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Kolegium 23.11.2021 

Č.j. UKPedF/125883/2022 

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 

 Zaslán na AS akreditační spis Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví, na VR bude 

zaslán posléze. 

 Připravena a na OKVA zaslána kontrolní zpráva k Edukaci. 

 Na OKVA zaslány návrhy na všechny změny garancí ve starých programech. 

 Na prosincovou vědeckou radu budeme dávat další změny ve starých akreditacích. 

 Připravujeme akreditační spis NMgr. jednoobor učitelství ČJ se zaměřením na OMJ a SVP. 

 Připravujeme úložiště pro metodické materiály k akreditacím – info na poradě vedoucích pracovišť. 

 Pozvání garantů SP (nové akreditace) na poradu vedoucích pracovníků. 

Studenti se SP 

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

 Odměny pracovníkům za podporu studia studentů se SP (akademičtí pracovníci, kontaktní 
pracovníci na katedrách, odborní pracovníci v Akademické poradně), THP (SO, EO, knihovna, 
THP, SIT). 

 30.11. prezentace Akademické poradny na poradě proděkanů UK. 

 Za období září-listopad zpracováno 110 posudků funkční diagnostiky (7 pracovníků, průměrně 16 
posudků na 1 pracovníka) – pro 8 fakult univerzity (hrazeno rektorátem formou vnitrofaktury). 

 23.11. – setkání tutorek pro studenty se SP. 

 Plnění rozvojového plánu na 2021 – indikátor stipendia pro studenty se socioekonomickým 
znevýhodněním (3). 

 Připravujeme ve spolupráci s Centrem Carolina a ELSA (ČVUT) celostátní konferenci 
k vysokoškolskému poradenství a podpory studentů se SP, hrazeno bude z projektu OP VVV, 
termín v posledním výukovém týdnu.  

CŽV a distanční vzdělávání 

 MŠMT žádá o doplnění konkrétních informací a termínů při převodu částí nebo celých zájmových 

programů a programů pro výkon povolání v rámci CŽV do distanční podoby. Garanti budou vyzváni 

k doplnění. 

 Schválení textu výběrového řízení na post-doc se zaměřením na STEM – viz podklady pro 

kolegium, interní materiál. Jde o odloženou roční mobilitu z loňského roku (projekt RUK), plně 

hrazenou z projektu (bez spoluúčasti fakulty) se zahájením od 01.01.2022. 
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Děkan 

Medaile – návrhy, k diskuzi 

 Doc. Kepartová (bývalá vedoucí KDDD, velká opora novému vedení, akreditační zásluhy). 

 Doc. Špirk (bývalý vedoucí KVVV, velké zviditelnění katedry). 

 Doc. Jirotková (zásluhy na katedře). 

 Dr. Valentová (významná zásluha za fungování CŽV, i směrem k pedagogům). 

 Doc. Šotolová (zabývá se romskou problematikou). 

 Doc. Palkovská (bývalá vedoucí KHV, přebírala katedru po prof. Nedělkovi, významná pianistka). 

 Pí Kvasničková (vedla zahraniční oddělení, ve své době byla velkým přínosem). 

Teacher award 21/22 

 Za kolegium nominován Dr. Klinka, předložit na poradu vedoucích pracovišť. 

Dr. Laufková 

Studentské organizace 

 Návrhy na jmenování nových neformálních spolků dle OPAD 29/2020 (v pokladech pro kolegium, 

interní materiál): Unisono (při KHV); eRKáčko (při KRJL); Jezdci z Avalonu. 

 Znovujmenování neformálních spolků dle OPAD 29/2020 (řádně doloženy výroční zprávy, 

prokázáno plnění všech povinností): Na Slovíčko; Tělocvikáři. 

 Informace o změně: spolek Drosophila – nová předsedkyně Kateřina Hedvika Smetanová  

 Studentské granty neformálních spolků: k datu 21.11. podán jen návrh spolku Na Slovíčko, který 

působí při KPSY (rozhodne komise do 30.11.). 

 Obnoveno ustanovování studentských oborových rad (SOR) v AS PedF UK (místopředsedkyně 

Mája Šafaříková) dle platného OPAD 29/2020. 

Stipendia dle čl. 9 SŘ UK 

 Dodatečné finanční prostředky pro studentské pomocné síly z čl. 9 Stipendijního řádu Univerzity 

Karlovy (Rozvoj fakulty), které je možné využít na činnosti, které souvisí se stěhováním fakulty či 

covidovou situací, využila prozatím 4 pracoviště (KCHDCH, KAMV, KVV). 

 Deadline: do 27.11. v 17:00 (s výplatou stipendií v polovině prosince), resp. 23.12. v 17:00 (s 

výplatou stipendií v polovině ledna). 

 Do SIS zadává dle návrhu pracovišť Dr. Laufková a schvalují proděkanky pro studijní záležitosti. 

Refundace stipendií 

 Refundaci stipendií – smlouva s PF UK (po komunikaci s paní tajemnicí): jedná se o stipendia pro 

naše studenty za práci pro PF UK (digitalizace knih). Nyní v částce 10.000,- Kč. Z RUK (UK Point) 

přišla informace, že se jedná o první ze smluv, práce v mnohem vyšším objemu budou pokračovat, 

v následujícím kalendářním roce lze tedy očekávat další smlouvy podobného typu. 
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OVV 

Veletrhy a nábor uchazečů 

 Proběhlo “Na karlovku tour”, bude Gaudeamus v Praze, 09.12. bude Den otevřených dveří. 

Kampaň 2021 

 Probíhá výběrové řízení na agenturu. Děláme dohromady s UNŽ, MUNI, Výlukou, Otevřeno a U+. 

Reforma interní komunikace 

 Vše připravujeme dohromady s panem děkanem a doc. Jančaříkem. Připravuje se dotazníkové 

šetření (krátké) a na základě dat budeme upravovat toky informací, tak aby byly srozumitelné, 

efektivní a nedublovali se. Momentální komunikace je velmi roztříštěná a nejednotná. Vše bude 

představeno na kolegiu 07.12. Cílem je nižší byrokratická zátěž a lepší přehlednosti celých agend. 

Sociální sítě 

 Dle dlouhodobě sledovaných metrik máme stále nejlepší čísla mezi sledovanými fakultami, viz fota. 

Sledujeme buď přímé konkurenty, nebo ty nejlepší. 

 Pro představu se týdně vyprodukuje v rámci strategie cca 20 unikátních fotek, obsahů, rozhovorů, 

videí. Podrobnější čísla pro zajímavost viz podklady pro kolegium, interní materiál. 

Advent 

 Počítáme i s konáním koncertu i se setkáním zaměstnanců – vše samozřejmě za plnění 

epidemiologických opatření. 

E-shop 

 Řeší se, metodologicky velmi spolupracujeme s CŽV. 

Rozvoj 

 Vícekriteriální hodnocení – Plnění indikátoru ukazatele P „manuál k vícekriteriálnímu hodnocení na 

PedF UK pro rok 2022“ , rekapitulovat všechny platné postupy a dohody pro vícekriteriální 

hodnocení v roce 2021. Termín 25. ledna 2022. 

 Kariérní řád - Probíhá příprava koncepce fakulty. 

 PP SŘ 2022-25 v roce 22 – plán pro rok 2022:  restrukturalizace aktivit Opatření 3 „Flexibilní formy 

vzdělávání“ pro duplicitu s OP JAK a Národní Plán Obnovy (NPO), fond F a ukazatel P 2022. 

 Legislativa – update organizačního řádu (pravomoci proděkanů vs vedoucích podřízených 

pracovišť), pravidla a kompetence vedoucích pracovišť vs garanti studijních programů v oblasti 

hodnocení výuky studenty, personálního zajištění fungování studijního programu dle akreditace a 

garantujícího pracoviště a karierního řádu, samostatný OPAD nebo vše řešit v rámci organizačního 

řádu. 

 IP 2021 a fond F 2021 – stav k 19.11. (viz Trello), tj. 4 dny po termínu pro vyúčtování všech 

středisek. 
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Studijní 

Mimořádná opatření 

 Katedry by měly obdržet znovu informaci, že pokud vidí nezbytnost přechodu na on-line výuku, 

měly by tuto skutečnost konzultovat se studijními proděkankami. 

 Obdrželi jsme dotazy k bezinfekčnosti studentů na praxích: „plánuje RUK nějaké centrální testování 

na fakultách; mohou se studenti připojit k testování zaměstnanců, bude-li; v negativním případě 

mohou být testy studentům od fakulty propláceny; může fakulta nějak ovlivnit, že školy nebudou 

chtít test od očkovaných studentů…“. Předpokládáme, že odpovědi budou negativní. 

 Zatím se objevují problémy na praxích v individuálních případech, zejména když si studenti 

domlouvali praxi mimo fakultní a spolupracující školy. Problémy ale začínají být s odřeknutím praxí 

kvůli karanténě, ale zatím se daří najít náhradní třídy/školy. 

 Od Hygienické stanice jsme obdrželi žádost o poskytnutí jmen a telefonních čísel studentů a 

vyučujícího u předmětu, kde byl pozitivní student a byli bez roušky a oslovení studentů, že na výuce 

byl pozitivní student. Na katedry chodí zprávy studentů, že jsou covid-pozitivní, nevědí, co s tím 

dělat –> informovat studenta, že se má obrátit na příslušnou hygienickou stanici. 

 Od 22.11. pracuje SO do odvolání v režimu dělení týmu (14) na 2 skupiny: očkovaní 7 a neočkovaní 

7. Skupiny se střídají v dlouhém a krátkém týdnu (PO, ST, PÁ x ÚT, ČT). 

Infoden UK na právnické fakultě 13.11. 

 Proběhl infoden UK. SO PedF zastupovali: Dr. Vachudová, p. Kukla, Dr. Nečasová (+ stud. 

Vohlídková při prezentaci), za OVV: Mgr. Bederka a skupina studentů. 

 Prezentace se zúčastnil přibližně stejný počet zájemců o studium jako v minulém roce, na stánku 

byla účast nízká. 

Promoce 

 Promoce od 23.11. jsou zrušeny do konce listopadu, fakulty vybídnuty k vyjádření, zda chtějí 

promoce i o 01. 12., byť za podmínek vstupu osob jen očkovaných nebo po prodělání nemoci do 

180 dnů. PedF se netýká – promoce pregraduálu již hotové, 30.11. RIGO se ruší.  

 Bylo by možné zasadit se na rozšířeném kolegiu rektora pro úpravu uspořádání promocí do 

budoucna, kdy jsou absolventi usazeni v postranních řadách (v tzv. sešupech)? Důvodem je např. 

přehlednější organizace (hosté na absolventy vidí), časté mdloby absolventek (můžeme 

argumentaci připravit). 

Metodické materiály 

 SO připravuje pro katedry metodické materiály, které obsahují výtahy z předpisů SZŘ i POS vždy 

k určité oblasti. Vedoucí obdrží informaci na PVP a rovněž odkaz na Intranetu SO, kde jsou 

hotové materiály ukládány. 

Tvorba rozvrhu 

 V pondělí 22.11. byly zkopírovány RL pro LS - nyní je potřeba upravit RL pro KS (do 30.11.) a pro 

PS (14.12.). 

 Do 30.11. je také potřeba aktualizovat požadavky vyučujících, kdy nemohou učit. 
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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. Dne 22.11. proběhla schůzka 

v Hostivaři se zástupci KaM, řeší se nastavení dohody o dočasné výpůjčce budov. Na stavební 

úřad Prahy 10 byl předán projekt pro stavební povolení na rekonstrukci budovy č. 5, spojený se 

změnou užívání objektu. 

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. Probíhá faktura za říjen. Dne 16.11. 

proběhla schůzka ve firmě Kaziko, kde se dále řešil dodatek ke smlouvě (méněpráce, vícepráce). 

Prodloužení termínu plnění smlouvy bylo zamítnuto. 

Zvýšení mezd od ledna 2021 

 Zvýšení minimální mzdy na 16.200 Kč, s tím je spojené zvýšení zaručených mezd. Celkové náklady 

na zvýšení mezd vzniknou fakultě ve výši: 12 mil. Kč. 

Platnost nového vnitřního mzdového předpisu na UK 

 Dle informací RUK je platnost nového vnitřního mzdového předpisu UK od 01.11.2021. Nás se týká 

zvýšení tarifních mezd u AP2 a L2 o 1.500 Kč. Dle dohody s RUK a odbory nebudeme měnit 

mzdové výměry u uvedených tříd od 01.11.2021, ale mzda bude zaměstnancům dorovnána 

v měsíci listopadu jednorázovou odměnou ve výši 3.000 Kč (za listopad a prosinec). Celkové 

náklady: 460.327 Kč. 

Vánoční provoz 

 Budovy uzavřeny 23. a 31.12. 

 27. – 30.12. – Magdalény Rettigové vrátnice 8:30-15:30, podatelna jen PO a SS: 8:30-14:00; 

Myslíkova: uzavřena; Brandýs nad Labem  - uzavřeno; Celetná 6:00-19:00. 

Věda a výzkum 

Cooperatio 

 Probíhá přiřazení osob k jednotlivým oblastem. 

 Pracuji na simulaci financování, problém s tím, že oblasti publikací stále neodpovídají oblastem 

osob, nutnost úprav to dost zpomaluje. 

Vědecká rada 

 Zasedání proběhne 9. 12. 2021 hybridně, na pořadu nebude žádné habilitační ani jmenovací 

řízení. 
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Ph.D. studium 

 Standardy doktorského studia – zaslány AS k vyjádření v upravené podobě. 

 26.11. Den otevřených dveří  

 30.11. Schvalování ISP studentů 1. ročníků. 

 OVČ se výrazně více zapojí do správy financí na GAUK. 

Vydavatelství  

 Proběhla Ediční komise, schválen ediční plán, jednání o časopisech odloženo, viz podklady pro 

kolegium, interní materiál. 

Knihovna 

 Odhlasováno pro CzechElib. 

 Zakoupení Bookport beletrie. 

 Studovna prodlouží otevírací doby – pouze pro očkované. 

 Byl zadán pokyn pracovat v oddělených skupinách. 

Věda 

 Inspirace z ČVUT:  

 Jejich informační systém hlídá plnění podmínek pro habilitační a jmenovací řízení. 

 ČVUT vyplácí odměny těm docentům a profesorům, kteří i po získání titulu stále splňují 

podmínky pro jeho získání. 
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