
Kolegium 06.10.2020 

Č.j. UKPedF/452664/2020 

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

M. Černochová, A. Kucharská, M. Mužáková 

Děkan 

 Statut UK: novela, 07.10. termín odeslání. 

 Progres: během října porada – návrh témat za fakultu. 

 Kampus Hybernská: kontaktní osoba (doc. Kratochvíl) 

 Za PedF bude kontaktní osobou Mgr. Bederka (podmínky spolupráce, pronájmy…). 

 Řeší se personální situace a obsazenost na KAČJ, proběhne schůzka s prof. Mocnou  

(doc. Kucharská a prof. Wildová). 

Akreditace a kvalita vzdělávací činnosti 

Akreditace 

 NAÚ – evidence udělených akreditací pro PedF UK (v pokladech pro kolegium, interní materiál). 

 RVH 23.09. – akreditace sborový zpěv a nástroj na 10 let, s výjimkou NMgr. sborový zpěv – 5 
let (věk garanta), projednány kontrolní zprávy KCHDCH, KPg. 

 Probíhá doplňování charakteristik předmětů v programech pro samoplátce. 

 Příprava studijních plánů v AJ v SIS. 

 Sebehodnotící zpráva pro DS Didaktika biologie, program projednán v AS, zaslán odd. pro vědu 
– následně členům VR (schválení 15.10). 

 Dokončeny kontroly studijních opor 1. st., většinou nefungovaly odkazy, stále někde velmi 
málo materiálů pro samostudium. 

 Dokončování přípravy studijních plánů doktorských programů nových akreditací (v SIS, modul 
Předměty – Prohlížení dle oborů/plánů). 

Podmínky PŘ 

 Schváleny Akademickým senátem. 

 Zveřejněny pro uchazeče. 

 Výzva katedrám, aby ještě v této verzi provedly kontrolu, do 15.10. reakce. 

 Do konce října připravit modelové testy pro přijímací řízení. 

Studenti se SP 

 Obesláni noví studenti se SP s informacemi o podpůrných službách fakulty i univerzity. 

 23.09. – schůzka kontaktních osob fakult na UK, poděkování za zpracování funkčních diagnostik 
pro jiné fakulty (cca v počtu 40 posudků). 

 24.09. – uskutečněna schůzka katedrových garantů – změny na fakultě, centralizované i 
fakultní služby, činnost poradny. 

 Připraven krátký metodický materiál k modifikacím v on-line výuce u studentů se SP dle daných 
kategorií (viz přílohu), předán katedrovým garantům SSP. 

 Přes HeldeskSis bude zaslána obecná informace o poskytovaných poradenských službách on-
line. 

 Tutoři pro studenty se SP. 

Ceny 

 Doplněna byla nominace na cenu MŠMT pro vyučujícího (dr. Lánský) – on-line výuka. 

 Nominace KČJ na Bolzanovu cenu (v podkladech pro kolegium, interní materiál). 

 Prof. Wildová zdůraznila, že je třeba se ucházet i o cenu Arnošta z Pardubic. 



CŽV a distanční vzdělávání 

 Webináře pro akademické pracovníky fakulty k využívání MS Teams "Distanční výuka v MS 

Teams – tipy, triky, novinky", vedené K. Klatovským z fy Microsoft, se uskuteční ve čtvrtek 

08.10. (dopoledne) a ve středu 14.10. (odpoledne). Osloveni byli všichni akademičtí pracovníci. 

 Výuka v programech CŽV (DVPP a U3V) včetně administrativních záležitostí bude zajištěna dle 

aktuálních pokynů (KHS, RUK) buď distančně nebo posunem termínů – viz přehledy DVPP a 

U3V v materiálech. 

 Webový rozcestník „Fakulta online“ – viz agenda OVV Mgr. Bederka.  

 Stížnost na neoprávněnou realizaci prezenční výuky na KTV – musí být jasně řečeno, že je nově 

zákaz všech sportovních aktivit. Studijní proděkanky se sejdou se zástupci KTV a KHV, na 

stížnost následně odpoví prof. Bílek. 

 MS Teams maže automaticky po těch týdnech všechny nahrávky a videa. 

 Bc. Červený přístup do SIS do stipendií (SPS), souhlas prof. Bílek. 

Dr. Laufková 

Ustanovení studentského neformálního spolku dle OPAD 29/2020  

 Na Slovíčko (při KPSY PedF UK) a La Vie Bohème - viz příloha - přihláška i stanovy (Stanovisko 

kolegia, osobně podporuji, splnily všechny náležitosti)  -> ANO, kolegiem schváleno. 

 Ostatní neformální spolky (Tělocvikáři), nelze v tuto chvíli ustanovit, nejsou dodány stanovy. 

Absolventské šetření UK 2020 (RUK) 

 V podkladech pro kolegium, interní materiál, příloze výsledky šetření probíhajícího v červenci 

2020 mezi absolventy z let 2017/2018 a 2018/2019 (skrze SIS, návratnost cca 25 %), výsledky 

umožňují porovnání i z minulého roku, včetně přidané fakultní sekce; shrnutí výsledků za naši 

fakultu mohu připravit. Dr. Laufková předá informaci na vedoucí kateder, v čem jsme dobří a 

kde máme rezervy. 

 V přípravě je dotazník pro absolventy doktorského studia (do konce roku nám bude zaslán k 

připomínkám, možnost fakultních sekcí). 

 V přípravě je rovněž anglická mutace všech dotazníků. 

Vyhodnocení dotazníků předstudijního soustředění (PedF UK, září 2020) 

 Agenda OVV, jen pro informaci a vývoj v čase. 

Mimořádná opatření COVID-19  

 Výjezdní zasedání studentských organizací v Peci pod Sněžkou (23.–25.10.) zrušeno, v řešení 

náhradní konání (online, v malých skupinách, …). 

OVV 

Web distanční učení a vedení katedry 

 Dnes jde do produkčního prostředí. 

 Bez části technická podpora, tam nemáme texty a podklady. Doplnit odkaz na SIT. 

 Čekáme na doménu a hosting od SITU. 

 Tvoří se zde, pak bude přesunut. 

 https://ecentrum.microlab.space/. 

Web spolky 

 Webová stránka na shrnutí veškeré studentské činnosti. 

 Spuštění ve středu. 

 https://pedf.mag.wiki/.  

https://ecentrum.microlab.space/
https://pedf.mag.wiki/


Chatbot Olí 

 Stránka na propagační podporu  

 http://oli.pedf.cuni.cz/  

 Spuštění 21.10.  

Fakultní roušky 

 Jsou ve výrobě, k dispozici by měly být příští týden ve středu. 

Podtrženo 

 Natočeny další díly, spuštění na konci října. 

Vizuál – aplikace 

 Sebrány všechny podklady (kromě dějepisu). 

 Odsunulo se kvůli webu a ostatním věcem. 

 S dokončením aplikací se stále počítá do konce prosince. 

Propagace Progresu 5 

 Připravuje se od listopadu (pokud se stihne i od října) – jeden výstup měsíčně do novin. 

 Propagace SPINu. 

 V běhu, vyšla tisková zpráva, řeší se s novináři. 

Rozvoj 

 Technické zabezpečení on-line výuky – (a) nákup 36 notebooků VZMR 
„UKPedF/389493/2020-3“ (nabídka podat do 12.10. do 10:00), určit klíč k distribuci ntb na 
pracoviště (řeší SIT včetně protokolu předání a podkladů pro inventarizaci); (b) ÚVRV a KČL 
dotaz na další fázi „vybavení učeben pro on-line výuku“. 

 Ukazatel P – schválit verzi personálního listu, koncept dopisu pro VP, navržený deadline 
15.11. do16 hod - -> ANO, kolegiem schváleno. 

 IZ pro UK - PedF - Rekonstrukce malé a velké tělocvičny v Brandýse nad Labem – koncept 
vč. rozpočtu podání na RUK interně 14.10. (info viz Trello a podklady pro kolegium, interní 
materiál). 

 konkretizace IP 2021 – schválené na RUK (viz Trello, příloha), výběr kurzů a aktivit pro plnění 
PedF- A-2 Rozvoj flexibilních forem vzdělávání na PedF UK v roce 2021 (indikátory kurzy, 
technické a ICT zabezpečení on-line výuky);  

 Nový vedoucí ORP pan dr. J. Rydlo, pracovnu má ve Spálené 10, hlavní oblast práce bude 
spolupráce s Pixelmate. 

Studijní 

Přijímací řízení –  aktuální výsledky 

 Celkem zapsáno 1929 studentů (2019: 1747). 

Tutoři 

 Pro tutorskou činnost vytvořeny 2 skupiny (tříčlenná pro studenty se SP pod vedením doc. 

Kucharské a sedmičlenná pro studenty pod vedením studijních proděkanek, proběhlo školení 

v nově vytvořeném tiketovacím systému – odměna ve formě stipendia). 

Distanční x prezenční výuka 

 V podkladech pro kolegium, interní materiál, přehled prezenční výuky. 

 KTV a KHV – problém s omezením zpěvu a sportovních činností (opatření viz příloha) “zákaz 

některých součástí vzdělávání (jako zpěv nebo sportovní činnosti)”. 

http://oli.pedf.cuni.cz/


 Návrhy katedry tělesné výchovy při trvalých omezeních: 

 Zvážit při dalších omezení i výraznější změny, zda by bylo možno realizovat jakási 

"týdenní soustředění" pro jeden ročník. Pro tuto verzi by studenti byli ubytováni v 

Brandýse a pohybovali by se pouze v uzavřené skupině. Riziko nákazy by zde 

samozřejmě bylo, ale eliminovali bychom cestování, setkávání s jinými skupinami v 

rámci sportu či společenských akcí a také bychom zamezili střídání různých skupin ve 

výukových prostorách a při záchytu nákazy by trasování i izolace jedinců byla snazší. 

 Další věc k řešení – povinné kurzy. Je nutné platit zálohy a v této situaci je nejisté, že 

bude možné cokoliv uskutečnit. Pokud by byly kurzy preventivně rovnou zrušeny, je to 

již velký zásah do studijního plánu a profilu absolventa, pokud bude vše ponecháno v 

běhu, je zde riziko finančních ztrát. Mimoto pro katedru je nepříjemná situace s 

omezením kreditů za zrušené předměty (povinné i volitelné), které jsou důležité pro 

výpočet vícekriteriálního hodnocení. 

Změny vnitřních předpisů univerzity 

 Byly dne 30.09. registrovány MŠMT, s účinností od 01.10.:  

 1) Příloha č. 2 Statutu – úplné znění: https://cuni.cz/UK-8915.html  

 Již představená „přihláška zdarma“ pro uchazeče ze sociálně slabých rodin (čl. 1 odst. 

4)  

 Nová, přehlednější tabulka (čl. 4 odst. 1). 

 Změny či doplnění některých částek pro fakulty: KTF, ETF, 1.LF, 3.LF, FF, FSV, FTVS. 

 Nové ustanovení týkající se poplatku za DSP II (čl. 4 odst. 2) – částky pro DSP II byly 

odstraněny z tabulky. 

 S tím související přečíslování dosavadních odstavců 2 až 4 (vzory na 

sharepointu upraveny). 

 Ustanovení týkající se studijních programů uskutečňovaných ve spolupráci se 

zahraniční VŠ (tzv. joint degrees). 

 Přechodná ustanovení. 

  2) Studijní a zkušební řád – úplné znění zde: https://cuni.cz/UK-8916.html  

 Doplněn důvod pro nárokové přerušení studia z důvodu péče o závislou osobu (čl. 6 

odst. 2 písm. a)). 

 Upraveno nárokové přerušení studia pro doktorandy (čl. 6 odst. 2 písm. e) – není nárok 

na přerušení studia v období, kdy probíhá hodnocení ISP podle čl. 10 odst. 8 (čl. 6 odst. 

2 písm. e); pokud doktorandovi svědčí jiné důvody pro přerušení studia – UDR, vážné 

zdravotní důvody, přerušit lze). 

 Zavedení komisionálního zkoušení při 2. opravném termínu zkoušky (čl. 8 odst. 14) a 

zároveň rozdělení původního odstavce 14 do odstavců 14 a 15. 

 S tím související přečíslování uvedených odstavců – má vliv na rozhodnutí o 

uznání splnění studia předmětu (vzory na sharepointu upraveny) 

 Zavedení „nezávislého pozorovatele“ u 2. opravného termínu státní závěrečné 

zkoušky – jedná se o proděkana fakulty nebo jinou osobu pověřenou děkanem; osoba 

není členem komise (tzn. nehlasuje) a účastní se veřejné i neveřejné části státní 

zkoušky (čl. 9 odst. 12) – pouze pro bakalářské a magisterské studijní programy). 

 Možnost oborové rady hlasovat per rollam (čl. 10 odst. 12). 

 Zrušen čl. 11 odst. 5 (povinnost lichého počtu členů komise). 

 S tím související přečíslování uvedených odstavců. 

  3) Rigorózní řád – úplné znění zde: https://cuni.cz/UK-8894.html  

 Do předpisu doplněna dosavadní praxe, že přihlášku ke státní rigorózní zkoušce může 

podat pouze uchazeč, který má titul „magistr“ podle § 46 zákona o vysokých školách 

nebo zákona č. 172/1990 Sb. (starý zákon o vysokých školách). Výslovně uvedeno, že 

https://cuni.cz/UK-8915.html
https://cuni.cz/UK-8916.html
https://cuni.cz/UK-8894.html


možnost vykonat státní rigorózní zkoušku se nevztahuje na absolventy zahraničních 

vysokoškolských studijních programů. 

Tajemnice 

Rekonstrukce budovy Rettigové 

 OBH připravuje prováděcí dokumentaci. S architekty a OBH byl odsouhlasen návrh sociálních 

zařízení, byla odsouhlasena svítidla, která budou zpřesněna přepočítáním svítivosti ve 

vybraných učebnách a pracovnách. Dokončuje se silnoproud, slaboproud a AV technika. Je 

třeba odsouhlasit radiátory. Finalizuje návrh na vzhled dvorků a terasy. 

Rekonstrukce tělocvičen v Brandýse nad Labem 

 Stavební úřad v Brandýse vydal stavební povolení, čekáme na nabytí právní moci. Projektant 

odevzdal předběžný rozpočet rekonstrukce. Prod. Teodoridis připravuje Investiční záměr – 

žádost o dotaci na MŠMT, která musí být podána na MŠMT do konce října. 

COVID 19 

 Sběr dat o nemoci a karanténě studentů a zaměstnanců. Tabulka pro pedfall, kterou bude 

vyplňovat každý, kdo je pozitivní nebo v karanténě. 

 Evidence návštěv na katedrách. 

 Externisté přístup do budovy na zaměstnaneckou kartu. 

 Prohlášení studentů z jara – odevzdání na sekretariát děkana. Řeší se s JUDr. Jindrou z RUK, jak 

s ohledem na GDPR naložit s prohlášeními. 

 Ochranné pomůcky – od hygienické stanice je vysvětlení, že štíty nejsou ochrannou pomůckou. 

Výsledovka 8/20 

 V podkladech pro kolegium, interní materiál, předložena výsledovka k 31.08.2020 s návrhem 

úprav rozpočtu, které souvisí s možností využití fondu „F“ na financování zejména služeb 

spojených s Vydavatelstvím, Knihovnou – elektronické zdroje, nákupy publikací a úhrady 

dohod na praxe. Dále byl zvýšen plán příjmů z pronájmů v doplňkové činnosti. Tím vzrostl 

rezervní fond na 6,7 mil. Kč. Navrhuji částku nečerpat, ale ušetřit do příštích let. Bude zasláno 

na AS. 

Ukazatel „P“ 

 Z příspěvku ukazatele „P“ návrh vyplatit akademikům a vědeckým zaměstnancům v říjnu 

částku 16.800 Kč/plný úvazek, stejně jako v roce 2019. -> ANO, kolegiem schváleno 

 THP návrh vyplatit v říjnu 13. plat ve výši 75 %. 

 Odměny vedoucím zaměstnancům a za studentské hodnocení (z ukazatele „P“).  

Ostatní 

 Kristýna Janyšková řeší s panem Tvrzem akci vozík. 

Věda a výzkum 

Vědecká rada 

 Vědecká rada se bude konta hybridní formou, z auly PedF. 

 První hlasování bude o způsobu hlasování (veřejné/tajné). 

 Komise pro SZ – více lidí pouze s titulem Mgr. bez Ph.D. – pokud mají zahájené Ph.D. studium 
a katedra to vysvětlí, není problém a mohou být součástí komise, nemohou být ale předsedy 
komise. 

  



Knihovna 

 Vymáhání pohledávek – nutno stanovit pravidla. Navrhuji, nevymáhat pokuty od zaměstnanců, 
řešit bude proděkan pro vědu. Pokud nedojde k dohodě, bude návrh na vymáhání předložen 
kolegiu. 

 Uskuteční se schůzka mezi doc. Jančaříkem a Ing. Kočovou ohledně nastavení pokynů. 

 Odpisy grantových výpůjček – navrhuji odepisovat grantové výpůjčky, o jejichž vypůjčení 
neprojevil nikdo 6 let zájem a jsou půjčeny stále stejnou osobou. Odpis z důvodu ztráty, bez 
náhrady. Obdobně doporučuji postupovat v případě učebnic v dlouhodobých výpůjčkách na 
katedrách. -> ANO, kolegiem schváleno. 

 Aktuální problém – doc. Štěpánik nevrátil publikace zakoupení z Primusu – důvod ztráta (viz 
příloha). Knihovna navrhla odepsat. Navrhuji vymáhat škodu. -> ANO, žádat vrácení. 

Komise pro etiku a výzkum 

 Doc. Voňková nemá zájem pokračovat, návrh doc. J. Šiška, doc. L. Květoňová. Bude nabídnuto 
doc. Květoňové, komunikuje doc. Mužáková. 

 Zařadit zástupce speciální pedagogiky doporučil předchozí předseda komise D. Dvořák. 

 Na vědomí: 

 Aktuálně má komise 2 žádosti k projednání. 

 Na webu chybí složení komise. Opraví kancelář děkana. 

 První setkání proběhne snad tento týdnem, bude připraven jednací řád, který musí 
vyjít jako OPAD. 

Ediční komise 

 Do zápisu: doc. PhDr. Lucie Betáková, M.A., Ph.D. byla schválena jako členka Ediční komise 
(Trello). 

 Ve složení komise na webu chybí A. Jančařík, M. Bílek je 2x. Opraví kancelář děkana. 

 První jednání bude svoláno na začátek listopadu. 

Ph.D. studium 

 Podmínky přijímacího řízení viz podklady pro kolegium, interní materiál. Rozhodnutí na příštím 
kolegiu. 

 Připraven návrh na rozdělení IP – dle indikátorů + podpora DOD listopad on-line. 

 GA UK – nové projekty lze podávat od 07.10. – 09.11. 

 GAUK – pokračování projektů lze podat do 21.01.2021. 

 START – podávání do 23.10.do 12:00 hod., je nutné proškolení, OVČ má záznam, lze on-line v 
českém ji anglickém jazyce – zatím připravované 2 projekty. 

 07.10. ve 14:00 hod. Setkání s garanty studentských oborových rad. 

 20.10. v 10:00 hod. Setkání proděkanů pro vědu na RUK. 

 21. 10. ve 13:00 hod. Koordinační rada didaktik. 

Post Dok 

 06.10. Rektor UK vydává konečné rozhodnutí o výběru kandidátů XIII. výzvy Fondu post-doc. 

Senát 

 20.10. ve 14:00 – Jednání komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci – téma 
Hodnocení vědy. 

TA ČR Éta 5 

 Podávání do 12.10. – zatím na fakultě 2 projekty + další spoluřešitelé. 

  



prof. Wildová 

Akce „Nezapomeneme“ 

 Fakulta se podílela na akci Nezapomeneme (3 přednášející z PedF), návrh na odměny 
z Progresu. 

 Bylo vysíláno na CŤ 24 včetně živých vstupů (ideálně dohledat a sdílet na webu pedf). 

 Pochvala doc. Pokorné a KDDD za spolupráci při přípravě a realizaci. 

 Projekt Jean Monnet – rozděleny kompetence mezi RUK a PedF. 

Zahraniční 

ERASMUS+ zahraniční studenti 

 Několik studentů má COVID,  (řešíme jejich registraci do SIS, zápisy do kurzů). 

KOVF  a spolupráce s Uni Passau 

 Jednání s vedoucím katedry KOVF Dr. Lánským a prof. Hogenovou – středa 07.10. ve 12.00. 


