
Kolegium 03.11.2020 

Č.j. UKPedF/458720/2020 

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 

 Probíhá finalizace studijních plánů pro samoplátce, došlo k úpravě formuláře v SIS, ještě 
komunikujeme s OKVA, zda je nutné nyní opravovat anotace (máme zde i témata, ta by mohla 
být nyní v sylabu, je zde prázdná kolonka). 

 Studijní programy pro samoplátce – KHV (zaslána bude česká verze programu se studijním 
plánem v AJ, charakteristiky předmětů v AJ. Nejedná se o novou akreditaci, ale rozšíření 
akreditace, viz přílohy v podkladech pro kolegium, interní materiál. 

 DS Didaktika českého jazyka – spis v podkladech pro kolegium, interní materiál, bude 
postoupen k projednání v AS, změna v projednávání – nejdříve studijní komise, až poté AS. 

 DS Didaktika biologie – uskutečnila se schůzka mezi OKVA – PedF – JCU rektorát – PedF 
k přípravě dohody o spolupráci v programech. Bude zaslán na NAÚ dotaz, týkající se ještě 
nejasných bodů: 

 1. Stvrzení dohody: dohoda o spolu-uskutečňování nemá být podepsána jen děkany, 
ale především rektory? 

 2. Oborová rada a garant: formálně se bude jednat o dva studijní programy, dvě 
oborové rady, dva garanty (dva předsedy oborové rady). Může ale dohoda o spolupráci 
stanovit společnou oborovou Radu a její fungování? Kam až může případně sahat 
gesce takové společné oborové Rady? (Předpokládáme, že garant z té či oné VŠ bude 
stvrzovat rozhodnutí pro studenty ze své VŠ). 

 3. Financování: Každá VŠ bude dostávat finance na svůj studijní program. Budou to 
„dva" separátní „balíky" peněz. VŠ tedy nemusí řešit základní přerozdělování financí, 
avšak dílčí dohoda může řešit případné refundace, vznikne-li např. nějaký nepoměr 
v počtu studentů zapsaných na UK/JU. Je tento předpoklad správný? 

 4. Přijímací řízení: Ačkoliv se bude jednat o dva studijní programy, VŠ by měly zájem o 
společně konané přijímací řízení (společná komise...). Může dílčí dohoda společné 
přijímací řízení stanovovat? 

 Řešíme s garantkou SP Logopedie změnu názvu Bc. SZZ (Ne Člověk se znevýhodněním..... ale 
Logopedie, Surdopedie – podnět od studentů, MUNI nechce uznávat naši SZZ jako vstup do 
NMgr. Logopedie). Komunikace s MZd a pak žádost na OKVA. 

 Návrh – oslovit garanty společných programů (společně s proděkanem pro vědu a výzkum) - 
jak se zajišťuje spolupráce mezi programy (bude s velkou pravděpodobností součástí 
hodnocení studijních programů). 

Podmínky PŘ 

 Modelové testy – zatím nezaslaly všechny katedry, budeme urgovat. 

 Aktualizace webových stránek – modelové testy. 

 Bude nutné aktualizovat přehledy na webu přijímacího řízení (po návratu p. Kukly po nemoci) 
– úpravy názvů dle maior/minor plus prokliky na jednotlivé programy (jednání s Mgr. Bederkou 
ve středu 4.11.). 

Studenti se SP 

 Příprava dočerpání účtu z prostředků na studenty se SP. 

 Katedroví koordinátoři – do 20.11. dodávají výkazy za sebe a za pracovníky katedry, včetně on-
line. 

 Rektorátem nebylo doporučeno vyplácení stipendií studenům se SP. 



 Lze převést až do 30 % rozpočtu, předpoklad je 15 %, max. do 20 %. 

 Bude zahájen kurz Tělesné a zrakové postižení jako každodenní výzva i realita života studentů 
VŠ. 

 Řešíme změnu indikátorů u projektu OP VVV – proškolení ve vzdělávacích aktivitách – 
prezenční a distanční část (aby on-line výuka byla započtena jako kontaktní). 

 Zpracovaná funkční diagnostika pro PedF i ostatní fakulty – 88 studentů, financuje Centrum 
Carolina, budeme řešit přes vnitřní fakturu. 

Garanti studijních programů 

 Informace k OKVA pro garanty SP – viz podklady pro kolegium, interní materiál. 

 Návrh rozdělení – informace od prorektorky Králíčkové zajišťují studijní proděkanky, informace 
od prorektorky Wildové zajišťuje proděkanka pro akreditace, případně dohoda mezi 
proděkankami, pokud by to mělo být jinak. 

CŽV a distanční vzdělávání 

 Proběhlo jednání ad-hoc pracovní skupiny („páteční skupina“) zaměřené na distanční 

vzdělávání na fakultě. Cílem je podpora zejména akademických pracovníků, ale i studentů a 

učitelů z praxe. V pracovní skupině vznikl materiál „Distanční výuka – poradník – PedF UK“, 

který redigoval Dr. Klinka – viz samostatný materiál. Uvedené zásady/rady by mohly být využity 

k strukturované prezentaci příkladů dobré praxe distančního vzdělávání na fakultě 

s umístěním v rozcestníku Fakulta online. 

 Podpora další činnosti pracovní skupiny zaměřené na distanční vzdělávání na fakultě. Forma 

odborné skupiny nebo pracovní komise pod vedením proděkana pro celoživotní a distanční 

vzdělávání? Složení na bázi „páteční skupiny“. 

 Další webináře k distančnímu vzdělávání – viz nabídka na webu Fakulta online. 

 Problémy s přístupem studentů programů CŽV do SISu jsou řešeny, vše ale komplikuje 

nemožnost operativního osobního jednání (podepisování smluv, vyzvednutí průkazů na UK 

Pointu). 

Děkan 

 Návrh na talentovou soutěž od Tomáše Vonšovského. Akce může proběhnout v jejich režii, 

nikoli pod fakultou. Tyto akce je třeba řešit vždy přes komisi pro pořádání fakultních akcí. 

 Akademický senát – nastavení komunikace směrem ke kolegiu (pro Dr. Gregera a Bc. 

Čechovou). 

 Z RKR – probíhají schůzky k Progresu, bude Progres 2; řeší se Think Tank; join degree; kampus 

Hybernská; vypořádání účasti na zisku univerzity (finanční); drop-out. 

Dr. Laufková 

Dobrovolnická činnost studentů 

 UK Point jako rozcestník. 

 Koordinace hlídání dětí a doučování skrze nás (odkaz na náš web – vytvořen do konce týdne) 

– viz studijní agenda. 

Výjezdní zasedání studentských organizací 

 24.10., 14:00–16:00 hod. 

 Zápis v podkladech pro kolegium, interní materiál. 

 Poděkování za přítomnost p. děkanovi a pí proděkance Černochové. 

  



Granty na podporu činnosti studentských organizací (podzimní termín) 

 Komise (doc. Teodoridis, Dr. Nečasová, Dr. Kadrnožková, Mgr. Bederka, Dr. Laufková) rozhodli 

o přidělení grantů na podporu činnosti následujícím studentským organizacím, které splnily 

podmínky: spolky Agora, Drosophila, Emil; neformální spolky La Vie Boheme, Tělocvikáři, Na 

Slovíčko; SOR: FJL (Strofa), Germanistiky, VV, M, TV, AJ, Psychologie. Odůvodnění zamítnutých 

návrhů bylo studentským organizacím sděleno, žádat mohou v jarním termínu. Poděkováním 

všem členům komise za příkladnou součinnost. 

 Stipendia byla zadána do SIS řešitelům projektových návrhů i s názvem podpořeného grantu 

30.10. (čl. 9 Rozvoj fakulty). 

Ples fakulty 

 Termín na březen v rezervaci, ale pouze dokud nebude nutné uhradit rezervační poplatek. 

Rozvoj 

 Technické zabezpečení on-line výuky – dodání 36 notebooků (27.10.), instalace SW, update 
HW dle požadavků akademiků, distribuce tento týden na pracoviště (kompletně garantuje 
SIT, platba IP6, středisko SIT a katedrové zdroje CŽV). 

 IZ pro UK - PedF - Rekonstrukce malé a velké tělocvičny v Brandýse nad Labem – finálně 
verze na RUK (viz podklady pro kolegium, interní materiál). 

 ŘO OP VVV zveřejnil další verzi návrhu programového dokumentu OP JAK (verze 1.4). 
problémy s oběhem dokumentů na fakultě a s úhradou faktur – nutno řešit i přes opatření 
dodržování pracovno doby (střídání směn). 

 Přesměrování telefonních linek dle požadavku uživatelů. 

 Minulá „tematická“ PVP – větší prostor pro dané téma. 

 Stanovení termínu pro konání komise pro vícekriteriální hodnocení, 19.01.2021. 

 SDZ Vzdělávání v biologii – byla jmenovaná komise, pro Covid19 se SDZ nekonala, je nutné 
jmenovat novou komisi nebo lze jen určit nový termín? -> budou navrženi noví členové. 

 Fakultní web: nutná korekce a doplnění. 

Studijní 

Zpráva z RUK 

 Novela Statutu Univerzity Karlovy 

 Úpravy týkající se složení RVH a její působnosti (čl. 9). 

 Úpravy týkající se složení oborových rad doktorských studijních programů (čl. 22 odst. 

13). 

 Zakotvení nového institutu mimořádného stavu na Univerzitě Karlově (čl. 66a až 66e): 

 Upravuje vyhlášení mimořádného stavu, složení a činnost krizového štábu. 

 Možnost jednání distančním způsobem a rozhodování per rollam nad rámec 

ostatních předpisů. 

 Možnost zkracovat lhůty pro jednání orgánů. 

 Možnost konat volby do akademického senátu elektronicky (nad rámec 

fakultních předpisů). 

 2. novela Stipendijního řádu Univerzity Karlovy  

 Nové stipendium v případech zvláštního zřetele hodného v akutní tíživé situaci 

studenta (čl. 9 odst. 1). 

 Úprava vyplácení doktorandského stipendia pouze po dobu, kdy student studuje v 

prezenční době studia (čl. 12 odst. 1) a návazná úprava překážek pro přiznávání 

doktorandského stipendia (čl. 13 odst. 2). 

  



Praxe 

 Byly zahájeny souvislé praxe, garanti průběžně komunikují se SPP. 

 Pokračují jednání ohledně pomoci školám, které učí prezenčně, z Prahy se zatím žádná škola 

na SPP se žádostí o pomoc neobrátila. Byl osloven Středočeský kraj. Dokončuje se tvorba 

sdíleného prostředí pro požadavky škol a nabídky pomoci od studentů. 

Pracovní nasazení studentů 

 Oslovili jsme studenty, kteří potenciálně mohou vykonávat pracovní povinnost, zda 

nepotřebují pomoci se zvládáním studijních povinností, případné problémy budeme pomáhat 

individuálně řešit. 

Rozvrh 

 Připravujeme přehledné pokyny pro zadávání požadavků pro změny rozvrhu v Helpdesku, aby 

veškeré žádosti byly transparentně v Helpdesku. 

Tajemnice 

Rekonstrukce budovy Rettigové 

 OBH připravuje prováděcí dokumentaci. Na základě připomínek „Památkářů“ se upravuje 

vzhled recepce, řeší se možná repase části oken, podhledy v jednotlivých místnostech. 

Rekonstrukce tělocvičen v Brandýse nad Labem 

 26.10. byla podána na RUK Žádost o schválení investičního záměru a vydání registračního čísla 

akce na „Rekonstrukci tělocvičen v Brandýse nad Labem“. 

Covid 19 

 Vrátnice v Rettigové 7:00 – 21:00 hod., vrátnice Brandýs nad Labem 7:00 – 17:00 hod., 

studovna zavřená, vstup zaměstnanců na karty, studenti jen v úřední době, prodejna jen 

v úřední době, pro CŽV stejné podmínky jako pro studenty. 

Žádost o projekt 

 Firma Mr. Cloud s.r.o. a MIRONET požádali o záštitu nad Projektem počítače dětem. 

 Tento projekt je zaměřený na sociálně znevýhodněné rodiny, které si nemohou pořídit 

počítače. Projekt Počítače dětem získává od dárců techniku, která se přeinstaluje a předá 

vybraným rodinám. 

 Realizace projektu se plánuje na 2 roky a řešení projektu za PedF CUNI, testování a výzkum na 

školách zajišťuje pan Ing. Sissak. 

Doktorandská stipendia 

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

činí 8.651.250 Kč. Rozdíl ve výši 517.556 Kč, převod rozdílu do stipendijního fondu? -> Zaslat 

žádost na AS a na stipendijní komisi (nový předseda Bc. Miroslav Kotrs). 

Ostatní 

 Soukromá základní škola TIP TOES nebude v letošním roce budovat Knihovnu v prostoru 

vestibulu v budově v Brandýse nad Labem, jak plánovala. Potřebné prostory si pronajala v jiné 

části budovy od Města Brandýs nad Labem (dvě učebny ve staré budově). Ani venkovní 

multifunkční hřiště není možné, z důvodu záporného vyjádření památkářů, nyní realizovat. 

  



Věda a výzkum 

Vědecká rada 

 Příští zasedání 19.11. v 9.00 opět hybridní formou v aule. 

 Připravovány dvě habilitační řízení, nyní čekáme na výsledky od komisí (prof. Hogenová,  

prof. Kvasz). 

Projekty 

 START – Deadline byl 12.10. Podáno 5 projektů v roli hlavní řešitel, 3 spoluřešitel (viz podklady 

pro kolegium, interní materiál). 

 Zveřejněny výsledky GAČR - JUNIOR STAR 2021, ani jeden z našich tří projektů neuspěl. 

Ph.D. studium 

 Proběhlo roční hodnocení. 

 Probíhají tvorby nových ISP v SISu u nových studentů. 

 Podmínky přijímacího řízení byly předány AS ke schválení. 

 Den otevřených dveří on-line – 27.11.2020. Jak zajistit propagaci (OVV) a realizaci (SIT)? 

Připravuje Mgr. Rudorfer a p. Kulovaný. 

Knihovna 

 ANO Press – přistoupit na smluvní pokuty? (za každého uživatele knihovny a jednu publikaci, 
která bude zneužita, je 50.000,- Kč pokuta.). Bude řešeno mimo kolegium. 

 Cairn.info – nezakoupíme (viz podklady pro kolegium, interní materiál). 

 Futurebooks – knihovna upozorňuje na nesrovnalosti u publikovaných knih (např. 
neprovázanost na https://ezdroje.cuni.cz/eknihy/). Jaké jsou podmínky spolupráce (především 
poskytnutí loga a záštity nad projektem) a kdo za projekt odpovídá? Za jakých podmínek lze 
využívat? Bude řešeno mimo kolegium. 

Vydavatelství 

 Připravuje se ediční plán na rok 2021. Ediční komise se sejde 12.11.2020 ve 14:00 hod. 

PVP 

 Na příští poradě vedoucích mají být diskutovány otázky spojené s vědou, doc. Jančařík 
navrhuje, že pro efektivnější využití času budou všechny podklady připraveny předem a čas 
bude využit přímo na diskuzi o jednotlivých tématech. Podklady připraví do příštího jednání 
kolegia děkana, aby je bylo možné prodiskutovat a případně ještě upravit. -> ANO, postup 
schválen kolegiem. 


