. univerzit se rozhodla, že v ZS 2020/21 nebude zahraniční studenty přijímat, byly 
vytvořeny pokyny pro zajištění mobilit. 

Refundace pracovních cest 

 Byl vytvořen formulář pro refundaci pracovních cest a probíhá intenzivní komunikace mezi 
ekonomickým oddělením a oddělením pro zahraniční vztahy s definováním použití. 

Agon 

 Proběhlo další jednání komise, celková částka – 192 000 Kč. 

 AGON v září bude vyhlášen, ale bez nároku na finanční odměnu. 

 Částka za Bc, resp. za DP bude v každém období pohyblivá (v závislosti na počtu žádostí). 

 Je zapotřebí upravit vymezení pravidel pro AGON, vzhledem k náročnosti tématu bude řešeno 
na příštím kolegiu. 


