
Kolegium 20.10.2020 

Č.j. UKPedF/455157/2020 

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 

 Byla získána povolení MŠMT pro programy v AJ (anglický jazyk, hudební výchova, sborový zpěv, 
nástroj, pedagogika). 

 Probíhá kontrola vyplněných charakteristik předmětů v AJ pro tyto programy. 

 Do AS mohly být zaslány do 06.10., aby byly schvalovány v listopadové VR – spis bude stejný 
jako pro program v ČJ, pouze bude studijní plán s předměty v AJ. 

 Příprava DS Didaktika ČJ – probíhá. 

 DSP Didaktika biologie – schválena ve VR, příprava smluv mezi JCU a UK – jednání právníků, 
hodnotící zpráva tak, aby mohl být program projednán v AS do konce listopadu a schválen na 
zasedání VR v prosinci. 

 RVH – začalo nové období, připravují se kritéria pro hodnocení programů. 

Podmínky PŘ 

 Podařilo se změnit název programu pro KHV (sborový zpět, nástroj – v NMGr. byla 2x uvedeno 
nesprávně „ve sdruženém studiu“ dle dikce povolení MŠMT, akreditován však byl jen krátký 
název)  

 Učitelství hry na nástroj se sdruženým studiem Učitelství hudební výchovy pro 2. 
stupeň základní školy a střední školy (dvouoborové studium) x Učitelství hudební 
výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Učitelství 
hry na nástroj (dvouoborové studium). 

 Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým 
studiem Učitelství sborového zpěvu (dvouoborové studium) x Učitelství sborového 
zpěvu se sdruženým studiem Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základní školy 
a střední školy (dvouoborové studium). 

Studenti se SP 

 Probíhá zpracování FD. 

 Nákup nové techniky pro studenty se SP. 

 Setkání kontaktních osob UK – avizováno možné snížení prostředků v příštím roce, údajně lze 
si udělat větší rezervu než FÚUP 5 % (některé fakulty nedočerpají i 30 %)  

 Kristýna Janyšková – vozík pro pana Tvrze, nedokončeno Kamilou Janyškovou, zbývá ještě 
dořešit sociální otázku (právní služby - bezplatná právní poradna, možná využít právní poradnu 
UK? https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-4.html?news=10971&locale=cz).  

Ceny 

 Katedry informovány o Bolzanově ceně. 

 Připraven návrh k odeslání na RUK – KČJ. 

 Prof. Pecháček – návrh 1 studenta, pak nominaci stáhl. 

CŽV a distanční vzdělávání 

 Změny ve formě výuky v programech CŽV (DVPP a U3V) byly na základě žádosti z MŠMT 

ohlášeny na příslušný odbor – viz samostatné materiály. 

 Webový rozcestník „Fakulta online“ je v provozu. 

 Program na PVP ve čtvrtek dne 22. 10. s tématem „Distanční vzdělávání“? 

https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-4.html?news=10971&locale=cz


 Informace o rozcestníku (T. Bederka, I. Červený). 

 Informace o metodické podpoře distančního vzdělávání (I. Červený). 

 Informace o technické podpoře distančního vzdělávání (Ing. Sankot). 

 Diskuse, podněty z kateder. 

Dr. Laufková 

Dobrovolnická činnost studentů 

 Hlídání dětí zaměstnanců FN Motol (Nela Pastrnková, Agora). 

 Hlídání dětí zaměstnanců Thomayerova nemocnice (V. Laufková). 

 Výpomoc ve školách, MŠ, minulý týden i ZŠ (Anna Jeřábková, Míša Chudobová, spolek Emil). 

 Další dobrovolníci se přihlašují, kontakty v případě potřeby předány, uznávání praxí 

v součinnosti se SPP, studijními proděkankami a p. proděkankou Kucharskou (Asistentská 

praxe). 

 Další studenti pomáhají v Domech s pečovatelskou službou apod. 

Výjezdní zasedání studentských organizací 

 Online skrze platformu ZOOM (alternativa k výjezdnímu zasedání). 

     Témata: jak se spolkovým a oborovým životem za současné mimořádné situace, reflexe 

letošních seznamováků a letošního předstudijního soustředění (malý počet studentů 

v místnostech stud. organizací). 

 24.10.2020, 14:00–16:00  

 ZOOM: https://cuni-cz.zoom.us/j/91637947245?pwd=cXFwczRwS0dEUFFFMFFwbm5CRzYxZz09. 

Ustanovení studentského neformálního spolku dle OPAD 29/2020 

 Tělocvikáři 

 Bratři Lihovovi  

 Přihláška i stanovy v podkladech pro kolegium – interní materiál, ANO, schváleno 

kolegiem. 

Fakultní ples 

 10.03.2021 (rezervace v NDV od loňského roku), zatím bez podpisu smlouvu s NDV a FF UK. 

OVV 

 Podklady na vedprac 

 Připraveny nové. jsou barevné, když se porady konají online. Odstranil jsem úvodní 

stránku a zvětšil políčka. Pro studijní je special delší varianta na termíny. 

 Žádost od Mironetu (v podkladech pro kolegium – interní materiál) 

 Naše stanovisko: 

 Podobný projekt dělá i česko.digital, nicméně pokud kolegium schválí, vyjednal bych 

podrobnosti, nicméně projekt jako takový je z našeho vidění velmi potřebný. 

 Spouštíme spolkový web  http://spolky.pedf.cuni.cz/. 

 Některé projekty byly z důvodu COVID-19 posunuty na konec listopadu. 

 Momentálně je celé oddělení na HO a fungujeme distančně. Můj zástup v případě potřeby je 

Martina Koláčná. 

  

https://cuni-cz.zoom.us/j/91637947245?pwd=cXFwczRwS0dEUFFFMFFwbm5CRzYxZz09
http://spolky.pedf.cuni.cz/


Rozvoj 

 Technické zabezpečení on-line výuky – nákup 20 notebooků pro katedry z IP6, VP dotázáni  
e-mailem na člověka pro inventarizaci; komplikace odstoupení firmy od smlouvy, druhá 
v řadě nemá rezervované zboží (dodání 5/2021); přímý nákup! 

 Ukazatel P – personální audit do 15.11. v 16 hod, indikátor „počet uspořádaných odborných 
seminářů na aktuální témata v oblasti VŠ“ – plnění další semináře STEM atd. 

 IZ pro UK - PedF - Rekonstrukce malé a velké tělocvičny v Brandýse nad Labem – finalizace 
podkladu pro RUK, resp. MŠMT do 21.10. (garance VT a IK). 

 IP 2021 a PP ŘS 2022-25 – schválené na RUK (v podkladech pro kolegium –interní materiál), 
nutné zohlednit v Strategickém záměru PedF UK 2021-25!, může být podkladem pro PVP. 

 Fond F – čerpání všech pracovišť do 15.10. 

 Zbývající VZMR – grafická koncepce nového orientačního systém (ORP), OC pro CŽV fakulty 
(ORP); ICT rekonstrukce učebny R107 a M103 (SIT do 06.11.). 

Studijní 

Hybridní státní zkoušky v červnu a září 2020 

 Přehled je v podkladech pro kolegium. 

Dotaz k výuce – Dr. Kaslová KMDM 

 Předmět Outdoor Mathematics, žádost o výjimku pro prezenční výuku – edukativní procházka 

po Praze -> NE, kolegiem zamítnuto. 

Tajemnice 

Rekonstrukce budovy Rettigové 

 OBH připravuje prováděcí dokumentaci. Dokončuje se silnoproud, slaboproud a AV technika. 

Finalizuje návrh na vzhled dvorků a terasy. Zpracovává se návrh auly a velkého sálu. 

Rekonstrukce tělocvičen v Brandýse nad Labem 

 Stavební rozhodnutí nabylo právní moci 07.10.2020. Dokončuje se investiční záměr, který bude 

podán tento týden na RUK a do konce měsíce na MŠMT. 

Návrh opatření děkana k veřejným zakázkám a provozní pokyn tajemnice k VZMR 

 V podkladech pro kolegium je uložen návrh opatření děkana a provozní pokyn tajemnice 

k veřejným zakázkám, včetně 4 příloh. Návrhy jsou v revizích. Prosím o případné připomínky 

do pátku 23.10. 

Informace k databázi hodnotitelů 

 V příloze přikládám materiál, který byl předložen na RKR. Je třeba na RUK sdělit kontakt za 

fakultu, s kým bude moci OPP řešit tuto agendu (zaslání smlouvy o spolupráci mezi zapojenými 

VVŠ, zasílání objednávek z partnerských VŠ, vystavení faktur a jejich zasílání na OPP). 

Doktorandská stipendia 

 Za květen – září byla vyplacena doktorandská stipendia ve výši 9.168.806 Kč. Dotace z MŠMT 

činí 8.651.250 Kč. Žádám o souhlas s převodem rozdílu ve výši 517.556 Kč do nákladů 

stipendijního fondu -> ANO, kolegiem schváleno. 

Ostatní 

 Tvrz – vozík, podpora, řeší Kristýna Janyšková. 

 Pokyny ekonomického oddělení ke konci roku, v podkladech pro kolegium – interní materiál. 



 Nákup dezinfekční UV lampy na dezinfekci písemností – 2 ks, cena cca 1.800 Kč/ks, pro 

podatelnu, druhý ks na zapůjčení na jiné oddělení. 

 Opatření rektora k veřejným zakázkám ve vědě a výzkumu, viz příloha. 

 Cílem tohoto opatření je zabránit situaci, kdy je Univerzita Karlova (dále jen „UK“) vyloučena 

z veřejné zakázky nebo soutěže ve vědě a výzkumu z důvodu porušení pravidla nepodávat více 

nabídek/přihlášek za jedno IČO, než stanovuje příslušný zákon nebo zadávací dokumentace.  

Věda a výzkum 

Vědecká rada 

 Proběhlo hybridní zasedání 15.10., přítomno 49 členů z 52 (zápis viz podklady pro kolegium, 
interní materiál). 

 Příští zasedání 19.11. v 9.00 opět hybridní formou. 

 Pozdrželo se jmenování doc. Mgr. Kláry Šeďové, Ph.D., jmenovací dekret již byl vystaven. 

Projekty 

 Převod prostředků institucionální podpory do FÚUP nad 5 %? Rozhodnout do dalšího kolegia. 

TA ČR Éta 5 

 Deadline 12.10. Podáno 5 projektů v roli hlavní řešitel, 3 spoluřešitel (viz příloha). 

START 

 Deadline 30.10. Připravováno 5 projektů v roli hlavní řešitel, 2 spoluřešitel (viz příloha). 

Metodika hodnocení 17+ Modul M1  

 Obdrželi jsme hodnocení H18+H19. Došlo k výraznému zlepšení. 

 Poprvé máme 2 publikace hodnoceny výslednou známkou 1 a průměr pod 3. (viz podklady 
pro kolegium – interní materiál). 

Známka  Počet  Autoři  

1  2  Voňková, Bendl & Papajoanu; Kvasz  

2  3  Lukavská; Simpson, Vondrová & Žalská; Martinková, Goldhaber & Erosheva  

3  7  Hradilová; Kepartová; Straková, Simonová & Greger; Bendl, Voňková, 
Papajoanu & Vaňkátová; Dvořák, Holec & Dvořáková; Páchová, Bittnerová, 
Franke, Rendl & Smetáčková; Štech;  

4  4  Hnilica, Smetáčková, Francová & Komárková; Kučera; Charvátová; Koura & 
Kourová  

5  1  Hogenová  

Ph.D. studium 

 07.10. proběhlo setkání s garanty doktorských programů. 

 Probíhají tvorby nových ISP v SISu. Dílčí technické problémy se snad daří řešit. 

 Probíhá roční hodnocení stávajících doktorandů. Přetrvávají problémy s hodnocením dle SZŘ. 

 Potřeba schválit podmínky PŘ na akademický rok 21/22. (v podkladech pro kolegium, interní 
materiál). 

Komise pro etiku ve výzkumu 

 Proběhla 2 zasedání (posuzují se 2 žádosti). 

 Schválen jednací řád, bude vydáno jako opatření děkana v souladu se statutem komise. 

PVP 

 26.11. v rámci PVP bude hlavním diskuzním tématem „Hodnocení vědy“, moderátor  
doc. Jančařík. Podklady budou v předstihu uloženy v pokladech pro vedoucí pracovišť.  

  



Zahraniční 

ERASMUS+ 2020/21 – výuka  

 Data v SIS překlopena, ERASMUS+ studenti by měli být zapsáni do kurzů, řeší se standardním 
způsobem změnové Learning Agreement. 

Jednání o návrhu smlouvy s Uni Passau  

 07.10. se uskutečnilo pracovní jednání k zájmu Dr. Bednáře, doktoranda KOVF, uzavřít smlouvu 
o spolupráci s Uni Passau, která měla být zaměřena především na spolupráci při řešení 
fenomenologických otázek ve filosofii. Setkání se uskutečnilo za přítomnosti vedoucího KOVF 
Dr. Lánského, paní Dr. Ivy Beránkové, která má na starosti přípravu a uzavírání mezinárodních 
smluv, a doc. Černochové. Prof. Hogenová se z jednání omluvila. Pan Dr. Lánský se seznámil 
s tím, že už existuje platná univerzitní smlouva mezi UK a Uni Passau, v tomto duchu nás i 
informoval OZV RUK. Pokud by byl zájem o uzavření smlouvy mezifakultní, tak by taková 
smlouva měla být rámcová, otevřená, v souladu se strategií internacionalizace KOVF a 
v souladu s doporučeními OZV RUK na formální stránku smlouvy.  

 KOVF dosud nikdy nevyužila možnosti uzavřít ERASMUS+ dohodu s Uni Passau. 

 Dr. Lánský ocenil, že během setkání získal důležité informace o možnostech podpory pro 
mezinárodní spolupráci a mobility. Dr. Lánský má velké zahraniční zkušenosti a bude se snažit 
podporovat KOVF, aby kromě tradičních partnerů, které dosud KOVF ke spolupráci využívala, 
se zapojila i do spolupráce s dalšími zeměmi EU, zejména partnery 4EU+, ale i mimo Evropu. 

Nabídka z OZV RUK na spolupráci s Universidad de Chile 

 Minulý týden na OZV RUK proběhlo setkání s prvním tajemníkem velvyslanectví Chile v ČR 
ohledně dalšího prodloužení meziuniverzitní dohody s Universidad de Chile 
(https://www.uchile.cl/english). S touto univerzitou probíhá v rámci dohody pouze výměna 
studentů. Zahraniční partner přišel s návrhem spolupráci rozšířit i do akademické oblasti a 
zorganizovat online setkání všech, kdo by o spolupráci měli zájem. 

 Katedrám bude nabídka zaslána. Zájemci o spolupráci s Universidad de Chile a o online setkání 
se nahlásí na odd. pro zahraniční vztahy PedF. Seznam zájemců bude do 06.11. zaslán na OZV 
RUK. 

 Nabídka Českého Centra Calgary pro naše studenty 

 Studenti PedF často v rámci ERASMUS+ stáží jezdí na stáží do zemí, kde působí České centrum 
nebo Česká škola. PedF s tím má výborné zkušenosti. 

 Z Calgary přišla podobná nabídka (viz Příloha). Bohužel, výjezd na takovou stáž nelze financovat 
z peněz ERASMUS+. 

 Očekáváme velký zájem mezi studenty PedF. Proto navrhuji: 

 Nabídku s Českým Centrem v Calgery přijmout. 

 Vypsat výběrové řízení pro studenty (standardně se dělá i pro ERASMUS+ stáže podle 
jasných kritérií). 

 Nejlepšího uchazeče vyslat a financovat jeho mobilitu z účelového stipendia (podobně 
jsme to dělali v případě Kučera Scholarship). 

https://www.uchile.cl/english

