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Zápis z kolegia děkana 11.01.2022 

Č.j.: UKPedF/153034/2022 

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, D. Greger, M. Šafaříková 

Akreditace a kvalita vzdělávací činnosti 

Akreditace 

 S KPg řešeny opravy studijních opor pro učitelství výchovy ke zdraví – zasláno ke kontrole zpravodaji 

RVH (viz podklady pro kolegium, interní materiál). 

 Připravuje se k odeslání na OKVA spis Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví (včetně 

studijních opor). Rozšíření o kombinovanou formu studia. 

 Dokončuje se spis rozšíření akreditace NMgr. učitelství českého jazyka – plný studijní plán, bude 

zaslán Akademickému senátu – schválení ve VR v únoru. 

 V roce 2022 celá řada kontrolních zpráv, garanti SP budou upozorněni na nutnost zahájení přípravy 

zprávy (viz podklady pro kolegium, interní materiál). 

 Nutné - příprava studijního plánu STEM (termín, postup). Doc. Jančařík připraví návrh, následně 

schůzka doc. Jančařík a doc. Kucharská). 

Návaznost akreditací 

 Schůzka s garanty SP – 07.02. t. r. od 14:00 (online). 

 Na příští poradě vedoucích pracovišť – informace k postupu při přípravě otázek ke SZZ (předměty ZT 

PPZ, PPZ, postup dohledání informací v SIS). 

 Přehled předmětů, které se budou otevírat v LS (SZ), v podkladech pro kolegium, interní materiál. 

Studenti se SP 

 Dokončena závěrečná zpráva za řešení problematiky v roce 2021 a zaslána na RUK. 

 Příprava na účast na Dni otevřených dveří – uchazeči se SP. 

CŽV a distanční vzdělávání 

 CCŽV se zapojilo do přípravy Valné hromady U3V, která se uskuteční ve čtvrtek 13.01. t. r. na 

Teologické fakultě UK (porada na RUK dne 09.01. t. r.). 

 Byl připraven koncept a obsah nového Webu CŽV. 

 Začala příprava institucionální akreditace pro realizaci programů CŽV v rámci DVPP (stávající platí do 

05/2023). 

 Byli osloveni garanti všech tří druhů programů CŽV k jejich aktualizaci v SIS pro následující akademický 

rok (termín do 15.02. t. r.). 

http://www.pedf.cuni.cz/
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Děkan 

 Reforma přípravy učitelů prezentace ze setkání participativní skupiny je uložena v podkladech pro 

kolegium, interní materiál. 

 Je třeba vybrat diskuzní téma na únorovou poradu vedoucích pracovišť. 

 Doc. Uhlířová namítá, že knihovna provádí nadbytečné vyřazování knih a výtisků, v knihovně je podle 

ní nedostatek. Doc Jančařík vysvětlil, že současné vyřazování probíhá dle předpisů v souladu 

s ohledem na blížící se stěhování a zároveň upozorňuje na rozsáhlou digitalizaci a elektronizaci zdrojů. 

 Garantem sbormistrovství pro NMgr. bude doc. Valášek (docentem od 03.01. t. r.). 

Rozvoj 

 Fakulta nepřistoupila k NPO – Transformace. 

 Příprava závěrečné zprávy fondu F 2021, ukazatele P 2021 a IP 2021 – deadline do 19.01. t. r. (F a P) 

a 25.02. t. r. (IP). 

 Příprava podkladů pro Hodnocení plnění SZ za rok 2021 a pro Aktualizaci SZ pro rok 2022 (děkan, 

proděkani + TB) – deadline do 07.02. t. r. 

 Příprava OPADu „Rámcové principy kariérního rozvoje akademických a vědeckých pracovníků a 

lektorů na Pedagogické fakultě Univerzitě Karlově“. Do 14 dnů návrh k představení akademické obci. 

 Příprava fakultního projektu pro ukazatel P 2022 a úprava ideového plánu a struktury rozpočtu pro PP 

SŘ 2022 – čekáme na instrukce z OPP RUK (únor 2022). 

 Fond F 2022 – čekáme na ideový rámec z MŠMT, zadání dílčích projektů pro fakultní pracoviště ( bude 

k dispozici snad již na další PVP). 

Studijní 

HVS 

 Do komise HVS nastoupili 3 noví členové z řad studentů, ještě jednáme o doplnění o další 2 studenty. 

 V úterý 04.01. t. r. proběhlo jednání komise – po společné domluvě došlo k ještě mírným úpravám 

připravovaných otázek pro HVS. 

 Zahájení hodnocení: v úterý 11.01. t. r. 

Otevření předmětů ze ZS v LS 

 Katedra psychologie by ráda v LS otevřela dva kurzy ze společného základu, které jsou určeny pro ZS. 

Jedná se o povinně volitelné kurzy a otevřeny by byly nyní opětovně pro studenty v bakalářském studiu 

v prvním ročníku, kteří se v ZS nevešli do žádného kurzu. 

 OPBZ1Q005B Metakognitivní schopnosti a jejich rozvíjení 0/1. 

 OPBZ1Q006B Stres a jeho zvládání 0/1. 

 ANO, kolegiem schváleno. 

Psaní ZP v minoru 

 Návrh OPADu bude předložen k projednání na příštím kolegiu. 

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

Rekonstrukce budovy Rettigové 

 Stav rekonstrukce Rettigové beze změn: 

 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. 

 Připravuje se schůzka k jednání o možném stěhování v užším vedení spolu s Ing. Arch. Vilimovským. 

Rekonstrukce tělocvičen v Brandýse nad Labem 

 Byla podána žádost o kolaudaci. OVV připraví „opening“ k zajištění publicity. 

Věda 

Cooperatio 

 Všechny smlouvy o spolupráci byly podepsány všemi stranami, včetně pana rektora. 

 Je vhodné, aby se sešly rady a domluvila se příprava popisu projektů a činnost v rámci programů. 

Vydavatelství 

 Proběhla ediční komise, byl schválen ediční plán na další rok. Postupně standardizujeme podmínky 

pro vydávání odborných publikací. 

Ph.D. 

 Připraveny podmínky přijímacího řízení pro obor Didaktika biologie. Čekáme na zveřejnění v SISu, 

ihned po zveřejnění předložíme AS. 

Knihovna 

 RIV již nevyžaduje předávání monografií do národní knihovny. Má naše knihovna do fondu 

systematicky zařazovat publikace fakultních autorů a autorek? ANO, zařazovat. 

 Vývoj návštěvnosti v návaznosti na prodlouženou otevírací dobu k dispozici v pokladech pro kolegium, 

interní materiál. 

 CzechElib – kladné stanovisko AS UK: 

 Scopus 

 Web of Science 

 EBSCO Academic Search Complete, Ultimate 

 EBSCO eBook Academic Collection 

 Oxford Journals Full Collection 

 SpringerLink 

 Wiley Online Library Journals 

 Bookport 

http://www.pedf.cuni.cz/
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 ScienceDirect Freedom Collection 

 Nature 

 Science 

 JSTOR Art & Science I – XV 

 Taylor & Francis – Social Science & Humanities Library 

 Cambridge Journals Online – HSS 

 PsycINFO 

 Oxford English Dictionary 

 Medline Complete 

 Evidence-Based  Medicine Reviews 

 Taylor & Francis – Medical Library 

 Taylor & Francis – Science & Technology Library 

Zahraniční 

Aktualizace brožury pro UK POINT pro samoplátce o nabídce cizojazyčných studií 

 Aktualizaci a doplnění pro RUK řeší doc. Kucharská a doc. Černochová (v podkladech pro kolegium, 

interní materiál). Odevzdává se za 3 dny. 

 Otázka: výše poplatku za studium (ponechat 60 000 CZK pro Bc a MA studium; 0 CZK pro PhD 

studia)? ANO, ponechat stávající poplatky, jejich výše je součástí statutu. 

4EU+ virtuální kurzy pro LS 2021/22 

 Potřeba doplnit a aktualizovat údaje do SIS (řeší doc. Černochová), konkrétní údaje jsou 

v podkladech pro kolegium, interní materiál. 

ERASMUS+ KA2 Projekty 

 KITTV získala ERASMUS+ KA2 Projekt FERTILE "Artful Educational Robotics to promote 

Computational Thinking in a Blended Learning context". 

Příprava přijetí skupin zahraničních studentů 

 Zajišťuje OZV ve spolupráci s KPPPg, studentskými oborovými radami aj. 

 Skupina cca 35 studentů z Radboud University Nijmegen (NL) – duben a květen. 

 Skupina 35 studentů učitelství 1. st. ZŠ z University of Utrecht (NL) – ve dnech 19.-23.04. t. r. 
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