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Kolegium 05.01.2021 

Č.j.: UKPedF/66342/2021 

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

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

Akreditace a kvalita vzdělávací činnosti 

Akreditace 

 Finalizovány smlouvy mezi UK a JCE – podpisy zajišťuje rektorát. 

 Nemáme zatím informaci, zda budeme nějak dopracovávat sebehodnotící zprávu (je na rektorátu). 

 Zatím nemáme reakce, zda se budou doplňovat spisy pro samoplátce. 

 VŘ na pracovníky, kterého bude hradit rektorát – 3 zájemci, pouze 1 splňuje kritéria orientovanosti 
v problematice a znalosti postupů, pracuje na FF. 

 14.01. schůzka k SP STEM. 

 12.01. Schůzka s garantkou SP prof. Charvátovou – personální zajištění SP Edukace a 
interpretace kulturního dědictví. 

 Výhled akreditací bychom měli obdržet během ledna. 

Podmínky PŘ 

 Dokončeny programy později akreditované – lze podávat přihlášky. 

Ceny 

 Zatím se nikdo neozval na cenu J. Hlávky za vědeckou literaturu (deadline do 08.01.).  

Doc. Kucharská obešle garanty SP a vedoucí kateder s urgencí na podání nominací. 

Studenti se SP 

 Do pátku finalizace závěrečné zprávy k financování studenti SP, převod prostředků cca 7 %. 

 Probíhá kontrola evidovaných studentů – zda máme všechny požadované dokumenty (FD 
zpracovává 8 osob). 

 Proplácení odměn za FD – za poslední období (červenec-listopad) bylo vyšetřeno 78 studentů ze 
7 fakult UK, celkem 416 hodin. 

 Přehled podpořených studentů v rámci Akademické poradny – 82 klientů, 103 konzultací. 

CŽV a distanční vzdělávání 

 CŽV dokončuje přípravu nového interaktivního formuláře k žádostem o akreditace v rámci DVPP, 
který bude využíván od 1. února 2021. 

 Na odkazu http://zadostoakreditaci.pedf.cuni.cz/ je umístěna zkušební verse 
k připomínkám garantů CŽV z pracovišť fakulty do konce ledna 2021. 

http://www.pedf.cuni.cz/
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 K usnadnění činnosti kateder a ústavů v oblastech zajišťování žádostí o akreditace (reakreditace), 
organizování programů na výkon povolání, zájmových programů a programů U3V byly připraveny 
všechny dokumenty, podklady, formuláře apod. "na jednom místě" na intranetu PedF na adrese: 
https://pedfcuni.sharepoint.com/intranet/CCZV/SitePages/DomovskaStranka.aspx. 

 V MS Teams došlo k zprovoznění nové funkcionality "Breakout rooms". Pracoviště fakulty byla 
informována včetně zaslání návodu s prolinky na další "tipy a triky" (Breakout rooms jsou dostupné 
pouze od verze aplikace MS Teams 1.3.00.24755 a výše). 

 Množí se žádosti o zajišťování servisu k vytváření kvalitních videozáznamů pro výuku. OPDV nyní 
může zajišťovat vyhledávání možností a zprostředkování kontaktů. Vhodné by bylo zvážit další 
strategii fakulty v této oblasti, zda podpořit zajištění tvorby tohoto typu i na fakultě (personální a 
finanční zabezpečení). 

Děkan 

Kolegia 

 Doc. Fulková požádala o možnost prezentovat na kolegiu účast KVV na projektu Horizon -> ANO, 

16.02. v 9:00 hod. 

SDZ 

 Předmluva bude doplněna panem děkanem. 

 Harmonogram SDZ 2021-2025: 

do 09.01. úpravy vložené do dokumentů kolegia 

09.01.-11.01 případné úpravy děkana 

11.01. děkan postoupí texty vedoucímu ORP 

11.01-14.01 upravené texty od vedoucího ORP děkanovi a do dokumentů kolegia 

15.01. děkan postoupí texy VR PedF (zašle členům) a vedprac (upozornění na text v podkladech 
pro jednání na intranetu 

15.01-22.01. připomínky od vedprac a VR PedF k dispozici kolegiu pro zapracování a přípravu k diskusi 
na poradě vedprac 

28.01. diskuse vedprac na poradě 

28.01.-06.02. zapracování připomínek 

07.02. postoupení OVV pro grafickou úpravu 

09.02. postoupení AS PedF 

 Zpráva o plnění plánu na rok 2020 

do 22.01. do dokumentů 

22.01.-25.01. Děkan – dotazy, náměty 

26.01. úpravy a předání AS PedF (není to výroční zpráva, nýbrž analýza) 
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OVV 

Harmonogram vizuálního stylu 

 Děkanát – hotovo. 

 Katedry a menší oddělení (rozvoj, věda) – do konce ledna, šablony jsou víceméně hotové. 

 Složitější oddělení (SO, personální) – po lednu, po DOD. 

Facebook 

 Před Vánocemi nám facebooku zablokoval reklamní účet. Pracuje se na odstranění problému, ale 
je to složité, komunikace z facebooku je především formou robotů. 

Rozvoj 

 Aktuální stav čerpání IP/IRP, fond F, ukazatel P (viz Trello). 

 Garance realizace platformy „EOC pro CŽV“ (firma Ders) – CCŽV nebo OPDV? – řeší se. 

 Hodnocení aktualizovaného SZ fakulty za rok 2020 (viz Trello) – termín dodání podkladů a 
projednání AS PedF UK. 

 SZ 2021-25 PedF UK viz Trello a podklady: 

 Hodnoty indikátoru pro rok 2021. 

 Část SZ „ROZVOJ A ZABEZPEČENÍ ČINNOSTÍ FAKULTY“ body k diskuzi:  

 Uvádět v SZ „Aktivity vycházející ze SZ 21–25 UK“ včetně odkazu na příslušnou partii SZ 
UK, např. (Bod 10, oddíl I. SZ UK 2021–25). 

 Výběrových řízení na místa akademických a, vědeckých a neakademických pracovníků. 

 Aktivně podporovat realizaci evaluace akademických a vědeckých pracovišť a jednotlivých 
pracovníků, včetně neakademických zaměstnanců a pracovišť, s cílem propojit všechny 
prvky a aspekty hodnocení kvality klíčových činností fakulty do uceleného systému. 

 Doplnit sabatikaly do agenty doc. Jančaříka (OVČ)  

Studijní 

Novelizace vnitřních předpisů UK: 

Dnem 1. ledna 2021 nabývají účinnosti dvě novely vnitřních předpisů Univerzity Karlovy:  

 Studijního a zkušebního řádu (odkaz na české a anglické znění): novela výslovně umožňuje 

i nadále uskutečňovat kontroly studia předmětu, státní závěrečné zkoušky nebo jejich části i 

obhajoby dizertačních prací zcela či částečně distančně (tj. hybridně). 

 Rigorózního řádu (odkaz na české a anglické znění): novela výslovně umožňuje uskutečňovat 

státní rigorózní zkoušky zcela či částečně distančně a dále prodlužuje lhůtu pro vykonání státní 

rigorózní zkoušky všem uchazečům, kterým tato lhůta měla končit 1. ledna 2021 až 30. června 

2021, do 1. července 2021. 

Harmonogram akademického roku 

 Připravena aktualizace HAR (v podkladech pro kolegium, interní materiál). 
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Hodnocení výuky studenty 

 Opatření děkana Harmonogram hodnocení výuky studenty za zimní semestr  (v podkladech pro 

kolegium, interní materiál). 

Rozvrh 

 Prosíme kolegium o podporu při jednání s vedoucími kateder a garanty studijních programů 

ohledně požadavků jednotlivých akademických pracovníků při tvorbě rozvrhu. V souvislosti s 

diskusí vedení fakulty a komise pro vícekriteriální hodnocení o tlaku na maximální využití pracovní 

doby plynoucí z pracovní smlouvy navrhujeme, aby u akademických pracovníků, kteří mají plný 

pracovní úvazek, byly jejich požadavky na úpravu rozvrhu povolovány ve zcela výjimečných 

případech (především v souvislosti s jejich dalšími pracovními povinnostmi, jako jsou např. členství 

v komisích apod.), a to pouze se souhlasem vedoucí/ho katedry a garanta studijního programu. V 

případě shody navrhujeme, aby studijní proděkanky mohly v tomto směru informovat zvláštním 

dopisem vedoucí pracovníky kateder a garanty SP. -> obecně souhlas kolegia (doc. Jančařík 

dodává, že dle jeho názoru není možné akademikům v jejich požadavcích bránit). 

Den otevřených dveří 

 14.01.2021, proběhne on-line. 

2. opravné termíny závěrečných zkoušek 

 Studijní proděkanky bude účastny u všech 2. termínů opravných zkoušek, následně vypracují 

zprávu o průběhu. 

Průběh zkoušek, výuky 

 Zkoušení by mělo zůstat v režimu jako dosud, tedy do 10 osob. 

 Nutno řešit problém se zkoušením, studenti KS nechtějí jezdit na prezenční zkoušení, musíme jim 

vyhovět a dělat distančně/hybridně. 

 Jak s velkými přednáškami? Je snaha již nyní rozdělit v rozvrhu velké skupiny na menší tak, aby 

bylo možno nasadit rozvrh, není pravděpodobné, že by došlo k rozvolnění. 

 Doc. Černochová – problém s tím, že u KITTV byla v ZS především teorie, která šla učit distančně, 

ale nyní se očekává především praktická výuka. Rozvrh bude připraven ve stávající podobě, 

budeme muset reflektovat situaci dle aktuálních opatření. 

Tajemnice 

Rekonstrukce budovy Rettigové 

 OBH připravuje prováděcí dokumentaci. Připravují se podklady pro památkáře – repliky/repase 

oken, dále se bude muset nově projednat návrh dvorků. 

 Zároveň se začíná připravovat dislokace fakulty, jsou vytipovány různé objekty, čekáme na nabídky 

výše pronájmů. Dne 11. 1. navštíví zástupci fakulty budovu Telecomu na Žižkově a Koleje 

v Hostivaři. Další možností je pronajatá budova FSV v Jinonicích. 

Rekonstrukce tělocvičen v Brandýse nad Labem 

 Dne 17.12.2020 bylo vydáno MŠMT registrační číslo akce. Je připraven návrh zadávací 

dokumentace, která bude po schválení právníkem předána na stavební odbor RUK a dále na 

http://www.pedf.cuni.cz/
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MŠMT. Na přelomu února/března by mohlo být vypsáno VŘ na dodavatele stavby, která by měla 

proběhnout přes prázdninové měsíce. 

Návrh opatření děkana 

 V podkladech pro kolegium, interní materiál, předkládám návrh k čerpání dovolených v roce 2021. 

Nově je možné převést v odůvodněných případech dovolenou do dalšího roku, je nutné 

zaměstnance upozornit, že to není automatické. Opatření by mělo vyjít po lednové PVP. 

Věda a výzkum 

Setkání proděkanů pro vědu pedagogických fakult 

 12.01. v 15:00 bude další setkání. 

Tvůrčí volno 

 Předložena jedna žádost, bude třeba rozhodnout. 

Cooperatio – návrhy oborů 

 Návrhy na hodnocení. 

Hodnocení dle Metodiky M17+ 

 Hodnocení dle modulu M3 – odeslána reakce. Hodnotitelé budou reagovat na jednání 07.01.2021. 

Prof. Wildová 

Různé 

 Nutno řešit zavření knihovny – ostatní fakulty mají nějakým způsobem otevřeno bezkontaktně. Řeší 

doc. Jančařík. 

Zahraniční 

Oddělení pro zahraniční vztahy 

 K 11.01. nastupuje na oddělení Mgr. Ivona Sobotková, Ph.D. – agenda přijíždějících a vyjíždějících 

studentů nejen v rámci ERASMUS, freemoveři. 

 Ve čtvrtek 7.1. dojde k předání agendy. 

ATEE 

 Pravidelné jednání Administrative Council AC + RDCs Chairs se uskuteční on-line v ZOOM v úterý 

12.1.2021 ve 20:00. PedF je na tomto jednání zastoupena. 

CEEPUS 

 Konzultace s Mgr. Trnkou (DZS) k možnostem dalšího zapojení PedF do programu CEEPUS. Bylo 

vytipováno několik sítí, k nimž by se mohla některá pracoviště jako partner připojit (bude nabídnuto 

některým katedrám, v podkladech pro kolegium, interní materiál). 
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Žádost o připojení k univerzitní smlouvě s Universität zu Köln 

 PedF usiluje o připojení k univerzitní smlouvě s Universität zu Köln. Řešíme v odboru pro zahraniční 

vztahy. Dlouhodobě s touto univerzitou spolupracuje katedra germanistiky, která pod vedením prof. 

Tvrdíka připravuje pro 2021 letní školu. 

http://www.pedf.cuni.cz/

