
Kolegium 01.12.2020 

Č.j. UKPedF/467637/2020 

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 

 Projednání všech programů pro samoplátce v AS. 

 Programy jsou připraveny k zaslání do VR – schválení ve VR 10.12., do OKVA v týdnu od 14.12. 

 Připraven k odeslání na OKVA Didaktika českého jazyka. 

 RVH – schválena změna názvu SZZ v Bc. Speciální pedagogika. 

 23.11. proběhlo on-line jednání s OKVA – personální zajištění akreditační agendy, 1,0 úvazku 
pro PedF, oblasti spolupráce plus výsledky rektorátního hodnocení: 

 administrativní podpora garantů a vedení fakulty ve věcech hodnocení a rozvoje 
kvality studijních programů, zejm. pravidelné zprostředkování datových podkladů o 
fungování studijního programu a pomoc se zpracováním Vlastní hodnotící zprávy 
studijního programu a dalších podobných zpráv; 

 administrativní podpora garantů a vedení fakulty ve věcech zajištění akreditačního 
procesu studijních programů, zejména zpracování podkladů návrhů studijních 
programů, koordinace akreditačního procesu na fakultě; 

 administrativní a organizační podpora dalších procesů spojených s hodnocením kvality 
vzdělávací činnosti ve studijních programech, včetně podpory a spolupráce 
s odborníky na vzdělávací činnost v rámci fakultního a univerzitního rozvoje kvality 
vzdělávací činnosti; 

 revize datových podkladů sloužících k monitorování a hodnocení kvality vzdělávací 
činnosti v jednotlivých studijních programech, včetně revize zadávání údajů do 
Studijního informačního systému a případně dalších systémů souvisejících se 
vzdělávací činností; 

 administrativní a organizační podpora, zpracování a komunikace výsledků Hodnocení 
výuky studenty a výsledků dalších šetření spojených se vzdělávací činností fakulty, 
včetně přípravy a prezentace veřejných i neveřejných výstupů z těchto šetření; 

 správa či zajišťování podkladů pro správu příslušných částí webových stránek fakulty;  

 případně zajišťování další veřejné i neveřejné prezentace agendy zajišťování kvality 
vzdělávací činnosti v rámci akademické obce fakulty a univerzity; 

 spolupráce s dalšími zaměstnanci fakulty vyplývající z agendy zajišťování kvality 
vzdělávací činnosti; 

 spolupráce s příslušnými pracovišti Rektorátu Univerzity Karlovy, zejména pak 
s Odborem kvality vzdělávací činnosti a akreditací, včetně účasti na pravidelně 
pořádaných školeních a organizačních schůzkách; 

 plnění dalších úkolů spojených se zajišťováním kvality vzdělávací činnosti vyplývajících 
z požadavků garantů/garantek studijních programů, vedení fakulty či Rektorátu UK. 

Vyhlášení VŘ na pracovníka – koordinátora akreditací 

 Požadavky Mgr. Studium, Ph.D. výhodou, metodologická průprava, znalost databází a 
orientace v SIS výhodou. 

 2 možné modely, vyjádření kolegia -> Varianta A, koordinátor na celý úvazek. 

 A) Pracovník na celý úvazek, společně s dr. Kadrnožkovou by mělo oddělení 1,5 úvazku 

 B) Část úvazku z rektorátu využít na mzdu pro dr. Kadrnožkovou, pracovník by pak měl jen 0,5 
úvazku. 

 Otázka umístění pracovníka (dr. Kadrnožková sedí v místnosti bez okna, pouze 1 stůl), alokace 
se bude řešit mimo kolegium. VŘ připravuje Mgr. Macošková. 

  



Ceny 

 Ozvala se doc. Koťátková – po dalších informacích a požadavcích na nominanta byla žádost 
stažena (spíše by odpovídalo Agonu, nestihla se nominace). 

 Katedra TV chce dodat 1 absolventa – bude upřesněno. 

 Nejasnosti ve vyhlášení – hovoří se o ceně pro absolventy, ale současně i o studentech 
končících ročníků – zda má být aktivně ještě ve studiu, nebo lze i zpětně (zjišťuje prof. Županič). 

Studenti se SP, poradna 

 Dočerpání účtu, FÚUP bude i letos pouze ve výši 5 %. 

 Poslední faktury – čekáme na tlumočení. 

 Podařilo se domluvit financování nahrání komentovaného tlumočení do znakového jazyka - 
požadavky na přijímací zkoušky. 

 Ozývají se první studenti s těžkostmi distanční výuky – podpora pracovníků poradny a 
komunikace s vyučujícími. 

CŽV a distanční vzdělávání 

 Nové žádosti o reakreditace (1) a akreditace programů CŽV (2) – viz samostatný materiál. -> 

ANO, kolegiem schváleno. 

 Inovovaný materiál na Fakultaonline na základě materiálů zpracovaných Odbornou skupinou 

pro distanční vzdělávání. 

 Konzultace s RUK k distančnímu zkoušení – středa 02.12. v 16.00 hod. 

 Dotaz na vytvoření harmonogramu pro CŽV. Tvořit a navázat na harmonogram ak. roku? -> Dr. 

Nečasová souhlasí, že by měl být vytvořen k ČZV studiu harmonograma co nejvíce jej „srovnat“ 

s harmonogramem ak. roku, ale zatím to nebylo možné z důvodu modularity. Spolupráce CŽV 

a studijního odd. 

Děkan 

 Pokračování k diskusi o hodnocení vědecké činnosti na základě výsledků diskuse listopadové. 

Návrh: leden (únor) s využitím analýzy. Organizační zajištění příští diskusi: moderátor, event. 

zapisovatel. Návrh termínu 19.01.2021 po komisi pro vícekriteriální hodnocení. 

 Studium a provoz – Možnosti (nikoli nutnost) prezenční výuky 1. ročníků s omezeními – zpráva 

všem vyučujícím.  

 Návrh od pana rektora na osobní jednání s J. Bednářem. Za účasti doc. Černochové, pana 

děkana a prorektora Škrhy. 

Dr. Laufková 

Dobrovolnická činnost studentů 

 Dobrovolnictví na PedF UK: https://1url.cz/Tzgc8 (poděkování Mgr. Bederkovi)  

 Web pomocskolam.pedf.cuni.cz – hotový, zatím necháváme v pohotovosti v této podobě; 

doučování dětí – přes NPI poptávka rodin a organizací převyšuje nabídku studentů, proto 

oslovujeme ještě přímo přes SOR a spolky. 

Semináře/webináře pro akademické pracovníky (ukazatel P): 

 Účast velmi různorodá, ale akademičtí pracovníci děkovali za tuto možnost být informováni, 

obohacovat se a rozvíjet; ocenili by pokračování i v příštím akademickém roce. 

 Podnět z posledního semináře (Dr. Duschinská, Dr. High)– podpora týmové výuky (fond F?). 

Pan děkan tomuto přikládá velký význam. 

  

https://1url.cz/Tzgc8


Akce na jaře/létě 

 Fakultní ples FF UK a PedF UK – zrušena rezervace NDV (po domluvě  s p. děkanem a FF UK). 

 Akce Dvorky (Lenka Nováková): přesun na květen 2021. 

 Spolek Tělocvikáři – v Brandýse nad Labem: 13.05.2021 (Majda Puchmertlová). 

 Letní piknik: polovina června 2021. 

„Cena děkana“  

 Nedořešeno – představený návrh pracovní skupiny (doc. Černochová, Dr. Nečasová, Dr. 

Laufková) byla obohacen o nové návrhy a zároveň i zpochybněn – jak tedy dále s tímto 

tématem? KBES (Drosophila) již vyhlásila soutěž o cenu děkana (11.12.). Podnět k dalšímu 

tematickému jednání, potřeba dohodnout se na koncepci této ceny. Bude řešeno mimo 

kolegium v lednu. 

Rozvoj 

 Strategický záměr PedF UK 2021-25 + aktualizace SZ pro rok 2021 – viz Trello. 

 Hodnocení aktualizace SZ 2020 pro AS PedF UK (termín). 

 Čerpání IP, fondu F, ukazatel P – viz Trello. 

 Fond F 2021 – koncept pro připomínky ze strany kolegia (viz Trello). 

 Odměna pro SIT technická garance VR (p. Koch, p. Veverka), urgoval Ing. Sankot. 

 Jazykové kurzy pro akademiky, resp. zaměstnance – on-line kurzy nejsou žádané (možnost 
podpory z „ukazatele P“ jako support pro akademiky a zvyšování jejich kompetencí – v nějaké 
redukované a intenzivní formě, pouze angličtina?). Bude řešeno mimo kolegium. 

 Projekty v rámci Otevřeno – Dr. Starý a Dr. Duschinská získali podporu. 

Studijní 

Dohoda s PřF o uskutečňování společných programů D-Geo 

 Nový způsob výpočtu je v podkladech pro kolegium, interní materiál. Dotaz doc. Jančaříka na 

kompatibilitu programů na PedF a PřF (např. kredity), vyřizuje Dr. Nečasová. 

Coronavirová opatření 

 Na základě rozvolnění danými usneseními vlády ze dne 20.11. je možné konat prezenční státní 

rigorózní zkoušky (které nejsou součástí studia), a to v maximálním počtu 6 přítomných osob. 

S dalším rozvolňováním se bude maximální počet přítomných osob samozřejmě zvyšovat. 

 Zatím RUK nemá z MŠMT informace, že přechod na PES 3 opravdu bude mít vliv i na chod VŠ, 

máme proto vyčkat na další informace. 

Nové předpisy  

 Nové Opatření rektora 48/2020: Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově 

pro rok 2021 (https://www.cuni.cz/UK-10158.html. 

Stipendia 

 Prospěchové“ stipendium (žádost): Studentka získala celkem 60 kreditů, studijní průměr má 

dle SISu 1,14, ovšem nemá splněný předmět Souvislá praxe na ZŠ s reflexí (KOVF, 

OPNX2O103A). Domluva s učitelkou na ZŠ, komplikace s karanténou, praxi odchodila až 

v říjnu. Poznámka doc. Jančaříka, že tento předmět nemá známku, nemá na studijní průměr 

vliv, je ukončen zápočtem. Dr. Nečasová budou žádost přezkoumávat. 

 Žádosti budou projednávány individuálně. 

  

https://cuni.cz/UK-10842.html
https://cuni.cz/UK-10842.html
https://www.cuni.cz/UK-8794.html


Aktualizace OPADu 37/2017 o podrobnostech pro závěrečné práce 

 Návrh v podkladech pro kolegium, interní materiál. -> Kolegiem neschváleno. 

Různé 

 V sobotu jsme se spolu s dalšími dvěma pracovníky studijního oddělení od 9:00-16:00 hod. 

zúčastnili akce na Karlovku on-line, zájemcům z řad studentů jsme po celou dobu odpovídali 

na dotazy prostřednictví chatu, živě byla streamovaná prezentace naší fakulty. 

 02.12. v 16:00-17:00 hod. proběhne on-line setkání se zástupci rektorátu ohledně distančního 

zkoušení na naší fakultě. 

 Řešíme v souladu se stanoviskem pana děkana případné individuální žádosti jednotlivých 

kateder ohledně prezenční výuky (např. KHV, KSPPG). 

 Připravena žádost o schválení nových členů zkušebních komisí na VR. 

Tajemnice 

Rekonstrukce budovy Rettigové 

 OBH připravuje prováděcí dokumentaci. Fakultu navštívili „památkáři“, připravuje se 

zdůvodnění, proč je pro fakultu výhodnější vyměnit všechna okna – udělat repliky než stará 

okna repasovat. Zpružnila se spolupráce s architekty. Byl odevzdán projekt AV techniky. 

Zároveň se začíná připravovat stěhování fakulty, aby mohla rekonstrukce budovy proběhnout 

najednou. Hledají se prostory zejména pro výuku. Náklady na stěhování a pronájem prostor 

cca na 2 roky budou nákladem fakulty. Na tyto náklady budeme žádat pomoc od UK, a to 

z Mikuláše. Dr. Greger má informace o čerpání, domluvit schůzku mezi Dr. Greger, Ing. Kočová 

a doc. Teodoridis, řešit, jakou částku budeme žádat jako nevratnou. 

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, jako administrátor byla vybrána firma ACCON. 

Rozdělení hospodářského výsledku z roku 2019 – návrh 

K rozdělení HV dle RUK:              8.932.662 Kč   

Pohledávky (Stipendijní fond):      5.645.178 Kč  

Tvorba fondu:                                3.645.178 Kč  

Navrhuji vytvořit z celé částky 3.645.178 Kč FRIM. 

Ostatní 

 Lektorům byla srovnána dovolená na 8 týdnů dle Opatření rektora č. 45/2020. 

 Stravenkový paušál zatím nebude, ponecháváme stravenky/stravenkové karty. 

Věda a výzkum 

Projekt EDUBO 

 30.11. proběhlo jednání s gen. ředitelem Mironet group Ing. Robertem Novotným. Řešeny 

především finanční aspekty projektu a podíl fakulty na výstupech. Podpora nepůjde 

z fakultních zdrojů. 

 Projektově by zajišťovalo OVČ, doc. Jančařík již komunikuje s RUK. Pokud bude projekt 

úspěšný, počítá se se zahájením v 5/21. 

 Projekt se bude podávat zřejmě do týdne. ANO, kolegiem schváleno. 

  



Porada vedoucích – zpětná vazba 

 Video si spustilo 179 uživatelů (video je neveřejné), celé shlédlo 35 % návštěvníků.  

19 osob zareagovalo ve formuláři (viz. podklady pro kolegium, interní materiál). 

 Závěry pro subkomisi VKH – komise se sejde 14. 12. 2020 (zpracoval Martin Bílek): 

 Více podporovat zaměření publikační činnosti na časopisy s IF (s AIS) v oborech, které 

jsou na PedF hodnoceny; otázkou zůstává, zda podporovat i dosud nehodnocené 

obory, které vykazují takové výstupy (např. biologie, matematika, chemie...), protože 

ve společenských a humanitních vědách nám jsou i takové obory (ne s nimi 

související oborové didaktiky) hodnoceny (např. literatura, filosofie...). 

 Hodnotit dále i monografie, ale rozlišovat jejich "kvalitu", schůdná se jeví bonifikace 

dle prestiže nakladatelství; prestiž určit oborově (návrhy z kateder, oborových rad, 

vědecké rady?). 

 Zvážit, zda i nadále hodnotit sborníkové publikace (asi ano, ty indexované ve WoS a 

Scopus) a České časopisy bez indexace (asi ano, s prestiží v oboru). 

 Asi zvlášť hodnotit výstupy hodnotné pro podporu praxe v naší působnosti – školy, 

školská zařízení, poradny atd., hodnotit je z vědy?, nebo najít nějaké prostředky, 

např. z rozvoje nebo podpory spolupráce s praxí. 

 Dle přístupu současně M17+ zvážit výběr publikací do hodnocení, např. určitý počet 

za katedru za vědu, určitý počet za praxi. 

 Komise se sejde 14.12. 

 Můj pohled: formát se osvědčil, možná chybělo závěrečné shrnutí, je ale velmi těžké sledovat 

diskuzi, chat, zapojovat se. Příště by závěry mohl formulovat někdo jiný z vedení. 

Vědecká rada 

 Nejbližší termín: 10.12. – habilitace V. Chytrý. 

 Další termíny: 18.02.2021, 22.04.2021, 17.06. 2021. 

Setkání proděkanů pro vědu pedagogických fakult 

 01.12. v 16:00 hod. První setkání 

 12.01. 2021 v 15:00 Druhé setkání 

DOD doktorského studia 

 Proběhl dne 27.11. Řešeny drobné technické problémy. Jedno pracoviště na akci zapomnělo. 

Čekáme na zprávy od jednotlivých oborových rad o počtu zájemců o studium. 

Zakládání plánů ISP 

 Student je povinen předložit takto sestavený individuální studijní plán prostřednictvím 

elektronického informačního systému školiteli; pokud tak neučiní v termínu stanoveném 

opatřením děkana, nesplnil požadavek stanovený tímto řádem a studium mu bude ukončeno. 

Školitel je povinen předložit individuální studijní plán oborové radě do dvou měsíců od začátku 

akademického roku, do něhož se uchazeč zapsal. 

Služba print on demand 

 Chodí nabídky na tuto službu, domluvit schůzku mezi doc. Jančaříkem, Ing, Kočovou a Mgr. 

Čechovou z vydavatelství o možnostech využití fakultou. 

 

  



Prof. Wildová 

Koordinátor kvality 

 Potvrzení k pozici koordinátora kvality, určitě pro novou pracovní pozici úvazek 1,0.  
Dr. Kadrnožková bude dále pracovat na administrativních úkonech spojených s akreditací. 

Krizový štáb 

 Vychází se z informací od NAÚ. Jak plánovat výuku na LS – výuka prezenční formou s tím, že 
pokud budou omezení ve velikosti skupin, tak se na to bude reagovat jako v ZS. Dle nařízení 
NAÚ, pokud bude převod do on-line výuky, musí se hlásit OKVA RUK, kde se zpravuje zpráva 
pro NAÚ. 

 Jednalo se především o kolejích, menzách a rekreačních objektech: 

 Otevírá se menza Kajetánka. 

 Pro rekreaci se otvírá Patejdlovka a Pec pod Sněžkou, pouze pro rodinnou rekreaci, 
nikoliv pro studijní aktivity a výcvikové kurzy. 

 Koleje: studenti budou moct mít i v lednu zapečetěné pokoje a budou platit 50% 
pronájem – jen z důvodu zkoušek. 

 Informace z krizového štábu budou rozeslány v nejbližších dnech. 

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. 

Různé 

 Probíhá výběrové řízení na nového pracovníka OZV (za mateřskou dovolenou). Zájem je 
obrovský, ozvalo se přes 300 zájemců. 

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

