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Kolegium 21.12.2021 

Č.j. UKPedF/142768/2022 

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 

 Probíhá příprava rozšíření akreditace NMgr. učitelství ČJ – plný studijní plán, rozšíření se bude 

týkat podpory žáků s SVP ve výuce ČJ (SVP, nadaní, OMJ) – je snaha dokončit přípravu 

k 10.01.2022, aby byl spis zaslán Akademickému senátu a v únoru byl schvalován ve VR. 

V případě, že se to nestihne – VR až v dubnu. 

 Na RUK zaslány změny v garancích a Edukace a interpretace (rozšíření akreditace o plný plán). 

 STEM – pracovní skupina kolegia se dohodla, že dáme na MŠMT informaci k přípravě 

strukturovaného studia, pracovní schůzka v lednu. 

 Byly finalizovány metodické materiály k akreditacím – viz https://1url.cz/8KgPP, složka Metodiky k 

akreditacím 2021. 

 Výsledky dotazníku k distanční výuce, následovat budou setkání studentů – fokus group, fakulta 

se zapojí, viz podklady pro kolegium, interní materiál. 

Předměty SZ – realizované i v LS (KITTV) 

 SZ stará akreditace: 

 Zpracování a prezentace el. dokumentů (OPBZ0I119C, OKBZ0I119C). 

 SZ nová akreditace: 

 Zpracování a prezentace elektronických dokumentů (OPBZ1I020B, OKBZ1I020B). 

 Grafika na počítači (OPBZ1I021B, OKBZ1I021B). 

 Tvorba webových stránek (OPBZ1I022B). 

 -> ANO, kolegiem schváleno. 

Studenti se SP, Akademická poradna 

 V květnu bychom chtěli uspořádat konferenci k vysokoškolskému poradenství a podpory studentů 

se SP (v rámci projektu OP VVV, spolupráce s Centrem Carolina, ČVUT – ELSA). 

CŽV a distanční vzdělávání 

 Schválení přípravy 9 nových programů CŽV – viz podklady pro kolegium, interní materiál -> ANO, 

kolegiem schváleno. 
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Děkan 

Mzdová politika fakult 

 Dopis rektora, v pokladech pro kolegium, interní materiál. Schůzka k odpovědi 04.01.2022. 

Dr. Laufková 

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 zatím v měsíci prosinci další pracoviště (CŽV, KPPG, Knihovna, 

předpokládáme ještě žádost od TPO). 

 Deadline: 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 (Právnická fakulta UK – stipendia v celkové výši zadána do SIS našim dvěma 

studentům za prosinec, jejich výplata proběhne v lednu). 

Opatření proti nevhodnému chování a sexuálnímu obtěžovaní 

 Potřeba finalizovat jeho podobu a zaslat ji k projednání AS PedF UK. 

 Nutné najít ombudsmana z řad zaměstnanců (za studenty návrh Veroniky Vohlídkové). 

Absolventské šetření UK 2021 

 Webová prezentace výsledků: http://ipc1.cuni.cz/dokumenty/absolventiuk.html. 

 Ta nyní obsahuje výsledky ze všech běhů šetření (tedy 2019, 2020 a 2021). 

 V letních měsících roku 2022 proběhne čtvrté kolo absolventských šetření, tentokrát mezi 

absolventy z akademických let 2020/2021 (1 rok od absolvování) a 2016/2017 (5 let od 

absolvování). 

Rozvoj 

 Dočerpání fondu F 2021, IP 2021, fondu z fondu F 2022 – součinnost Ing. Knopova, Ing. Vlková. 

 Převod částek z IP-1 „Marketingová strategie pro vylepšení postavení profese učitele na PedF UK“ 

(Mgr. Bederka) a IP-2 „Internacionalizace a podpora 4EU+ na PedF UK“ (doc. Černochová) do 

dalšího roku, resp. fondu s čerpáním v roce 2022 aktuálně částka cca 872 tisíc (doúčtování doc. 

Koura, doc. Smetáčková), překročíme limit 5 %. 

 Odevzdání situační zprávy č. 4 na RUK, resp. MŠMT k IZ „UK-PedF-Rekonstrukce malé a velké 

tělocvičny v Brandýse nad Labem“. 

 Příprava závěrečných zpráv za PedF UK pro ukazatel P 2022 a Fond F 2022. 

 Návrh doc. Teodoridise na pokračování jazykových kurzů pro zaměstnance –> ANO, kolegiem 

schváleno. 
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Studijní 

Hodnocení výuky studenty 

 Přípravy hodnocení za ZS, několik problémů, které přípravy komplikují. 

 Byl připraven OPAD s harmonogramem hodnocení výuky za zimní semestr 2021/2022. 

 Zahájení hodnocení: úterý 11.01.2022. 

 Ukončení hodnocení: úterý 08.02.2022 v 8:00. 

 Reakce pedagogů před zveřejněním výsledků: úterý 08.02.2022 – čtvrtek 24.02.2022. 

 Publikace výsledků: pondělí 28.02.2022. 

RIGO 

 Schválení odměn za podzimní termín rigorózních zkoušek -> ANO, kolegiem schváleno v obvyklé 

výši. 

Zkouškové termíny v sobotu 

 Prosíme o projednání a schválení navržených termínů sobotního zkoušení: 15.01.2022., 

22.01.2022, 29.01.2022, 05.02.2022. 

 Následně zjistit, jak jsou sobotní termíny využívány, podle toho případně snížit počet (možná 

úspora nákladů na víkendový provoz budovy). 

2. opravné termíny 

 Je pravděpodobné, že se obrátíme na proděkany s žádostí o pomoc při obsazení 2. opravných 

termínů SZ. Předem děkujeme za vstřícnost. Termíny pošleme, co nejdříve to bude možné. 

Výše poplatků ve sdruženém studiu  

 Na jednání studijních proděkanů nedošlo k dohodě mezi dotčenými fakultami na způsobu řešení, 

ostatní fakulty to nevidí jako zásadní problém. -> Nelze snížit, budeme navrhovat refundaci 

stipendiem. 

Poplatky za CJ studium 

 Na základě konkrétního případu žádosti o snížení poplatku za CJ studium, budeme jednat 

s katedrami realizujícími CJ studia, zda mají návrhy na podmínky pro snížení poplatku (každým 

rokem se může příloha statutu aktualizovat, termín v březnu). 

Psaní ZP v minoru 

 Obdrželi jsme návrh OPADu z PřF, text upravujeme na naše podmínky, dáme k projednání na 

prvním lednovém kolegiu. 
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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. Náklady na Hostivař stále rostou, začali jsme zvažovat jiné možnosti – 

pronájem soukromého objektu. V úterý 14.12. proběhlo jednání s panem kvestorem. 

Rekonstrukce tělocvičen v Brandýse nad Labem 

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

běží dle harmonogramu, 15.12. byl podepsán dodatek č. 2 se zhotovitelem stavby, firmou KAZIKO. 

V dodatku jsou vyčísleny méněpráce a vícepráce, které převyšují. Rozdíl je: 83.302,40 Kč. Na RUK 

byla odevzdána situační zpráva č. 4. 

Rozdělení hospodářského výsledku z roku 2020 - návrh 

 K rozdělení HV dle RUK:              9.234.028 Kč   

 Pohledávky (Stipendijní fond):      5.303.320 Kč  

 Tvorba fondu:                                3.930.707 Kč  

 Navrhuji vytvořit z celé částky 3.930.707 Kč FRIM. 

Různé 

 07.12. proběhlo setkání s archivářkou pí Zilynskou z RUK. Jednání se zúčastnili studijní 

proděkanky a Dr. Vachudová. 

 Stále platí celouniverzitní předpis – spisový a skartační řád. Spisy by se měly 

shromažďovat po vyřízení a stanovené lhůtě ve spisovně PedF (nejedná se o Brandýs nad 

Labem) a v pravidelných intervalech navrhovat ke skartačnímu řízení do AUK. 

 Podatelna může pomoci při přípravě skartačního řízení – nedávno bylo zavedeno skartační 

řízení přes elektronickou spisovou službu (už loni to pí Zilynská vyzkoušela s panem 

Malachem i některými katedrami). 

 Koordinátorem skartací přes ESS je p. Červený – jemu je třeba poslat ze strany 

jednotlivých oddělení/kateder skartační návrhy (vzor je ve spisovém řádu – je na webu). 

 Je žádoucí, aby návrh na skartaci byl předem konzultován s pí Zilynskou, pan Červený už 

pak provede jen realizaci návrhu v ESS. 

 Navrhujeme, aby p. Červený pomohl katedrám a příp. oddělením, které tak ještě nečiní, 

určit skupiny dokumentů, které mají archivovat a nastavit příp. skartační řád pro naši 

fakultu. 
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Věda a výzkum 

Cooperatio 

 Přiřazení osob k jednotlivým oblastem bylo dokončeno a odesláno na rektorát. 

 Simulaci financování dle rozdělení výsledků do oblastí je dokončena. 

 Dohody o spolupráci jsou podepsány a odeslány. 

Sabatikl 

 Schválit a zveřejnit OPAD k dnešnímu dni – viz podklady ke kolegiu, interní materiál -> ANO, 

kolegiem schváleno. 

 Doc. Teodoridis navrhuje udělat limit (maximálně 2 zájemci v zimním semestru a 2 v letním 

semestru, celková částka do 240.000,- Kč). 

RVVI 

 Doc. Smetáčková navrhuje prof. Štecha jako kandidáta na člena odborného panelu. 

 Prof. Jurajda oslovil doc. Voňkovou s nabídkou členství v komisi pro hodnocení výzkumných 

organizací s tím, že bude zaštiťovat společenské a humanitní vědy. 

 Doporučuji obě nominace podpořit. 

Vědecká rada 

 Prof. Jakub Mácha (FF MU Brno) chce rezignovat na členství ve VR PedF UK (navrhuje doc. 

Michaelu Fišerovou z Metropolitní univerzity Praha). 

 Je tedy nutno zvažovat náhradu. 

Další informace 

 Získali jsme jedno ze tří míst pro podání Asistenčního voucheru na přípravu projektů. 

 Získali jsme jeden GA ČR. 

 Pracujeme na uvedení Standardů Ph.D. studia – zahraniční stáže, příkazní smlouvy, apod. 
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