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Kolegium 09.11.2021 

Č.j. UKPedF/124140/2022 

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 

 Finalizace akreditace NMgr. Edukace a intepretace kulturního dědictví, předložení v listopadu na 

AS. 16.11. se bude na VR projednávat nový garant. 

 Zahájena příprava jednooborového studia Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (PS), 

Učitelství českého jazyka pro 2. st. ZŠ a SŠ (PS, KS), zaměření na odlišný mateřský jazyk a 

speciální vzdělávací potřeby. 

 NAÚ schválil akreditaci Didaktika biologie, čekáme na přidělení kódů z MŠMT. 

Návaznost akreditací 

 Doktorské studium Didaktika českého jazyka a Didaktika biologie – převod starých studentů do 

nových akreditací – 2 varianty: k 31.03.2022 nebo až k 31.10.2022 (společně s Filozofií). 

 Dokončujeme vkládání jmen garantů ke studijním plánům. 

Garanti SP 

 Na příští poradu vedoucích pracovníků je třeba pozvat garanty SP -> doc. Kucharská. 

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 

 Soutěž monografií, vybrány v komisi (poděkování prof. Nedělkovi, doc. Černochové a prof. Bílkovi): 

 Pavla Chejnová: Development of syntactic competence in a Czech child 

 Petr Koura: Druhý život Protektorátu Čechy a Morava: Příspěvek k české vzpomínkové kultuře  

 Naďa Vondrová a kol.: Matematická slovní úloha: mezi matematikou, jazykem a psychologií  

 Jana Stará: Práce učitelů s učebnicemi  

 Zuzana Selčanová: Melodram jako živý umělecký druh a jeho instrumentální využití v   

 Monika Mužáková: Odlišnost jako dar: Zápasy rodičů dětí s mentálním postižením v době totality  

 Cena rektora – zatím jen jediný návrh KMDM Ondřej Kohout, KPg Cena Irem Altinkalp, 
v podkladech pro kolegium, interní materiál. 

 Další ceny nebyly nominovány. 
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CŽV a distanční vzdělávání 

 Schválení přípravy nového programu CŽV Katedry dějin a didaktiky dějepisu „Péče o kulturní 

dědictví“ (garantka Mgr. Kateřina Sládková) – viz podklady pro kolegium, interní materiál. -> ANO, 

kolegiem schváleno. 

 MŠMT rozhodlo o možnosti převodu částí nebo celých zájmových programů a programů pro výkon 

povolání v rámci CŽV do distanční podoby. Garanti byli informováni o postupu dokladování 

provedených změn, které nepodléhají nové akreditaci, ale musejí být oznámeny na příslušný 

odbor. 

 Webinář s tématem „Well-being během distančního vzdělávání: Jak posilovat zdraví a psychický 

well-being v každodenním životě akademika? se uskuteční ve čtvrtek 11.11. od 15.00. 

 Z mobilitního projektu RUK bude vypsáno výběrové řízení na post-doc se zaměřením na STEM. 

Jde o odloženou roční mobilitu z loňského roku, plně hrazenou z projektu (bez spoluúčasti fakulty) 

se zahájením od 01.01.2022. 

 Zveřejnit výběrové řízení lze 5 dnů před ukončením, budeme vyhlašovat 30 dnů předem 

(očekáváme přihlášku z Izraele, Portugalska a Slovenska). 

 Doc. Jančařík upozorňuje na problém s administrativou k pobytu, která je poměrně 

náročná. 

 Dr. Greger navrhuje udělat soupis možných problémů včetně možných způsobů řešení. 

 Chybí vzory v angličtině (DPP, DPČ, cestovní příkaz, drobné vydání apod.) Nutno řešit. 

Děkan 

Z rozšířeného kolegia rektora 

 NPO – existuje synergie UK a MUNI. 

 Analýza mezd, jsou jasné rozdíly fakult, bude jednáno o tom, jak si fakulty stojí, děkan bude 

odpovídat na dotazy z RUK. 

 Návrh opatření rektora pro boj proti terorismu 

 Pozice bezpečnostního manažera (od ledna), spolupráce s pověřenci institucionální 

odolnosti na fakultách (např. IT) -> bude třeba vytvořit pozici, očekáváme obsazená 

stávajícím zaměstnancem. 

 Zákon o kybernetické bezpečnosti – bude ustanoven manažer a výbor pro univerzitu – jeden 

koordinátor z RUK a jeden pověřenec z každé fakulty. 

 Marketingový průzkum uskutečněný agenturou IPSOS – UK je jedna z mála univerzit, která si 

nechala analýzu provést. Výsledky byly kladné. 

Dr. Laufková 

Studentské organizace 

 Zápis ze setkání zástupců SOR a spolků s vedením fakulty – 26.10. od 16:00 – viz podklady pro 

kolegium, interní materiál, poděkování za účast p. děkanovi a studijním proděkankám. 

 Žádost o schválení neformálního spolku Bratři Lihovovi – viz podklady pro kolegium, interní 

materiál, fungující neformální spolek, splňuje všechny náležitosti dle OPAD 29/2020, poskytly i k 

 30.04. výroční zprávu, řádně plní všechny povinnosti. Doporučuji ke schválení. -> Zazněl návrh na 

změnu názvu spolku, Dr. Laufkové bude spolku tlumočit. Jiné výhrady nejsou. 
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 Granty na podporu činnosti neformálních spolků. Po konzultaci v komisi byly pozastaveny granty 

na činnostech formálních spolků; neformální spolky mají možnost podávat návrh na granty na svou 

činnost na předepsaném formuláři do 18.11. v 12:00 hodin. Schválené návrhy budou zadány 

do SIS do 30.11. 

 Doplánovat setkání se zástupci SOR. 

Letní kempy UK 

 Vyúčtování letních kempů UK za PedF UK předáno na RUK (Ing. Baťková), velké poděkování  

Ing. Vlkové z EO. 

OVV 

Nejbližší fakultní akce 

 11.-12.11 – Teorie a praxe hudební výchovy VII. 

 13.11. 

 NaKarlovku (veletrh pro uchazeče od UK) 

 Den laskavosti – rozdáváme oblečení a polévky na den laskavosti pro lidi bez domova na 

Churchillově náměstí. Ve spolupráci se sítí restaurací Ambiente. E-mail s informace 

budeme zasílat na sekretariáty. Akce bude probíhat od 14:00 do 16:00 nebo do vydání 

zásob. 

 17.11. – od pátku bude vyzdobená fakulta k výročí 17.11.1989. Výzdobu sundáme 18-19.11.  

               Příští rok budeme dělat rok 1939. 

 27.11. – Setkání s Hejného metodou (online). 

 09.12. – Vánoční koncert. 

Fakultní medaile 

 Do příštího kolegia připravit návrh nominací na medaile. Mgr. Bederka zašle Dr. Gregerovi přehled, 

kdo dosud medaili obdržel. 

Rozvoj 

Vícekriteriální hodnocení 

 Podněty z KTV a KHV, koncepce praxí a příprava manuálu na rok 2022, schůze komise pro 

vícekriteriální hodnocení je třeba naplánovat do konce roku-> doc. Jančařík. 

Studijní 

Infoden UK na právnické fakultě 13.11. 

 SO PedF zastupují: Dr. Vachudová, p. Kukla, Dr. Nečasová (+ studentka Veronika Vohlídková při 

prezentaci). 
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Promoce 

 10.11. začínají promoce absolventů PedF, konkrétní opatření (gratulace, respirátory) budou 

upřesněna na místě. 

 Novým pedelem (místo pana Svobody) se stává pan Bouřil, v případě souhlasu kolegia se bude již 

na těchto promocích zaučovat -> ANO, kolegiem odsouhlaseno. 

Tvorba rozvrhu 

 Na SO připravujeme parciální změny harmonogramu tvorby rozvrhu, pro LS jen nevýznamné, 

hlavně doplněno vysvětlení jednotlivých kroků. 

 Nejpozději do konce května 2022 budeme muset znát všechny dostupné učebny pro tvorbu 

rozvrhu. 

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 01.09., posunutí termínu realizace: 01.09.2021 – 31.01.2022. Rekonstrukce 

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

10.11. se zúčastním kontrolního dne v Brandýse, řeší se dodatek ke smlouvě na zjištěné vícepráce, 

příp. prodloužení termínu plnění smlouvy. 

Stravenky 

 Návrh na navýšení hodnoty na 100,- Kč, zvýšení výdajů fakulty o cca 550 tis. Kč, bude projednáno 

s odborovou organizací. 
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Věda a výzkum 

Cooperatio 

 Řešíme kolizi s Lingvistikou. Po dohodě by mělo dnes být uzavřeno. 

 Byly odevzdány stručné anotace projektů, ne vždy proběhla jednání se všemi aktéry. 

 Probíhá přiřazení osob k jednotlivým oblastem, chybí nám zatím zcela zásadní informace. 

 Na programu je otázka financí. Byl určen balík nákladů tzv. mandatorních výdajů (zahr. časopisy a 

knihy, propagace vědy, provozní režie 20% - zůstává). 

 Q17 – hlavní Progres – SPV nebude, ze mzdových prostředků, nebudou příplatky na garanty, na 

katedře nebude úvazek prof. Walterové, prof. Hejného, prof. Kohnové). 

Vědecká rada 

 Zasedání proběhne ve čtvrtek 11.11., necháme odhlasovat další jednání hybridně. 

 Pro VR bylo zřízeno uložiště. 

Ph.D. studium 

 Standardy doktorského studia – byly zapracovány připomínky komise akademického senátu, 

nicméně musí dojít k revizi a opětovnému předložení. Ve standardu je nyní předložen počet 

doktorských prací v počtu 5, ale požadujeme (v souladu s RVH) 10. 

 Dr. Greger za AS vyjadřuje nesouhlas s počtem 10 doktorských prací, více než 5 považuje 

za možný problém (kvalitativní), nutno probrat s prof. Vondrovou a dát znovu k jednání na 

AS. 

Vydavatelství  

 Je svolána Ediční komise. 

Zahraniční 

Revize univerzitních smluv, na nichž participuje PedF 

 OZV RUK předložil 13.10. všem fakultám seznam existujících univerzitních smluv, aby se jednotlivé 

fakulty vyjádřily k tomu, zda mají zájem na participaci na smlouvách, zda smlouvy potřebují, do 

jaké míry je využívají. 

 Na základě analýzy kontaktů, mobilit a zapojení do vědecko-výzkumné spolupráce pracovišť jsme 

dospěli k závěru: 

a) Pokračovat v zapojení PedF ve spolupráci na základě univerzitních smluv s 

 Melbourne University 

 Ritsumeikan University 

 Joetsu University of Education 

 University of Zagreb 

 Sofia University St. Kliment Ohridski 

 University of Maribor 

 University of Ljubljana 

 University of Eastern Finland 

b) Nově požádat o zapojení PedF do spolupráce na základě univerzitní smlouvy s 

 University of Oulu 

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

 15.11. od 14:00 se uskuteční on-line jednání s vedoucí odd. pro zahraniční vztahy Uni Pasov, na 

němž budou upřesněny podmínky pro spolupráci s katedrami, které již s Pasov o spolupráci jednají. 

Jedním z bodů jednání bude i uzavření smlouvy pro nový ERASMUS+ program. 

ERASMUS+ 

 10.11. se od 17.00 uskuteční hybridní formou setkání absolventů ERASMUS+ programu a 

studentů, kteří jsou právě na ERASMUS+ v zahraničí, se zájemci o ERASMUS mobilitu v 2022/23. 

(pozvánka v podkladech pro kolegium). 

Různé 

Prof. Wildová 

 Končí ve funkci prorektora i kolegia rektora UK (s koncem funkčního období rektora), v kolegiu 

děkana zůstává členem a jako mimořádný profesor na KPPP, od února členem RVH. 

 Proběhla konference v rámci projektu Jean-Monnet – velký ohlas měla přednáška Dr. Lánského. 

 Projekt Evropa 2050 (UK, MZV, městská centra), na konci října proběhlo vyhlášení v ČR, bude 

vyhlášeno pro celou Evropu. 

Dr. Greger 

 Návrh na členství v ekonomické komisi akademického senátu UK (Dr. Štípek). 

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

