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Zápis z kolegia děkana 31.01.2023 

Č.j.: UKPedF/56420/2023 

Přítomni: M. Bílek, T. Bederka, M. Černochová, J. Jiřičková, T. Klinka, I. Kočová, A. Kucharská, P. Nečasová,  

M. Nedělka, J. Stará, V. Teodoridis, N. Vondrová 

Omluveni: K. Mikule, R. Wildová 

Akreditace a kvalita vzdělávací činnosti 

Akreditace 

 Kontrolní zprávy Speciální pedagogika/Logopedie, Logopedie – potřeba změnit garanta ZT PPZ  

doc. Klenkovou. 

 Dokončuje se příprava prodloužení akreditace programů KSP se zaměřením na logopedii. 

 Doplněny náležitosti žádostí pro habilitační/jmenovací řízení a kontrolní zprávy – počty studentů ve SP 

KDDD. 

Souvislosti s akreditacemi 

 Úprava profilu absolventa pro NMgr. Speciální pedagogika a Logopedie (viz podklady pro kolegium, 

interní materiál) – nutné doplnění vazby na legislativu. 

 Do konce března budeme předkládat profily programů, které byly zahájeny 2020/2021. 

Studenti se SP 

 Neposkytování možné podpory při atestování studentů se SP (navýšení času) – studenti byli znovu 

obesláni s informací, že musí řešit dopředu (je to i součást posudků funkční diagnostiky). 

 Proběhlo šetření mezi kontaktními pracovníky kateder – po absolvování vzdělávacích programů 

Akademické poradny (projekt OP VVV) – znalostní báze (viz podklady pro kolegium, interní materiál). 

 Proběhlo šetření k self-efficacy u studentů se SP, součástí i kvalitativní otázky – odpovědělo 65 

studentů se SP ze 110, bude jim dána zpětná vazba směrem k posudkům FD a spokojenosti s 

poradnou (viz přílohu). Je domluveno s CC, že podobné šetření zorganizujeme na celé UK (u studentů 

se SP). 

 Poradna bude fungovat jako samostatné pracoviště, zapojení pracovníků: 

 Katedry psychologie (dr. Špačková, dr. Presslerová, dr. Sotáková, Mgr. Kučerová). 

 Katedry speciální pedagogiky (dr. Šumníková, dr. Kotvová, dr. Hradilová). 

 Externisté (Mgr. Barcaj, Mgr. Tetourová, Mgr. Vydrová). 

 Odborná pracovnice pro studenty se SP (Mgr. Janyšková). 

 Kromě individuálního poradenství – skupinové aktivity pro studenty (volitelné předměty, růstové 

skupiny), vzdělávací aktivity. Vzdělávací programy v rozsahu 16 hodin – nutné ohlásit přes odd. CŽV, 

i když se nejedná o DVPP – bude se řešit. 

 Připravujeme smlouvu s FHS a PřF o využívání služeb APOD. 

http://www.pedf.cuni.cz/
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Změny v akreditacích 

K projednání v kolegiu princip rozšíření možnosti otevírat kurzy i v jiném semestru daného akademického roku: 

Učitelství pro 1. stupeň základní školy 

 Předmět: Kurz metodiky bruslení (OPMN0T333B, OKMN0T256B), povinný předmět, modul zaměření 

tělesná výchova, 3LS, PPZ. 

 Změna: žádáme o schválení úpravy vypsání předmětu pro ZS/LS. 

 V akreditacích byl schválen letní semestr, ale předmět je nutné plnit v zimním semestru vzhledem k 

jeho náležitostem. -> ANO, kolegiem schváleno. 

 

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání  

 Předmět: Lyžařská praxe s reflexí (OPBT4T042A), povinný předmět / oborová didaktika, oborová praxe 

/ složka 1b, 3, 2/LS, PPZ. 

 Změna: žádáme o schválení úpravy vypsání předmětu pro ZS/LS. 

 V akreditacích byl schválen letní semestr, ale předmět je nutné plnit v zimním semestru vzhledem k 

jeho náležitostem. -> ANO, kolegiem schváleno. 

 

Předmět: Základy speciální pedagogiky OPBZ1S004A  

 Společný základ/ Povinné předměty / pedagogika, psychologie / složka 1a. 

 Změna: ze ZS na ZS/LS. 

 Tento předmět je v nových studijních plánech nastaven jen pro výuku v ZS, a doporučen pro třetí 

ročník. V dobíhajícím plánu byl však vyučován z kapacitních důvodů v obou semestrech. Nyní nastala 

situace, že studenti, kteří studují dle nových plánů, se nemusejí vejít v ZS do tohoto předmětu, katedra 

potřebuje otevřít i v LS. -> ANO, kolegiem schváleno. 

Děkan 

Konference NAÚ 

 Pozvánka viz podklady na kolegium. 

OPAD kariérní řád 

 Je třeba připravit novou verzi, která doplní/nahradí původní OPAD 13/2022. 

 Přijetí našich změn RUK, kladná odpověď. 

 Návrh – úprava jmenování vedoucích – změna od Mgr. Macoškové, bude zaneseno. 

Dislokace S 

 Mgr. Bederka zašle ideový záměr -> během února připraví doc. Kucharská návrh -> předá doc. 

Teodoridisovi, který zajistí podklad včetně požadavků na SIT -> předložení dislokační komisi.  

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

 Do 20.02. je třeba odpovědět paní rektorce na dotaz ohledně spolupráce s agenturami. V tuto chvíli 

nespolupracujeme s žádnou agenturou. 

Porady vedoucích pracovišť 

 Dr. Klinka vede neformální setkání, pokud vznikne námět na diskuzní téma na PVP -> informace panu 

děkanovi, který osloví vedoucí pracovišť, návrh témat bude předložen na únorové poradě, první 

diskuze by byla v březnu. 

Oddělení pro komunikaci a marketing 

Konference KBES 

 Dr. Vojíř zajistil sponzora na konferenci, Mgr. Bederka pošle informace paní tajemnici, sekretariát 

následně připraví darovací smlouvu. 

Newsletter  

 Podklady pro newsletter od jednotlivých oddělení – byl poslán formulář, ale nemáme zpětnou vazbu. 

Do newsletteru chceme umístit co nejvíce interní komunikace, včetně veškerých oznámení. Každé 

oddělení bude vždy k určitému datu znovu vyzváno ke sdílení informací, které by se mohly zařadit do 

newsletteru. 

Aktuální projekty – v tuto chvíli je stop stav na nové projekty 

 Kampaň na podporu učitelů směrem k dětem v sociální exkluzi. 

 Kampaň na podporu uchazečů ze sociálně znevýhodněného prostředí (na MŠMT). 

 Kampaň Učitelé jsou třída – osvěta kolem učitelské profese. 

 Nový intranet a elektronizace agendy. 

 Interní komunikace – změny v poradách, setkávácí a sdílecí skupiny. 

 Úplný přechod na Outlook. 

 Alumni klub. 

 Spuštění webu pro novináře s největší databází odborníků na pedagogiku v ČR. 

 Nové katederní webové stránky. 

 Doplnění kolekce Merche.  

 Dopracování reformy CŽV. 

 Revize analytik stránek. 

 Edukace zaměstnanců v marketingu. 

 Orientační systém.  

Připravované akce 

 03.02. Setkání s osobností – prof. Cyril Höschl. 

 03.02. Workshopy kreativní hudební výchovy. 

http://www.pedf.cuni.cz/
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 08.02. Workshop: citační manažer EndNote. 

 09.-10.02. Dva dny s didaktikou biologie 2023. 

 16.-17.02. Dva dny s didaktikou matematiky. 

 02.03. Fakultní ples – prodej vstupenek zahájen. 

Rozvoj 

 Fond F 2022/ukazatel P 2022/PP SŘ 2022 – zprávy podány a přijaty na RUK. 

 Fond 2023/ukazatel P 2023 – příprava fakultních projektů za vedení fakulty (návrhy včetně rozpočtu 

do 12.02.). 

 PP SŘ 2023 – příprava realizace dílčích aktivit viz e-mail, proběhla konzultace Mgr. Bederky,  

doc. Kucharské, doc. Jančaříka, doc. Černochové a prof. Bílka – vše jako v roce 2022 (finance jsou 

schváleny RUK). 

 Hodnocení akademických pracovníků – podklad na RUK; výzva pracovníkům, kterým končí smlouva. 

 Hodnocení SZ 2022, aktualizace SZ 2023 – finalizace a deadline byl 30.01.2023 do podkladů kolegia. 

Studijní 

Termíny 

 31.01. – 04.02.   období SRZ 

 31.01. ve 12:00 – 15.02. zahájení a konec registrace do předmětů 

 06.02. 9:00    registrace do všech předmětů 

 13.02. – 18.02.   bloková výuka pro KS 

 20.02. – 12.05.   výuka PS + KS 

 28.02.    konec přijímání přihlášek ke studiu (Bc., Mgr., Nmgr.) 

 16.03. – 17.03.   promoce 

HVS 

 Aktuálně řešíme technický problém na straně poskytovatelů aplikace, kdy se studentům NMgr. 

nezobrazují předměty. S vědomím proděkana FF dr. Koury jsme svolali schůzku (31.01.) s cílem 

nalézt řešení vzniklé situace.  

Spolky a SOR 

 Neformální spolek Cult žádá o ustanovení, při KVV. ANO, kolegiem schváleno. 

Školení 2-3 pracovníků SO/OVČ k první pomoci 

 Do prvního běhu školení se za SO přihlásí dr. Vachudová a Mgr. Svoboda. Na základě výzvy pí 

Korcové z RUK se sami přihlásili na 14. 2. 2023. Je to třeba kvůli promocím. 

Průběžný stav počtu přihlášek ke studiu 

 K 30.01.  evidujeme 1439 přihlášek (číslo srovnatelné jako minulý rok). 

 Přesná čísla v příloze “prihlasky_01_30”. 

http://www.pedf.cuni.cz/
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Část státní zkoušky v písemné formě 

 Zatím nemáme zprávu, že by o tom katedry uvažovaly, vhodná možnost uplatnit písemnou zkoušku 

je v programech s plným plánem (otázka akreditací), pro příští ak. rok bychom využili opatření 

rektora. 

Spolek Entropie 

 Studentský spolek při HVV, rádi by tu zkoušeli, doc. Valášek s tím souhlasí. Kolegium souhlasí, ale 

zkoušky budou možné pouze v rámci výuky a otvírací doby budovy. O víkendech NE. Rezervace 

prostor řeší Mgr. Maděrová z OKM. 

Tajemnice 

Rekonstrukce budovy v Rettigové 

 Redukce projektu rekonstrukce RT. EDS bylo přiděleno 17.06.2022, celková výše IZ: 447.056.307 Kč; 

z toho dotace: 393.409.550 Kč, spoluúčast: 53.646.757 Kč. Pracujeme na redukci projektu, bez 

celkové dislokace budovy. Nutné podmínky: 1) musíme dodržet, co nejvíce závazných parametrů akce, 

které vyplývají z rozhodnutí MŠMT, 2) do 17.06.2023 musíme vypsat výběrové řízení na zhotovitele 

stavby.  

 Aktuální stav: MŠMT resp. MF doporučují zpracovat úplnou redukovanou prováděcí dokumentaci. 

Chápeme, že rozhodnutí MŠMT a MF musíme respektovat. Nyní jsme v situaci, kdy výběrové řízení 

na zhotovitele stavby máme vypsat začátkem června 2023, ale zároveň máme vysoutěženého 

projektanta na zpracování redukce projektu: "aktualizaci prováděcí dokumentace v plném rozsahu", a 

to firmu OBH, která je schopná dílo předat za 181 dní, což je koncem července 2023. Firma není 

schopná dokončit zakázku dříve. Cena: 5 mil. Kč. Navrhuji smlouvu s firmou OBH podepsat a začít 

pracovat na redukci prováděcí dokumentace v plném rozsahu od začátku února, jak bylo naplánováno. 

ANO, kolegiem schváleno. 

 Na RUK jsme předali návrh na postup zadání výběrového řízení, viz příloha. Pokud nám přijde záporná 

odpověď, spolupráci s firmou OBH bychom ukončili a uhradili bychom jí pouze vzniklé náklady. 

Odpisový plán 

 Na základě změny opatření rektora k odpisování majetku jsme změnili také opatření děkana. Nově se 

odepisuje hmotný a nehmotný majetek od 80 tis. Kč vč. DPH. 

Různé 

 Výzva z RUK k přihlášení na kybernetická rizika – dr. Rydlo, SO, tajemnice, vedoucí SIT. 

 Dotaz od KDDD, zda si mohou sami domlouvat dopravu a ostatní na tuzemské exkurze. Pro tuto chvíli 

NE, bude se řešit v rámci příštích kolegií. 

 Připravuje se opatření k využívání elektronické evidence docházky a žádostí o dovolenou u 

akademických pracovníků. 

http://www.pedf.cuni.cz/
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Věda 

SVV 

 Původně byly dva projekty pod vedením prof. Pokorného a prof. Vondrové. 

 Nově může být maximálně 50 řešitelů na projekt. Máme cca 200 doktorandů, budou tedy 4 projekty 

pro jejich podporu, které povedou doc. Kucharská, prof. Vondrová, prof. Pokorný a doc. Straková. 

 Doc. Jančařík připraví rozpočty. 

 K dalšímu projednání je třeba připravit rozpočet na časopisy, které nyní již nepůjde spolufinancovat 

z těchto zdrojů. 

 

V Praze 15.2.2023, zapsala H. Vašíčková 

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

