
Kolegium 03.12.2019 
Č.j. PedF/UKPedF/92016/2020 

Přítomni: M. Bílek, I. Kočová, A. Kucharská, V. Laufková, P. Nečasová, M. Nedělka, V. Teodoridis,  

R. Wildová, A. Jančařík, T. Bederka   

Rozvoj 

- OPAD Organizační řád – připomínky studijních proděkanek a AJ. 
- Čerpání projektů fond F, IP/IRP a ukazatele P – ve stavu dočerpávání; problematické nákupy 

ICT na konci roku (TAČR, speciálové). 
- Rekonstrukce Rettigová – Ing. Maňhal (projektový manažer za PedF UK), koordinace činností 

v rámci PedF UK (součinnost komise, pracovišť a oddělení) a kvalifikovaný prostředník jednání 
s Obermayer Helika a.s., urgence podkladu p. Gajdošíka (TB) – info aktuální stav. 

- Jazykové kurzy pro zaměstnance – IP 1 speciální kurz pro akademické dovednosti, PR 
leden/únor 2020 pro akademiky (PR odděleni TB). 

- Jednání s VŠSK – smlouva vs. komerční aktivity klubu.  
- Summary agenda rozvoje za 2016-19. 
- Plánovaná cesta Stuttgart (06.-07.12.). 

Studijní 

Akreditace   

- Projednány další akreditační spisy Akademickým senátem, kromě spisů KDDD – dopracování 
některých částí spisu (profil absolventa, SZZ, charakteristiky předmětů). 

- Vše zasláno Vědecké radě k projednání.  
- Zaslány na OKVA dva spisy na kontrolu, řeší se ještě KS. 
- V průběhu tohoto týdne bude odesláno prvních 5 spisů na OKVA.   
- K 30.11. odevzdány spisy z druhé etapy na PedF – viz úložiště.   
- Žádost na MŠMT se bude vytvářet přímo ze SIS u studijních programů: Bc./NMgr. Psychologie, 

Bc. Vychovatelství, Bc. Učitelství odborného výcviku a praktického vyučování, Bc. Učitelství pro 
MŠ. 

- Ostatní žádosti – Bc/NMgr. Nástroj, Bc./NMgr. Sbormistrovství, Bc./NMgr. Speciální 
pedagogika (učitelská), Bc. Biologie – plný plán, Bc. Něměcký jazyk – plný plán, Bc. Pedagogika 
– plný plán, Bc. Anglický jazyk – plný plán: podobně jako minule, ze zelených tabulek, nutná 
kontrola.   

- Kontrola – opravy volitelných kreditů, počty předmětů a hodin, praxe s reflexí. 
- Otázka 2 cest, kdy poslat žádosti na OKVA: a) nechat teď proběhnout akreditaci, požádat 

MŠMT a pak požádat o doplnění, b) neposílat žádosti na OKVA nyní, čekat až na vyjádření 
MŠMT a až pak zaslat na OKVA. 

- Výhoda a) akreditace bude projednána pro maior/minor, plný plán zrychleně – lze realizovat 
vyhlášení podmínek PŘ ve zkrácené lhůtě, b) bude se generovat povolení ze SIS, méně oprav, 
vzhledem k trvání získání povolení je možné, že nakonec bude katedra všechny 3 programy 
(maior, minor, plný plán) vyhlašovat ve zkrácené lhůtě. 

- První žádosti – šly na MŠMT koncem srpna, koncem listopadu jsme poslali dotaz, prý toho mají 
hodně….. (a prý nějaké problémy, nikdo s námi o nich ale nekomunikoval).   

  



Přijímací řízení – programy katedry speciální pedagogiky   

- Připravujeme podmínky PŘ ve zkrácené lhůtě, pravděpodobně k 01.01., schválení v AS – 
podklady budou dodány v úterý večer, jde o 4 programy, garanti SP byli již informováni o 
termínu AS. 

- Přijímání přihlášek – do 31.03. nebo 30.04., případně první lednový termín. 

Studenti se SP   

- Proběhlo setkání s kontaktními pracovníky kateder – rekapitulace činností v roce 2019, plán na 
rok 2020. 

- Sběr výkazů pracovníků všech kateder – odměny za činnost v prosinci (výplata v lednu). 
- 29.11. proběhlo na rektorátu setkání hlavních koordinátorů (kontaktních pracovníků) fakulty – 

novinky, financování, podněty na rozšíření činnosti poraden, rozšíření služeb, formy a metody 
podpory studentů se SP i pracovníků UK. 

DOD   

- 05.12. – prezentace studijních proděkanek – bude více zhuštěna, větší prostor dáme tomu, kde 
hledat na webu, jak podat přihlášku – p. Kukla. 

Žádosti na VR   

- Jsou připraveny žádosti ke schválení členů a předsedů SZ a SRZ. 
- Obvyklým pravidlům se vymyká 1 žádost – ponechat projednání (a neschválení) nebo neschválí 

kolegium – není započato DS, které umožňuje časově limitované schválení: 
 

- MgA. M. V. (členka komise pro SZ)   

 Komise pro SZ v bakalářském oboru Učitelství pro mateřské školy, magisterském stud. 
programu Učitelství pro 1. st. ZŠ a navazujícím magisterském oboru Pedagogiky 
předškolního věku.  

 Katedra žádá o její schválení vzhledem k nedostatku odborníků s dostatečným 
kvalifikačním titulem v oblasti dramatické výchovy (studenti v dobíhajícím 
magisterském studiu skládají SZ z dramatické výchovy. MgA. Váňová je perspektivní 
pracovnicí katedry v této oblasti).  

Rozhodnutí k žádosti o udělení stipendia za vynikající studijní výsledky  

- Žádost odevzdána 22.11., splněny podmínky pro udělení. 

CŽV  

- Manuály pro realizaci programů na výkon povolání, U3V i zájmové kurzy (v podkladech pro 
jednání). 

  



Tajemnice 

Rekonstrukce budovy v Rettigové  

- Dne 10.12. se sejdeme se zástupci firmy Obermayer Helika, s.r.o a budou zahájeny práce dle 
uzavřené smlouvy o dílo. Nejdříve se bude zaměřovat budova a začnou průzkumy a jednání na 
úřadech: stavební úřad, památkový úřad atd. Jako projekční manažer stavby byl přijat na DPČ 
Ing. Maňhal.  

Rekonstrukce tělocvičen v Brandýse nad Labem  

- Dne 02.12. bylo zveřejněno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace.  

Rozdělení hospodářského výsledku z roku 2018 – návrh  

- Ztráta v hlavní činnosti:        -1.546,8 tis. Kč 
- Zisk v hospodářské činnosti: 2.199,6 tis. Kč  
- Celkem zisk:                             652,7 tis. Kč  

 

- Dle RUK v nerozděleném zisku máme nechat částku: 413,6 tis. Kč.  
- Tvorba fondů: navrhuji vytvořit z poloviny zisku z hospodářské činnosti – nerozdělený zisk RUK 

(892,9 tis. Kč) fond odměn a z druhé poloviny (892,9 tis. Kč) fond provozních prostředků nebo 
FRIM.    

Odměny z navýšeného příspěvku MŠMT  

- V měsíci prosinci bude rozpuštěn navýšený příspěvek, který nám byl přidělen z UK ve výši 2.098 
tis. Kč. Na celý úvazek vychází částka cca 3.900 – 4.000 Kč.  

Věda a výzkum 

Poplatky knihovna - vyřešit OPADy   

- Vydány OPADy: Opatření děkana č. 26/2019 Provozní řád Knihovny Pedagogické fakulty 
Univerzity Karlovy a Opatření děkana č. 25/2019 Stanovení výše úhrad od studentů 
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s účinností od 01.12.  

Popis systému pro vydávání titulů ve fakultním vydavatelství a návrh opatření   

- Byla provedena rekapitulace nákladů a výnosů z vydávání knižních publikací v roce 2019 
(odhad nákladů na vydání cca 37 publikací činí cca 950 tis. Kč (k říjnu 2019 je to 660 tis. Kč), 
když cca 1/3 činí výnosy z prodeje vydaných publikací). 

- Ediční plán pro rok 2020 čítá 34 publikací v očekávaných nákladech cca 900 tis. Kč (včetně 
rezervy cca 10–20 %).  

- Náklady jsou počítány na „standard“: formát A4, A5, B5, knižní blok černobílý tisk, obálka 
barevná, vazba V2 (brož), průměrný počet tiskových stran 238, za sazbu a jazykové korektury 
průměrně 80–100 Kč/tisková strana, za tisk při nákladu 100 výtisků přibližně 10 000,- Kč – 
celkem tedy 25–30 tis. Kč na jednu vydanou publikaci. 



- Opatření: 1) pro vydavatelství bude stanoven rámcový roční rozpočet na vydávání knižních 
publikací, který bude výchozím rámcem pro schvalování edičního plánu (východiskem by 
mohly být finance z předchozích let); 2) návrh na vydání publikace bude rozšířen o položku 
podrobně popisující náklady na vydání publikace (konzultace s Mgr. Čechovou vycházející 
z uvedeného standardu); 3) vydávané publikace mimo ediční plán (mělo by být dodatečné 
schválení k zařazení do edičního plánu – per rollam) a nadstandardy budou zajišťovány 
z dalších zdrojů (projekty, mimořádné dotace, dary atd.) po konzultaci s Mgr. Čechovou.   

Párování studijních povinností v SIS (ISP) – na základě jednání předsedů oborových rad byly 
ověřeny následující body plnění ISP doktorandů:  

- Hlášky o nesplnění povinností jsou nastaveny pro školitele i pro oborovou radu.  
- Publikace se párují s výstupem v OBD – bylo ověřeno; je třeba vkládat publikační činnost do 

OBD během celého roku a nečekat na září, kdy hodnocení končí. Oddělení pro vědu bude 
intenzivně informovat doktorandy i katedrální správce OBD. K tomuto účelu byl připraven 
krátký seminář pro doktorandy s názvem „Jak vkládat publikace do OBD“ a jehož součástí je i 
zodpovězení dotazů týkajících se SIS, párování a RH v SIS. Z oslovených 260 doktorandů 
projevilo zájem o toto setkání pouze 20 doktorandů; semináře budeme opakovat pro 
doktorandy i pro školitele. 

- Konference je možné také vkládat do OBD, pokud jde o aktivní účast, ale párování nebude 
vyžadováno, dále zůstane na doktorandovi uvedení splnění v ISP a na školiteli kontrola 
správnosti. 

- Stáže je možné vkládat do modulu Evidence stáží, doktorandi byli a znovu budou informováni, 
jak postupovat; je třeba instruovat doktorandy i školitele k preferencím stáží delším než 30 dnů 
(započitatelné stáže do hodnocení fakulty), kratší stáže jako nouzové alternativní řešení.  

- Kontrola splněných povinností by měla být důkladně provedena školitelem (v komunikaci 
s doktorandem), čímž by nemělo docházet k přenášení nesplněných povinností bez 
odůvodnění do dalších let studia (přesun povinnosti nebo její odstranění a nahrazení – 
podmíněné schválením Oborovou radou – mělo by být možné jako schválení upraveného ISP 
při ročním hodnocení).  

Vědecká rada PedF UK   

- VR se uskuteční dne 05.12. od 11.00 hod., na pořadu jednání bude schvalování akreditačních 
materiálů (19 studijních programů – zaslán link na materiály), schvalování dvou komisí pro 
habilitační řízení (Dr. Štěpáník a Dr. Juklová) a jedné komise pro profesorské řízení (doc. 
Kučerová), schvalování členů komisí pro SZZ a SDZ (dle návrhu studijního oddělení) a od cca 
12.00 hod. je zařazeno profesorské řízení doc. Vondrové.  

Zahraniční 

Východisko: NÁVRH STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU UNIVERZITY KARLOVY NA OBDOBÍ 2021-2025 
(Schváleno kolegiem rektora dne 16. září 2019 jako dokument k vnitrouniverzitní diskusi). 

Klíčové oblasti:  

- Zhodnocení stávající situace: Na PedF působí jen velmi málo zahraničních akademických 
pracovníků. PedF se zatím nedaří přijímat k dlouhodobým přednáškovým pobytům zahraniční 
odborníky (nejen z Evropy, ale především z Ameriky, Asie, Afriky či Austrálie). K tomu může 
přispět i daleko intenzivnější využití již existujících univerzitních smluv (např. NCSU, Hyogo, 
Joetsu) a aliancí (4EU+), pokračující dlouhodobá spolupráce se zahraničními odborníky (např. 



ze Šanghaje, Hyogo), z níž už vznikla řada hodnotných výstupů (publikací, seminářů, aj.), a 
spolupráce s vybranými strategickými partnery UK.  

- Zvýšit počet zahraničních odborníků přijíždějících na dlouhodobé pobyty (přednáškové, 
vědecké):  

- Indikátor: 2 zahraniční odborníci na minimálně půl roku /kalendářní rok. 
- Nástroje:  Analýza zkušeností a kontaktů pracovišť (konference, projekty, aj.), jednání s 

katedrami, aby zajímavé zahraniční odborníky získávaly pro dlouhodobé pobyty. 

Pro naplnění tohoto cíle je zapotřebí vyčlenit v rozpočtu finanční částku, pokud nebude možné 
využít nějaký zdroj (Ukazatel D, Ukazatel P, Fond mobility aj.). 

- Zapojit se aktivně do Strategického uskupení (4EU+) v rámci Strategického a Klíčového 
partnerství: 

- Indikátor: Příprava a realizace do 3 projektů s partnery 4EU+. 
- Nástroje: Podporovat KHV, KDDD, KAMV a KVV v jednáních s partnery Alliance 4EU+, aby 

realizovaly s (aspoň dvěma) partnery vzdělávací projekty (společné mezinárodní kurzy, 
společná studia). Využívat pokynů a materiálů RUK k 4EU+. 

Pro naplnění tohoto cíle v rámci 4EU+ je zapotřebí podpořit katedry (KHV, KDDD, KAMV, KVV) 
v tom, aby mohly realizovat vhodné výukové modely kombinující studentské mobility s 
aktivitami prostřednictvím virtuálních platforem.  

- Zapojit se aktivně do činnosti mezinárodních asociací a sítí (NETT, ATEE, EERA - the European 
Educational Research Association, …): 

- Indikátor: Zapojit se aktivně do organizace (aspoň) 1 akce síťové komunity odborníků 
(NETT). Zapojit se do uspořádání 2 akcí ATEE (workshop, konferenci) Nástroje:  Uspořádání 
konference NETT od úterý 23.06. do pátku poledne 26.06. (KPPPg – Dr. Loudová). Zapojení 
do přípravy a organizace ATEE Spring Conference 22.-24.05. ve Florencii nazvanou „Social 
justice, media and technology in teacher education“ 
(https://www.ateespring2020.education/). V programovém výboru má zastoupení PedF 
UK.  

Pro naplnění tohoto cíle v rámci 4EU+ je zapotřebí podpořit katedry (KHV, KDDD, KAMV, KVV) 
v tom, aby mohly realizovat vhodné výukové modely kombinující studentské mobility s 
aktivitami prostřednictvím virtuálních platforem.  

- Vytvářet a zkvalitňovat systémové podmínky a služby pro to, aby rostl počet zahraničních 
studentů studujících na fakultě, aby se na fakultu vraceli zahraniční studenti (na stáže, k 
dalšímu jedno či dvou semestrálnímu studiu), resp. aby se hlásili ke studiu NMgr. nebo Ph.D v 
cizím jazyce:  

- Indikátor: Zavedení a zajištění 2 kurzů češtiny (kurz pro začátečníky, kurz pro pokročilé) 
pro cizince v ZS a LS. 

- Nástroje: Účinnější propagace cizojazyčných studií (STUDY IN, EN verze webu, udržování 
kontaktů se zahraničními absolventy). Zřízení týmu ke každodenní komunikaci se 
zahraničními zájemci o studium aj. Účinnější propagace pedagogických a vědeckých 
výsledků fakulty. Účinnější propagace zkušeností zahraničních studentů se studiem na 
PedF. 



- Vytvářet systémové podmínky a služby pro intenzivní (týmovou) spolupráci zahraničních studentů 
se studenty českými, aby spolupracovali během studia, resp. studovali společně: 

- Indikátor: 4 kurzy, v nichž současně studují čeští a zahraniční studenti. 
- Nástroj: Návrh a realizace (aspoň) 2 modelů týmové výuky zahraničních a českých studentů 

založených na vzájemné výměně větších skupin českých a zahraničních studentů jedné (či 
dvou) zahraničních. Model spolupráce spočívá v tom, že na fakultu přijede větší skupina 
zahraničních studentů na několikadenní blokovou výuku, během níž spolupracují s větší 
skupinou českých studentů, kteří poté odjedou na několikadenní blokovou výuku na 
zahraniční univerzitu, aby pokračovali v týmové spolupráci se zahraničními studenty.  

Pro pilotní ověření takových modelů lze mobility skupin studentů financovat z účelového 
stipendia na podporu studia v zahraničí. 

 


