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Kolegium 26.01.2021 

Č.j. UKPedF/66597/2021 

Přítomni: M. Bílek, I. Kočová, P. Nečasová, M. Nedělka, V. Teodoridis, A. Jančařík, T. Bederka,  

M. Černochová, A. Kucharská, M. Mužáková, R. Wildová, V. Laufková 

Akreditace a kvalita vzdělávací činnosti 

Akreditace 

 Proběhla kontrola 4 studijních programů pro samoplátce, další budou pokračovat – většinou jde o 
drobnosti – odůvodnění, proč se liší někteří garanti studijních předmětů od již udělené akreditace 
(ukončení pracovního poměru, převzetí předmětu atd…). 

 Předpoklad, že nejpozději v únoru budou schváleny – následně vyhlášení přijímacího řízení. 

 Do AS bychom zařadili podmínky v únoru, aby po získání akreditace bylo možné s rektorátem 
dokončit přípravu podmínek v SIS, vydali OPAD a otevřeli přijímání. 

 Bude nutné přeformulovat text k dalším požadavkům na předchozí vzdělání. 

 Didaktika biologie – ve středu očekáváme vyjádření. 

 Didaktika ČJ – je ve zpracování. 

Návaznost na akreditace 

 Na příští poradě vedoucích pracovišť bude představeno rozdělení mezi AO a SO z hlediska 
studijních věcí. Se studijními proděkankami dohodnut postup, že všechny změny budou hlásit AK, 
po schválení budou předány Dr. Nečasové a doc. Mužákové (změny v garantech, změny v názvech 
předmětů, změny v personálním zajištění atd..). 

 Schůzka s garanty SP – 26.01. ve 14 hod. v Zoom – přijímací řízení (návaznost Bc. a NMgr.). 

Pozice fakultního koordinátora akreditací 

 Proběhlo on-line VŘ, 7 uchazečů, 2 vhodní ze strany obeznámenosti s problematikou. 

 Přijata bude uchazečka, která má zkušenost z FF, výpověď z důvodu snižování stavu (dopad 
COVID-19, akreditační odd. má 4 pracovníky, 3,5 úvazku). 

 Absolventka sociálních studií, metodologická průprava, statistika, znalost akreditačního postupu 
na UK, znalost SIS na úrovni pokročilejšího uživatele (Uchazeč, Student, Tajemník, parametry, 
ESS). 

 Otázka vybavení pro nového pracovníka, umístění v jedné místnosti jako Dr. Kadrnožková – budou 
se střídat, polovinu pracovní doby bude pracovat na home office (i do budoucna) – odd. má 
k dispozici polovinu, druhou polovinu má poradna. 

 Prof. Wildová vyjádřila spokojenost s výběrem (bude spolupracovat ve velké míře s OKVA na 
RUK). 

Podmínky PŘ 

 Připraven OPAD k přijímání přihlášek ve 3 později otevřených programech do 31.3.2021. 
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 Chybí u 3 programů přidělení kódů ze strany MŠMT, rektorát popohání, nejde stáhnout přihláška, 
uchazečů se nedotkne – mohou přihlášku podávat. 

Speciální potřeby 

 Odevzdána upravená verze závěrečné zprávy. 

 Připraveny přehledy pro referentky – výtah k posudků FD. 

 Bude zahájena příprava PŘ u uchazečů se SP. 

 Zpracovány přehledy – studenti se SP jsou na všech katedrách, nejvíce na KPg, KSP, KITTV, 
KOVF). Z hlediska postižení – D (SPU), F (psych. obt.), sluchově post. 

 

Katedra  A1  A2  B1  B2  C1  C2  D  E  F  
Počet 

studentů  

  Zrak. post.  Sluch. post.  Těl. post.   SPU  PAS  Psych.     

KAMV                          1  1  

KAJL  1     2                 1  4  

KBES        1     1  2  5  1  1  9  

KČL        2     1  1  3     4  9  

KČJ        2     1  1  3     4  9  

KDDD     1              5  1  2  9  

KFJL        1           2     2  5  

KG                    1     2  3  

KHV  1                 2        3  

KCHDCH        1     1     1     2  5  

ITTV  1           1  1  7  1  3  11  

KMDM              1  1  6  1  2  9  

KOVF     1  2           3     5  10  

KPG           1  1  1  7     3  13  

KPPG  1              1  1     5  7  

KPS        1           3  1  3  7  

KRL        1                    1  

KSPPG  3  1  4           3  1  3  13  

KTV                    3     1  4  

KVV                    4     1  5  

celkem  7  3  17  1  7  8  59  6  45  137  

Pozn. Nejedná se o celkové počty, 1 student může figurovat ve více studijních programech. Také student může mít 
více typů postižení současně. 
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CŽV a distanční vzdělávání 

 Nové žádosti o reakreditace (5) a akreditaci distanční formy (1) programů CŽV – v podkladech pro 
kolegium, interní materiál-> ANO, kolegiem schváleno. 

 Podklady z CŽV pro prosincovou PVP (v podkladech pro kolegium, interní materiál) 

 Na Web Fakultaonline a do nabídky Podpora distančního vzdělávání byla přidána do části „Chci 
učit on-line“ sekce „Sdílení dobré praxe v oblasti distančního vzdělávání“, přímý odkaz: 
https://pedf.cuni.cz/PEDF-2193.html.  

Děkan 

SDZ 

 V samostatném dokumentu, interní materiál je vypořádání připomínek vedoucích pracovišť, které 

zapracoval vedoucí ORP. Dokument také obsahuje návrhy podnětů k diskuzi na poradu vedoucích 

pracovníků (28.01.) 

Fond mobility 

 Oznámení k podávání žádostí do jarního kola 2021-1: od 1. února do 31. března. 

Dr. Laufková 

Dobrovolníci 

 Všechna stipendia za pomoc ve FN Motol a dalších jsou zadána. Vše bude reportováno v Trello. 

Propagační brožura 

 Finální verze by měla být k dispozici do 27.01. 

OVV 

Prezentace fakulty – video 

 Množí se žádosti o prezentační videa. Videa, která katedry a pracoviště PedF žádají, se dají 
rozdělit do dvou druhů: 

 Videa pro prezentaci kateder na konferencích a při různých dalších offline 
příležitostech: 

Zde je potřeba myslet na délku. Takové video by nemělo mít přes jednu minutu. Spíše jde 
o stopáž 30-40 vteřin. Video by vždy měl natáčet profesionál. A zde nejde primárně o 
techniku, ale také o know how a cit na stříhání. Technická dovednost zaručí tak 20 % 
výsledku. Zbytek je o člověku. Takové video trvá natočit cca. 1 den. Točí se jedno krátké 
ústřední video, které je pak připraveno k použití. Důležité je však myslet na cílové skupiny. 

http://www.pedf.cuni.cz/
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To, co zajímá středoškoláky, nebude zajímat partnery ze strany akademických institucí a 
naopak. 

 Veškerá videa do digitálního prostoru (needukativního charakteru): 

Zde jsou bohužel pravidla ještě přísnější. Dle povahy propagované „věci“ je třeba přistoupit 
k rozložení mezi kanály. Obvykle se dělá jedno kratší ústřední video (max 30 vteřin) Stopáž 
přání pana děkana je 30 vteřin a na datech je vidět, že průměrný čas, který diváci zhlédli 
je 5 s. Pouze 149 lidí ho skutečně dokoukalo. V případě Vánočního přání nešlo jej o tolik 
zkrátit, a hlavně jeho funkce je už v samotné jeho existenci, ale je třeba mít na paměti, že 
dnes se videa dělají ideálně max. 12,8 vteřin ideálně se dělají tzv. bumpers tj. 6 vteřin. 
Jedná se o soubor více krátkých videí, která jsou optimalizovaná na digitální média. Ty pak 
jsou pouštěna nebo promována. 

 V případě jakékoliv žádosti o video či jiný propagační materiál (občas je lepší vytvořit grafiky, dobré 

fotografie než video) je třeba kontaktovat pro konzultaci OVV. 

Různé 

 Připravuje se web pro KOVF a web Edukace kulturního dědictví. 

 28.01. DOD on-line. 

 Vizuální styl – finální dodělání kateder. 

 Propagace mezi uchazeči. 

 Videa podtrženo. 

Rozvoj 

 Finalizace zadávací dokumentace pro IA Tělocvičny Brandýs pro VŘ na dodavatele stavby (firma 

ACCON), tento týden předání na RUK, resp. MŠMT. 

 Akceptace závěrečné zprávy pro fond F na RUK. 

 Rozpracování konceptu zbývajících částí vícekriteriálního hodnocení (výuka v PhD studii, praxe) – 

doc. Jančařík, doc. Kucharská, doc. Teodoridis. 

 Probíhá finalizace závěrečné zprávy ukazatel P (deadline 31.01.). 

 Finalizován podklad pro hodnocení aktualizovaného SZ fakulty za rok 2020 možnost podstoupení 

AS PedF UK (p. děkan). 

 SZ 2021-25 (v agendě pana děkana). 

 Realizace IP 2021 (nové) nutné jednání a koordinace realizace s ohledem na potřebu vypsání VŘ, 

stanovení harmonogramu čerpání a plnění závazných indikátorů, aktuálně čekám na informace 

z RUK (on-line schůzka garantující proděkani, Mgr. Bederka a Dr. Rydlo). 

Studijní 

Nezávislý pozorovatel (NP u SZ v zimním termínu 2020/201 dle čl. 9 ods. 12 SZŘ 

 Nejsou prováděcí předpisy z RUK. 

 Vytvořeny pokyny pro účast NP (v podkladech pro kolegium, interní materiál). 

http://www.pedf.cuni.cz/
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 Vytvořen jednoduchý formulář Vyjádření k účasti nezávislého pozorovatele na 2. opravném termínu 
státní zkoušky. 

 Dosud 3 studenti neabsolvovali 2. opravný termín úspěšně. 

Covid 

 Usnesení vlády č. 56 prodlužuje účinnost stávajícího usnesení č. 13 do 14. února 2021. 

 Mimořádný stav byl na univerzitě prodloužen do 12.03. 

 Jasné vyjádření RUK k nemožnosti konat sportovní výuku. 

 Obdrželi jsme pokyny pro LS Hybridní jaro (v podkladech pro kolegium, interní materiál). 

Registrace předmětů 

 02.02. od 12:00 hodin. 

 Připravujeme pokyny pro katedry – upozornění na úpravu předmětů apod. 

Přijímací zkoušky v Moodle 

 RUK vyzval k vyjádření zájmu realizovat přijímací testy v Moodle, proběhla diskuse, kloníme se k 

názoru se přidat. 

 Důvody pro: 

 Snadné vyhodnocení včetně základních statistických charakteristik. 

 Snížení nákladů za vyhodnocování testů od externí firmy. 

 Lze vyladit a pak využít v době rekonstrukce. 

 Zaštítění RUK – technické řešení bude realizováno centrálně. 

 Problémy:  

 Přetížení systému (spadne). 

 Propojení Moodle a Uchazeče. 

 Realizace nahlížení apod. 

Rekonstrukce hl. budovy 

 Je třeba řešit prostředí pro přijímání studentů u referentek. 

Praxe 

 Jednání SPP a SO s garanty pedagogických praxí (27.01. k přípravě realizace praxí v LS, k projektu 

klinické výuky). 

  Příprava DOD 28.01.2021 

 Probíhá. 
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Tajemnice 

Rekonstrukce budovy Rettigové 

 OBH připravuje prováděcí dokumentaci. Připravují se podklady pro památkáře – repliky/repase 

oken, dále se bude muset nově projednat návrh dvorků. 

 Zároveň se začíná připravovat dislokace fakulty, jsou vytipovány různé objekty, čekáme na nabídky 

výše pronájmů. Dne 18.01. navštívili zástupci fakulty Koleje v Hostivaři. Vážně uvažujeme o 

možnosti pronájmu dvou budov kolejí v Hostivaři, zázemí a krytu k uskladnění věcí. Na 28.01. je 

naplánována prohlídka budovy Kasáren v Karlíně. 

Rekonstrukce tělocvičen v Brandýse nad Labem 

 Dne 17.12.2020 bylo vydáno MŠMT registrační číslo akce. Návrh zadávací dokumentace schválil 

právník a po zapracování připomínek bude zaslána na RUK a dále ke schválení na MŠMT. Na 

přelomu února/března by mohlo být vypsáno VŘ na dodavatele stavby, která by měla proběhnout 

přes prázdninové měsíce. 

Věda a výzkum 

Tvůrčí volno 

 Předložena jedna žádost, bude třeba rozhodnout -> ANO, kolegiem schváleno. 

Vícekriteriální hodnocení  

 Předložen návrh na složení komise pro hodnocení vědy: 

  prodiskutovány oblasti hodnocení (oborové, didaktické), v podkladech pro kolegium – 

interní materiál, rozhodovat o členech se bude jednat na komisi pro vícekriteriální 

hodnocení ve čtvrtek 28.01., následně budou panem děkanem osloveni potenciální 

členové komise. 

 Dotaz Dr. Gregera na posuzování cizojazyčných monografií – bude třeba využít externistů. 

 Připraveno hodnocení výuky v doktorském studiu. (v podkladech pro kolegium – pouze simulace, 

neobsahuje reálná data, interní materiál). 

Vědecká rada 

 Návrhy na složení a upravení složení komise pro habilitační řízení, v podkladech pro kolegium, 

interní materiál. Návrh bude řešen na hybridní VR 18.02. 

Knihovna 

 Podklady pro poptávkové řízení (v podkladech pro kolegium, interní materiál). Pokud nebudou 

připomínky, budou osloveni dodavatelé. 

 Pokračování odpisů “grantových výpůjček” i v roce 2021.-> ANO, kolegiem schváleno. 
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Cooperatio – návrhy oborů 

 Vyjednáno posunutí odevzdání návrhů na 29.01. Podklady pro PVP odeslány. Finální verze za 

PedF UK bude předána po poradě. 

Setkání proděkanů pro vědu pedagogických fakult 

 12. 1. 2021 proběhlo setkání proděkanů. Další setkání je plánováno na únor, možná i spolu s 

děkany fakult. Tématem jednání je vyhodnocení hodnocení dle Metodiky 17+. 

Doktorské studium 

 Zahájeno roční hodnocení studentů přijatých od LS. 

Granty 

 Odvolání proti vyřazení projektu TAČRu č. TL05000753 „Posilování pozitivních prvků distanční 

výuky na 1. stupni ZŠ“ bylo zamítnuto. 

Veřejná přednáška doc. Šmejkalové 

 Výborné hodnocení, poděkování SITu za zajištění. 

Zahraniční 

ERASMUS+ Podpora vyjíždějícím studentům PedF do zahraničí 

 Nominovaným studentům vyjíždějícím na ZS 2021/22 do zahraničí bude nabídnut týdenní 
bezplatný on-line kurz angličtiny (s využitím videokonference) vyučovaný zahraniční doktorandkou 
Lilian Isperdon. 

 Zajišťuje a organizuje: odd. pro zahraniční vztahy. 

 Termín: květen, popř. srpen 2021. 

Virtuální přehlídka mezinárodních projektů řešených na PedF 

 Nabídnout katedrám uspořádat virtuální přehlídku mezinárodních projektů (bylo by dobré 
zorganizovat takovou akci ve spolupráci s odd. pro vědu). Odd. pro zahraniční vztahy takové 
přehlídky v minulých letech pořádalo prezenčně (zpravidla i pro zahraniční hosty EK RUK, zástupce 
DZS, zájemce z PedF). 

 Zajišťuje a organizuje: odd. pro zahraniční vztahy ve spolupráci s odd. pro vědu. 

 Termín: duben 2021. 
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Mapování zájmu pracovišť o institucionální členství 

 Katedry, které projevily zájem o zapojení do sítí CEEPUS: 

Katedra/ kontaktní 
osoba  

network  Koordinátor /kontaktní osoba  Podpis rektora a 
děkana na Letter of 
Endorsement  

KDDD  

PhDr. Jan Zdichynec, 
PhD.  

SK-1315 Shared 
History of Central 
Europe  

Coordinator of the 
whole network:   

Matej Bel University Banská 
Bystrica, Faculty of Political  

Sciences and International 
Relations, SLOVAKIA  

doc., PhDr., Anton Hrubon, 
PhD.  

V řešení  

KČJ  

Doc. PhDr. Pavla 
Chejnová, Ph.D.  

AT-1401 Digital 
learning environments 
in the 21st century  

University of Education in 
Upper Austria  

Internationale Kooperationen 
und Studienprogramme,  

Thomas Peterseil  

V řešení  

KHV  CIII-PL-1411-02-2021, 
Music without borders  

PL, Jan Dlugosz University in 
Czestochowa, PLSKO  

Assoc prof. Jerzy Piwowarski  

katedra se rozhodne 
během roku  

KAMV  

Doc. Krámský  

CIII-SI-0906-06-2021 
Pedagogy and 
Andragogy in Central 
Europe (PACE)  

SI, Slovinsko, University of 
Ljubljana  

dr. Marko Radovan  

katedra 
s koordinátorem 
komunikovala  

KFJL  

Dr. PhDr. Renáta 
Listíková, MCF  

CIII-SK-1315-03-2021 
Shared History of 
Central Europe  

  katedra se rozhodne 
během roku  

DHL – připojení PedF UK ke smlouvě UK  

 Po projednání s paní tajemnicí budou využívat této smlouvy OZV, OVČ a děkanát. 

Účast na ERASMUS+ Staff Week 

 ERASMUS Staff Week Uni Řezno: účast za PedF – Dr. Beránková, Petra Zákoutská  
(25.-26.01.). 

 ERASMUS Staff Week Uni Porto: účast za PedF – Dr. Sobotková, Černochová (březen 2021) 

Memorandum o spolupráci – Uni Joetsu  

 Žádost Uni Joetsu (Japonsko) o pokračování spolupráce – uzavření Memoranda o oboustranné 
spolupráci a podpoře studentských mobilit (podpora OZV RUK). 
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