
Kolegium 19.11.2020 

Č.j. UKPedF/466314/2020 

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 

 Doktorský studijní program Didaktika českého jazyka – projednán v komisi pro vědu AS a poté 
v AS, předán ke schválení ve VR 19.11., v dalším týdnu bude zaslán na OKVA. 

 Předány k projednání v AS všechny programy pro samoplátce, studijní komise měla projednat 
17.11., budou předány na VR v prosinci, plán na OKVA do Vánoc. 

 Připravujeme sebehodnotící zprávu (NAÚ) pro Didaktika biologie. 

 OKVA 23.10. – on-line setkání k agendě naplňování kvality na PedF, 9:00-11:30 hod. 

 Je projednán s OKVA postup změny názvu SZZ u dříve akreditovaného SP Speciální pedagogika: 

 Žádost o změně bude zaslána do konce týdne, RVH vezme na vědomí 25.11. 

 Změna názvu se může týkat už letošních SZZ (ponechá se kód části SZZ, změna pouze 
názvu, budou informováni dotčení studenti 3. a vyšších ročníků, na webu katedry) – 
nebudou měněny otázky ke SZZ, pouze název (Člověk se znevýhodněním s NKS na 
Logopedie a surdopedie) – nedojde k porušení POS (zde se hovoří pouze o nutnosti 
zveřejnit témata a otázky na začátku AR, ty se ale nemění). ANO, schváleno kolegiem. 

 Pokud by k tomu nedošlo, další ročník ze studia speciální pedagogiky by se nemohl 
ucházet o atestaci pro práci klinického logopeda (Zákon 201/2017 kterým se mění 
zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 
nelékařských zdravotnických povolání…). 

Studenti se SP, poradna 

 Dokončuje se vzdělávací program podpory studentů s PAS, zahájen bude kurz k podpoře 
studentů se zrakovým a tělesným postižením. 

 Sběr dat k výplatě odměn vyučujících – modifikace přístupů, odměny za listopad 2020. 

 Příprava podkladů pro závěrečnou zprávu (předkládá se do konce ledna). 

 Závěrečná zpráva knihovny (digitalizace) – viz podklady pro kolegium, interní materiál. 

Ceny 

 Upozornění na cenu prof. Příhody, upozorňuje prof. Županič, bude zaslána informace 
vedoucím kateder a garantům SP/SO. Podání je do 27.11., následně se bude zasílat na RUK. 

CŽV a distanční vzdělávání 

 V samostatném dokumentu (interní materiál) jsou první výsledky k diskusi Odborné skupiny 

pro distanční vzdělávání ke krátkodobým, střednědobým a dlouhodobým cílům distančního 

vzdělávání na fakultě. 

 Připraveny jsou první tři příklady dobré praxe od doc. Jančaříka (Časová náročnost kurzu, 

Převrácená třída, Zpětná vazba). 

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

 Zajištění DOD doktorských studijních programů v prostředí ZOOM – zkušenosti s přípravou 

jednotné on-line formy nejsou ideální, lépe příště volit individuální přístupy garantů. 

 Rozhovor pro Rádio Z k tématu distanční výuka (13.11.), bude zajištěna nahrávka. 

  



Děkan 

 VR dnes úspěšné habilitace, apelovat na hojnější účast (dnes 41 přítomných). 

 Termíny kolegií na rok 2021: vždy v sudý týden počínaje 12.01.2021, v lichý AS. 

 Termíny PVP na rok 2021: 28.01., 18.02., 25.03., 29.04., 27.05., 24.06., vždy od 9:00 hod. 

Rozvoj 

 Čerpání IP/IRP, fondu F a ukazatele P – viz karta na Trello. 

 Ukazatel P – dokladování ve formě tzv. personálního auditu akademických pracovníků. 

 Je třeba urychlit finalizaci akce „propagační brožura“, stanovit náklad k tisku. Rezerva v IP 1. 

 MŠMT vyhlásilo navazující 2. výzvu v programu 133 240 Rozvoj a obnova materiálně 
technické základny lékařských a pedagogických fakult VVŠ (od 13.11. do 31.10.2021, stejné 
podmínky, alokace pouze 1,845 mld. Kč) – IZ pro Rekonstrukci budovy Rettigové nejdříve 
duben 2021, výzva k spoluúčasti proděkanů na finalizaci studie proveditelnosti jako úkol na 
Trello konec listopadu 2020 (jedná se o doc Černochovou, doc. Jančaříka, doc. Kucharskou, 
prof. Bílka, Dr. Nečasovou + doc. Mužákovou). 

 Příprava realizace IA „UK – PedF – Rekonstrukce malé a velké tělocvičny v Brandýse nad 
Labem“ – průzkum trhu na administrátory pro VŘ na dodavatele stavby (realizace květen-
listopad 2021, cena 19.858.905,50 Kč vč. DPH). 

 Finalizace podkladů pro VŘ OC pro CŽV zdržení finalizace podkladů od firmy Pixelmate 
(garance Bc. Červený). 

 Jednání o smlouvě, resp. o hodinové sazbě pronájmu bazénu s městem Brandýs nad Labem – 
přesunuto na duben 2021 (nové podmínky platné od 01.09.2021). 

 Výzva Fond F (příspěvek) - podpora běloruských studentů – nebyla fakultou reflektována. 

 Příprava konceptu pro fond F 2021. 

Studijní 

Zpráva z jednání studijních proděkanů s RUK 

 Termín jednání s RUK k distanční výuce a zkoušení 02.12. v 16:00-17:00 hod. 

 Novela VŠ – v současné době rozpracovány 2 novely: 

 „koncepční“ – řeší např. přestupy – viz prezentace v podkladech pro kolegium, interní 

materiál. 

 Účinnost: od 01.09.2021. 

 Přechodné období: do 01.09.2022. 

 „Počáteční“ a „pokračovací“ studijní program. 

 Přestupy je možné realizovat pouze v rámci jedné vysoké školy. 

 Pravidla stanoví vysoká škola vnitřním předpisem (SZŘ nebo jiným). 

 Jedná se o řízení na základě žádosti, řízení je obdobné jako u příjímacího řízení. 

 Rozhoduje fakulta, na kterou student přestupuje. 

 Tímto se rozumí i přestup mezi formami studia (prez., dist., komb.). 

 Zvláštní úprava pro poplatky za delší studium a stipendia – jako kdyby 

nepřestoupil. 

 Nutno upravit podmínky, kdy nezaniká členství v samosprávných orgánech   

 Transparentní a jasná pravidla, aby bylo možné rozhodnutí přezkoumávat   

 Za jakých podmínek přestoupit lze a za kterých nelze: 

 Oblast vzdělávání? 

 Studijní průměr? 

 Nejpozdější úsek studia? 

 Počet přestupů? 

 Možná specifika: přestup v rámci jedné fakulty, přestup do jiné formy 

studia stejného SP, změna jednoho SP v rámci sdruženého studia atd. 



 RUK žádá o vyplnění tabulky (v podkladech pro kolegium, interní materiál) o 

přestupech do 30.11. (týká se i Ph.D.). 

 „krizová“ – bude dříve, účinnost se předpokládá od 01.01.2021, umožňuje v nutných 

případech distanční výuku i zkoušení, možná úprava podmínek 15 dní před přijímacími 

zkouškami, odložení termínu prokázání předchozího vzdělávání na 90 dnů ode dne 

zápisu (nebude podmínečné přijetí, ale řádné a při neprokázání do termínu bude 

studium ukončeno). 

 RUK prosím o podněty k úpravám akademického roku 2020/2021 na e-mail 

simona.cwierzová@ruk.cuni.cz do 20.11.2021. 

 Dle našeho názoru není nezbytné prodloužení výuky, navrhujeme částečné 

prodloužení zkouškového období v červenci (upřesnění ale až na jaře 2021). 

Zpráva z jednání asociace děkanů 

 V podkladech pro kolegium, interní materiál. Setkání proběhlo on-line formou. 

Dohoda s PřF o uskutečňování společných programů D-Geo 

 Nový způsob výpočtu je v podkladech pro kolegium, interní materiál. 

Stipendia 

 Pracoviště byla oslovena s výzvou k vyčerpání přidělených prostředků na SPS 2020, některá 

pracoviště hlásí nevyčerpané prostředky, lze přidělit volné prostředky jiným pracovištím? 

(6500 na studentské granty?) – Nutno pojednat na AS. 

 “Prospěchová” stipendia – 19.11. je třeba zaslat na AS PedF návrh čerpání. 

 3 žádosti studentů v NMgr přišly po termínu – navrhujeme zamítnout žádost o prospěchové 

stipendium a vyplatit z jiné kapitoly náhradní stipendium ve výši ¾ minimální hranice -> ANO, 

kolegiem schváleno. 

 Studenti vznášejí dotazy, zda lze zohlednit při plnění podmínek pro prospěchové stipendium 

covid – nelze. 

 Žádost doktoranda o vyplacení stipendia za NMgr., když je následně studentem doktorského 

studijního programu (Čl. 4 odst. 6 “Studentům doktorských studijních programů nemůže být 

toto stipendium přiznáno”.) 

SPP 

 Ředitelé osloveni dotazníkem, v něm propojení zkušeností s praxí studentů obecně i z doby 

covidu a budování klinických škol. 

 Dobrovolnická činnost. 

RIGO 

 Výplaty odměn za státní rigorózní zkoušky (celková suma: 67 200 Kč). 

OPAD č. 37/2020 

 Aktualizace Opatření děkana č. 37/2020 Výběrové řízení na přidělení finančních prostředků 

pro realizaci tvůrčího volna pro LS 2020/2021. ANO, kolegiem schváleno, bude zveřejněno co 

nejdříve. 

Rozvrh 

 Zahájena tvorba rozvrhu. 

 Katedrám zaslány pokyny pro zadávání požadavků pro změny rozvrhu v Helpdesku, aby 

veškeré žádosti byly transparentně v Helpdesku, katedry upozorněny na nejbližší termíny. 



Coronavirová opatření 

 V podkladech pro kolegium kompletní PES i pro VŠ – 4. stupeň od příštího týdne:  

 Praktická/laboratorní, experimentální/umělecká výuka pro poslední ročníky ve 

skupinách max. 20 studentů. Realizace individuálních studijních plánů studentů 

doktorského studia (všechny ročníky). 

 Individuální konzultace, klinické stáže a praxe, sportoviště pro výuku. 

 Výuka plavání, zpěv a TV – NE, s výjimkou oborů, ve kterých se jedná o činnosti zásadní 

pro naplnění příslušného vzdělávacího programu. 

 Přístupy do budovy pro studenty – ANO, v době provozu vrátnice. 

DOD 

 OVV žádá o přesun termínu 1. DOD z 09.12.2020 na 14.01.2021 a 2. na 28.01.2021 – nutná 

změna harmonogramu AR. 

Různé 

 Stanovení dnů o vánočních prázdninách – 23.11. a 31.12. home office, ostatní dny dovolená. 

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. 

S projektanty a architekty byl stanoven termín 23.11. na odevzdání všech podkladů potřebných 

pro zpracování prováděcí dokumentace. 

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“. V současné době se připravuje 

výběrové řízení na dodavatele stavby, probíhá výběr administrátora. 

Ostatní 

 Finanční vyrovnání za výuku s PřF. 

Věda a výzkum 

Vědecká rada 

 Stanovit termíny na rok 2021: 18.02., 22.04., 17.06., vždy od 11:00 hod. 

Projekty 

 Aktuálně dva zamítnuté projekty z poslední výzvy. 

Vyhlášení tvůrčího volna 

 V podkladech pro kolegium, vyjde jako opatření děkana – ANO, kolegiem schváleno. Nutné je 

ale splnit indikátory v rámci Sabbaticalu (původní OPAD 8/2012). 

Ph.D. studium 

 Probíhá tvorba a schvalování ISP u nových studentů. 

 Podmínky přijímacího řízení byly schváleny AS PedF UK. 

 Den otevřených dveří on-line – 27.11.– v přípravě. 

 Zahraniční doktorandi si nemohou založit účet v ČR, stipendia nebudou zasílána, ale 

ponechána na pokladně do jejich příjezdu, případně vyplacena na účet, až budou v ČR –-> ANO, 

kolegiem schválen



Knihovna 

 Stanovit pravidla pro provoz -> ANO, kolegiem schváleno, viz níže. 

 

Vydavatelství 

 Sešla se ediční komise, změny v činnosti: 

 Komise bude jednat několikrát do roka. 

 Komise bude schvalovat oponenty publikací, a to po odevzdání rukopisu. 

 Komise bude schvalovat vydání publikace na základě posudků oponentů a vypořádání připomínek. 

 Komise navrhuje zřídit vědeckou radu vydavatelství, nebo alespoň u monografií jmenovat odborného redaktora. -> ponechat práci komisi a případně 
řešit tuto otázku v budoucnu. 

PVP 

 Připraveny podklady, především video se vstupními informacemi a otázky na vedoucí -> ANO, kolegiem schváleno, malá oprava otázek na vedoucí a přemluvení 
audio stopy. 



Prof. Wildová 

Koordinátor kvality 

 Probíhá domluva mezi RUK a fakultami nad novou pozicí koordinátora kvality, který by 
spolupracoval s OKVA na RUK a OAKVČ na PedF při přípravě akreditací, při kontrolních 
zprávách, výzkumných šetření, agendě studijních programů.  Spolupráce s garanty studijních 
programů a vedením fakulty/univerzity. Doba určitá na 5 let, pro PedF úvazek 1,0. 

 23.11. v 9:00 hod. proběhne jednání (nejen) o této pozici, připravit si dotazy, co je třeba v rámci 
pozice řešit. 

 23.11. ve 12:00 hodin schůzka Progres 2, s prorektorem Konvalinkou, strategie k počtu 
progresů, programů, vědeckých oborů. 

Zahraniční 

Pro ERASMUS studenty – Soutěž o Arenbergovu cenu 

 Její součástí je odměna ve výši 5000 €. Mohou o ni žádat absolventi magisterského studia, kteří 
během onoho studia absolvovali Erasmus pobyt na jiné institucí, která je součástí uskupení 
Coimbra Group (seznam zde). 

Erasmus IN 

 Jeden zahraniční ERASMUS+ student (z Uni Barcelona) byl poslán domů za nepřijatelné chování 
na kolejích, čímž porušil opatření vyhlášených vládou v době Nouzového stavu. 

Erasmus OUT 

 V současné době máme na ERASMUS+ mobilitě v důsledku COVID pouze 11 studentů PedF 
(v minulosti před COVID-19 to bývalo 40 až 50 i více studentů). Situace v důsledku epidemie se 
v zahraničí zhoršuje, přesto se (zatím) chtějí vrátit nebo stornovat pobyt pouze 3 studenti 
(27,3%) - 2 z Francie, 1 ze Slovinska.  

 Studenti jsou informováni, jak mají postupovat. Spolupráce se studijními proděkankami. 

Víza 

 Potvrzení subjektu přijímajícího na území České republiky cizince z třetích zemí za účelem 
ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit pro účely vydání víza na zastupitelských úřadech 
přijatým uchazečům ze třetích zemí (dát přílohu – viz Mgr. Vratislav Kozák). 

Mezinárodní událost na RUK: Portugalsko – 5. května 2021 

 Velvyslanectví Portugalska v souvislosti s portugalským předsednictvím Radě EU v 1. pololetí 
roku 2021 plánuje uspořádat sérii konferencí a Univerzita Karlova byla oslovena, aby se stala 
partnerem jedné z nich. Tématem této konference je Language and Culture as a guarantee of 
a multipolar and more tolerant future: the strategic, political, diplomatic (soft-power) and 
economic value of the Portuguese language (5. května 2021). Konference se uskuteční ve 
Vlasteneckém sále Karolina. 

 Návrh přednášejících za PedF: Dr. Klinka, doc. Hnilica. 

Příprava přijetí studenta z Uni Joetsu na stáž na KTV v 2021 

 Uni Joetsu, s níž je uzavřená smlouva o spolupráci a na jejímž základě na KVV už pobývali na 
stáži 2 japonští studenti a na Uni Joetsu studovala půl roku 1 studentka z KVV, projevila zájem 
o vyslání studenta na KTV. Přijetí je v řešení. 

https://www.coimbra-group.eu/mission-statement/list-of-members/

