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Č.j. UKPedF/363583/2020 

Přítomni: M. Bílek, I. Kočová, P. Nečasová, M. Nedělka, V. Teodoridis, A. Jančařík, T. Bederka,  

M. Černochová, K. Laufková, A. Kucharská, M. Mužáková, R. Wildová 

Děkan 

 Na AS projednání návrhu na studijní proděkanku doc. Moniku Mužákovou (nutno požádat AS 
o zařazení do programu). 

 Schůzka se spolkem Otevřeno od 14:00 hodin (účast KD). 

 Je nutno připravit přehled HW k zápůjčkám pro podporu distančního připojení (výuka, porady 
apod.), řeší SIT ve spolupráci s Bc. Červeným a Mgr. Bederkou. 

 Porada vedoucích pracovníků 17.09. v Aule, budou se řešit dotazy ohledně COVID opatření a 
distančního vzdělávání. Karanténa/neschopenka/učení on-line.  

 Bude představen nový model konání porad, kdy již od října bude více zaměřena na diskuzi, 
podklad pro vedení dodá Mgr. Bederka a podklady se uloží v jednotné podobě na intranet vždy 
2 dny před konáním porady. 

 Předpokládané téma na říjen: věda a výzkum (hodnocení vědy). 

 Předpokládané téma na listopad: financování pracovišť. 

 Předpokládané téma na leden: hodnocení výuky studenty (pro garanty studijních 
programů a vedoucí pracovišť). Návrh na setkávání garantů studijních programů 1x za 
semestr. 

Akreditace a kvalita vzdělávací činnosti 

Akreditace 

 Připraveny podklady pro tvorbu studijních plánů nově akreditovaných doktorských SP. 

 V RVH schváleno 01.09. rozšíření studijních programů o plné studijní plány (AJ, NJ, Pg, Bi). 

 Došlo k projednání obou studijních programů tělesné výchovy – udělena akreditace na 5 let s 
kontrolní zprávou po 3 letech (garant programu, personální zajištění, tvůrčí činnost). 

 Přijata byla v RVH kontrolní zpráva za programy ruského jazyka (personální zajištění programu) 
a speciální pedagogiky (doktorské studium, NMgr. studium). 

 Další zprávy a programy nástroje a sborového zpěvu budou v RVH projednány 23.09. 

 Na OKVA zasíláme kontrolní zprávu – studijní opory v programech pedagogiky. 

 Na MŠMT odchází tabulky pro udělení akreditace pro programy v angličtině (hudební výchova, 
sborový zpěv, nástroj, anglický jazyk, pedagogika – pokud mají plné studijní plány, tak i s nimi), 
v podkladech pro kolegium). 

 Příprava sebehodnotící zprávy, bude se odesílat na konci září. 

Podmínky PŘ 

 Probíhají úpravy dle reakcí kateder. 

 Budou zaslány Akademickému senátu dne 08.09., zveřejnění v SIS, schválení dne 15.09. 

 Negeneruje se do pdf. Další podmínky k přijetí pro NMgr. – bude dodáno separátně v mailu. 

 Chybí předškolní pedagogika a programy TV – buď v samostatném dokumentu, nebo až pro 
dalším zasedání AS. 

Garanti SP 

 Připraven přehled garantů pro 2020/21 – s rozlišením nových akreditací („programy“). 

Studenti se SP 

 Probíhá aktualizace webových stránek Studenti se SP. 



 Předstudijní soustředění 04.09., aktuální stav 9 nových studentů se SP (nenastoupili všichni), 
mailem všem potřebné informace ke studiu. 

 Do 11.09. mohou napsat své požadavky na zakoupení pomůcek (diktafony, tablety aj.). 

 05.09. jednání s RUK – mentorské služby pro studenty se socioekonomickým znevýhodněním, 
budou se centrálně obracet na všechny studenty pobírající sociální stipendium. 

 17.09. univerzitní soustředění pro studenty se SP v prvních ročnících. 

 23.09. setkání kontaktních osob – informace o službách PedF. 

 24.09. setkání katedrových garantů – od 13 hodin – informace o poskytovaných službách ve 
prospěch studentů se SP, včetně zohlednění COVID opatření u studentů se SP. 

 25.09. první část vzdělávacího programu k podpoře studentů s poruchami autistického 
spektra, přihlášeno je 16 osob. 

Ceny 

 Z RUK přišel přehled nazvaný Informace o udělených cenách za r. 2019. Informace zveřejňuje 
průběžně během roku na webu PedF. 

CŽV a distanční vzdělávání 

 Nové žádosti o reakreditace (4) a akreditace programů CŽV (3) – 7 zájmových programů z KDDD 

(2), KČJ (2) a KMDM (3) -> ANO, kolegiem schváleno. 

 Příprava zapojení do CRP se zaměřením na on-line vzdělávání – prof. Králíčková, on-line 

seminář k přípravě projektu proběhl 07 09. – UK v konsorciu 20 VŠ – zaměření na koncepci 

distančního vzdělávání a blended learningu na VŠ. 

 Další nabídka kurzů univerzitního CCŽV pro akademické pracovníky k rozeslání na fakulty 

(GDPR, Testování na VŠ, Kritické myšlení a Academic Writing) – materiál pro PVP. 

 Pro IP 2021 – 2025 připravujeme návrh aktivit pro oblast „flexibilního vzdělávání“: (1) příprava 

modulů a IVM pro distanční vzdělávání (pro rok 2021 indikátor: 25 modulů, 1mil. Kč), (2) 

příprava kurzů pro akademické pracovníky a studenty z oblasti on-line a distančního vzdělávání 

(pro rok 2021 indikátor: 10 vzdělávacích akcí, 200 tis. Kč) a (3) příprava a realizace eventů 

podporujících on-line a distanční vzdělávání (konference, semináře, kampaně…) (pro rok 2021 

indikátor: 5 eventů, 200 tis. Kč) – celkem pro rok 2021 – 1,4 mil Kč.  

 Zefektivnění činnosti při přípravě programů CŽV k akreditacím včetně nákladů – podněty do 

diskuse, příprava metodiky k tvorbě rozpočtů pro programy CŽV. 

Rozvoj 

 Ukazatel P – zahraniční cesty akademiků schválení, vyúčtování řeší Dr. Beránková 
(v podkladech pro kolegium a Trello). 

 ICT akademici a vybavení učeben, resp. pracoven: 

 (A) učebny s možností vést on-line výuku – SIT, jsou k dispozici 3 sady na zapůjčení 
(web kamera a mikrofon), rozšíříme pro COVID. 

 (B) hrubě vyčíslit náklad na kameru a reproduktory pro dovybavení jednoho 
standardně rozdávaného PC na pracoviště, aby bylo možné provádět online výuku -- 
SIT: záleží na kvalitě kamery -- cca 2,5 tis. za set pro jedno PC (průměrná kamera s 
mikrofonem + běžné repro, nebo místo repro použít sluchátka s mikrofonem). 

 (C) kalkulace na "nejlevnější" notebook, kde je ještě možné provádět on-line výuku a 
základní uživatelské práce pro hromadný nákup -- SIT: základní notebook, který na Alze 
stojí cca 9 až 10 tis. Předpokládáme, že nebudeme pro zaměstnance notebooky 
pořizovat. 

 (D) stav zásob notebooků na SITu pro zapůjčení v případě COVID -- SIT: v tuto chvíli 
není k dispozici notebook pro zápůjčku. 

 Diskuze v rámci financování z IP 2021, resp. PPSŘ 2022-2025 obnova ICT vybavení fakulty. 

 ZS 2020/21 lze z finančních prostředku na IP6 (IP 2020) realizovat nákupy techniky notebook 
vs vybavení pracoven – aktuálně probíhá sběr požadavků. 



 Jaká bude strategie v rámci IP 2021 a PPSR 22-25 – schůzka nad finalizací 10.09. od 09:00 (pan 
děkan, doc. Teodoridis, doc. Jančařík, paní tajemnice, doc. Černochová, Mgr. Bederka). 

 V rámci rekonstrukce Rettigové se řeší stavba a udržitelnost ESF OP3V „VRR Nábyteček“. 

 Dotaz prof. Wildové na podporu elektronických učebnic, z jakého je hrazeno projektu – IPR. 

 Dr. Nečasová – projekt klinická škola, schůzka s prof. Wildovou a pilotování dalšího SIS (řešit 
s RUK, Ing. Papírníkem. 

 Otázka financování doktorského studia, řeší doc. Teodoridis a doc. Jančařík. 

 Ped psych poradna je hrazena z projektu ESF, není zde udržitelnost. Je třeba najít zdroj 
financování, projekt letos v prosinci končí. 

Studijní 

Přijímací řízení –  aktuální výsledky 

 Počet přijatých a zapsaných (v podkladech pro kolegium). 

 Bc. PS 2020: 763, 2019: 757. 

 Bc. KS 2020: 337, 2019: 364. 

 NMgr. PS 2020: 212, 2019: 305. 

 NMgr. KS 2020: 197, 2019: 158. 

 Mgr. PS 2020: 82, 2019: 110. 

 Mgr. KS 2020: 59, 2019: 53. 

 Celkem zapsáno 1650 studentů ( v roce 2019 zapsáno: 1747). 

 21.09. náhradní termín zápisu. 

Přezkumné řízení 

 218 odvolání odeslaných na RUK, problém v kombinacích Pg a Vz. 

Rozvrhář PedF 

 Byla vybrána uchazečka Soňa Wretzlová, podán návrh na přijetí na 0,75 úvazku, 

předpokládaný nástup k 15. září 2020. 

Pokyny pro katedry pro výuku a praxe 

 Kromě počtu zapsaných studentů byla zaslána pouze informace o nutnosti kontroly anotací do 

12.09. a nutnosti užití roušky při atestaci nad 100 osob. 

 Na setkání proděkanů byly přislíbeny nové informace v tomto, příp. příštím týdnu, OSZS 

připravilo “Desatero studenta” pro distanční výuku (v podkladech pro kolegium). 

 ÚK UK nabízí Socrative – jednoduchý online nástroj na tvorbu krátkých testů či kvízů pro 

rychlou zpětnou vazbu při výuce (https://sites.google.com/view/e-learning-

lfp/domovsk%C3%A1-str%C3%A1nka/socrative).  

 V tomto týdnu chceme svolat setkání s garanty skupinových praxí, 23.09. – setkání se všemi 

garanty praxí. 

Žádost o vyjádření kolegia k podání žádosti o finanční podporu od Otevřeno 

 Dr. Starý zaslal projektový záměr do výzvy Otevřeno k podpoře výuky (v podkladech pro 

kolegium). Jedná se o inovaci předmětů Základy didaktiky (Bc.) a Obecné didaktiky (NMgr.) 

tak, aby lépe naplňovaly profesní přípravu pedagogů. Hlavní řešitelkou je dr. K. Duschinská a 

vedoucí katedry je o návrhu informován (450-600 tis. Kč). Prosíme o vyjádření,  

zda vedení fakulty tento projektový záměr podporuje, -> ANO, kolegiem schváleno, fakulta 

obecně odměny podporuje, mohou vkládat přímo do určeného systému. 

  

https://sites.google.com/view/e-learning-lfp/domovsk%C3%A1-str%C3%A1nka/socrative
https://sites.google.com/view/e-learning-lfp/domovsk%C3%A1-str%C3%A1nka/socrative


Žádost o zřízení volitelného kurzu 

 KPSY: žádá o zřízení volitelného kurzu Angličtina pro reálnou komunikaci II. Kurz je součástí 

projektu GA UK a nebude financován v rámci vícekriteriálního hodnocení katedry. Kurz 

navazuje na volitelný předmět Angličtina pro reálnou komunikaci, který byl otevřen v LS 

2019/2020 -> ANO, kolegiem schválenoBude se řešit nastavení příznaku u volitelných 

podpořených kurzů. 

Imatrikulace – rozdělení účasti proděkanů 

 24.09. 09:00, 11:00, 13:00 – doplnit v Trello. 

 29.09. 09:00, 11:00, 13:00 – doplnit v Trello. 

Tajemnice 

Rekonstrukce budovy Rettigové 

 Je naplánováno jednání s JUDr. Vilímovským – „koordinátor dislokace“ termín: 10.09. v 10:00 

hod., zúčastní se: pan děkan, paní tajemnice, doc Teodoridis, Mgr. Bederka. 

 Dne 31.08. proběhla schůzka s architektem prof. Hlaváčkem. Pokračování spolupráce, 

nastavení komunikace, projednání návrhů s fakultou před kontrolním dnem (16.09. od 13:00 

hodin). Zápis z jednání s architektem připravuje Mgr. Bederka. 

Rekonstrukce tělocvičen v Brandýse nad Labem 

 Stavební úřad v Brandýse nad Labem zahájil stavební řízení pro vydání stavebního povolení 

k rekonstrukci tělocvičen. Ing. Dušek, projektant, zatím neodevzdal vyjádření dotčených 

orgánů, bude zaslána přes datovou schránka výzva k odevzdání. 

Ostatní 

 Seznamovací kurz pro 1. ročník KTV (Lukáš Svoboda). 

 Jednalo by se o cca 40 lidí v termínu 18. - 20. 9. (2 noci). My bychom jako oborovka byli 

na místě již 17.9. cca 6 lidí. Potřebovali bychom zajistit v sobotu na celý den tělocvičnu 

a v neděli dopoledne (cca do 11) bazén s plavčíkem a horostěnu. 

 Nutné zajištění bezpečnosti, aktuálně se řeší dozor z naší instituce. 

 Dr. Pokorný podepsal novou smlouvu o spolupráci VŠSK s PedF. 

 Schvalování fakultních akcí – komise /Ing. Kočová, doc. Černochová, Dr. Laufková, Dr. Linková, 

Nováková Lenka/, domluvit termín setkání komise. 

 Alza – Oznámení o záměru – lze podepsat. Dojednat informativní schůzku. 

Věda a výzkum 

Hodnocení vědy 

 Reakce byly odeslány. Finální podoba přiložena. 

 Prof. Konvalinka osloven, zda panely udělily souhlas se zveřejněním výsledků peer-review 

hodnocení u jednotlivých publikací. 

Komise pro etiku a výzkum 

 Současná komise končí k 30.09.2020. Návrh členů bude projednán na dalším KD. 

Ediční komise 

 Návrh členů schválen KD, KAD připraví ukončení členství a nové jmenovací dekrety. Je třeba, 
aby na začátku listopadu komise zasedla. 

  



Ph.D. studium 

 Probíhá zadávání plánů a kontrol do SIS. 

 Je připraveno opatření děkana. Potřeba dořešit sporné otázky, vzhledem k náročnosti tématu 
se bude řešit na příštím KD. 

 Setkání s garanty je svoláno na 07.10. od 15:00 hodin. 

Výběr publikací pro peer-review v modulu M1 

 V podkladech pro kolegium, je třeba rozhodnout a schválit výběr (on-line). 

START/IGRÁČEK 

 Zatím je v přípravě jeden projekt (rozpočet cca 20 mil. Kč). 

TAČR/ÉTA  

 Vyhlášeno, informace rozeslány. 

Ostatní 

 Probíhají úpravy webu OVČ. 

Zahraniční 

ERASMUS+ 2020/21 – předstudijní soustředění, registrace, výuka 

 Příjezd studentů na PedF pro ZS 2020/21: 

 Cca 60 přijíždějících (ZS 2020/21). 

 Cca 25 vyjíždějících. 

 Do karantény příjezdu musí všichni studenti ze Španělska (týká se to 10 studentů). 

 Registrace: 

 Proběhne z hygienických důvodů v učebně KFJL nikoliv na odd. pro zahraniční vztahy. 
Studenti jsou zváni po malých skupinách podle zemí. Roušky, desinfekční gely. 

 Předstudijní soustředění: 

 V aule 29.09. v 15:30 hodin. Bez studentů ze Španělska. Rozestupy, roušky, desinfekční 
gely. 

 Pozvaní jsou ERASMUS+ koordinátoři kateder, zástupci studentských spolků, SOR, 
pracovník knihovny. 

 Úvodní setkání na katedrách: 

 Bezkontaktně on-line. Každá katedra pošle svým zahraničním ERASMUS+ studentům 
odkaz na událost a čas, aby se studenti mohli na setkání přihlásit. 

 Spolupráce se SIT: 

 Studenti se budou hlásit on-line ke konzultacím (po 1 studentovi, aby se nemíchali). 

 Výuka: 

 Musí začít jako prezenční přímá výuka, nikoliv bezkontaktní. V učebně roušky. O další 
podobě výuky pro ERASMUS+ studenty rozhodnou opatření. 

 Virtuální prohlídka fakulty: 

 Poděkování Mgr. Bederkovi za podporu nápadu umístit na video o fakultě na Youtube 
anglické titulky. 

 Poděkování Mgr. Rudorferovi za rychlou přípravu anglických titulků. 

 Video s titulky o fakultě bude sloužit i zahraničním studentům. 

KOVF – příprava dohody s Uni Passov (Německo) 

 Jaroslav Bednář, doktorand KOVF, a prof. Hogenová bez jakékoliv konzultace vyjednávají 
s profesorem Dr. Hansem Mendlem z Filozofické fakulty UNI Passau (die Universität Passau, 
Philosophische Fakultät) a PedF UK uzavření smlouvy. 

 Tuto a další podobné iniciativy, které pan Bednář a prof. Hogenová vyjednávají s dalšími 
německými pracovišti je zapotřebí projednat nejprve na odd. pro zahr. vztahy. Dr. Beránková 
již přípravu smlouvy s Uni Passau konzultovala s RUK. UK už s Uni Passau má uzavřenou 
univerzitní dohodu – požádáme o participaci na dohodě. 



 Doc. Černochová se sejde s prof. Hogenovou ke zjištění podrobností. Kolegium bude o výsledku 
jednání informováno. 

Možnost zapojení do mezinárodního projektu COST (European Cooperation in Science and 
Technology) 

 Před 2 lety podala evropská asociace Informatics-Europe žádost o výzkumný projekt COST. 
Bohužel nevyšel. Projekt se bude podávat znovu. Obsahové zaměření: Research on Informatics 
Education in School. Koordinátor v roli hlavního navrhovatele je prof. Enrico Nardelli. Doc. 
Černochové bylo nabídnuto, aby byla v projektu jako „secondary proposer“. 


