
Kolegium 28.01.2020 
Č.j. PedF/UKPedF/92067/2020 

Přítomni: M. Bílek, I. Kočová, A. Kucharská, V. Laufková, P. Nečasová, M. Nedělka, V. Teodoridis,  

R. Wildová, A. Jančařík, T. Bederka 

 

Děkan 

Fakultní akce – poplatky 

 Ozývají se pracoviště, že akce některé byly avizovány v minulém roce ještě bez poplatků. Např. 
2 dny s matematikou, konference KOVF. 
Návrh: pokud se konají v letním semestru, propozice neměnit a poplatek nevybírat. - 
odsouhlaseno; poslední akce, které budou akceptovány v původním režimu. 

Spolek Emil, návrh na odpověď 

 Více relaxačních a odpočinkových míst na fakultě – počítá se s nimi s novou rekonstrukcí. 

 Více mikrovlnných trub – ve Spálené jsou k dispozici dvě a nikdo je nevyužívá. 

 Mobilní aplikace SIS - není v naší kompetenci. 

 Přístup KPPPg k místnosti s klavírem - nutno mít potvrzení od vedoucího KHV, aby jim ve 
vrátnici zapůjčili klíče (týká se UMŠ, PPP, 1. stupeň) – návrh dohody mezi KHV a KPPP a 
případně lze využít budovu v Celetné. 

 Skříňky v šatně bazénu v Brandýse nad Labem – větší zabezpečení – je třeba si nosit vlastní 
zámek, bude řešeno s p. Bouřilem (paní tajemnice). 

 Srovnat obraz na projektoru v R208 - bude zajištěno - TPO a SIT. 

 Nové světlo do projektoru v R216 - bude zajištěno – SIT. 

 

Den otevřených dveří 

 Grafický návrh od profesionálů. Nelze příště zapojit KVV? – TB: profesionální firma specializující 
se na grafický design. 

 

Termíny: 

 18.02. v 14:00 hod. čestný doktorát, viz pozvánky – AJ, MČ. 

 06.03. doktorské promoce – pátek. 

 12.02. – Inaugurace děkana v Plzni – prof. Bílek (talár) a TB (auditorium) - zajistí TB. 

Konzultace v SIS – držet SIS a vrátit odkaz přes WhoIS. 

Systém Planner pro vedoucí pracovišť a kolegium 

 Termíny, povinnosti, doklady o splnění – systém Planner pro vedoucí pracovišť a kolegium – 
prezentace TB (obecné, rozvoj, studijní, věda, zahraniční); usnadní agendu; má i mobilní 
aplikaci; TB bude prezentovat na PVP; vstup po přihlášení; AJ – na termíny vhodné, na úkoly 
použít jiný nástroj - budou si chtít odškrtávat, že mají úkol hotový; TB – v první fázi potřebuje 
vedoucí pracovišť někam chodit; úkol - v intranetu; systém nyní jen pro vedoucí pracovišť, 



potom postupně lze přidávat pro využití dalších skupin - např. Erasmus koordinátoři, řešitelé 
IRP projektu, garanti studijních programů. 

 Pro PVP – bude odloženo, domluví TB s AJ. 

 Pro kolegium – prezentace TB; úkoly mohou sami členové kolegia, ale také paní asistentka. 

 

OVV 

 Den otevřených dveří: přes 700 lidí. 

 Počet přijatých a přihlášených na učitelské programy FF UK. 

 Nové prostředí kolegia a vedprac. – sdílený pracovní prostor. 

 Propagace Edukace – rychlé shrnutí. 

 

Úkol pro všechny do příště:  

 Vymezit agendu, aby nedocházelo k překryvům (např. zahraniční studenti) - sepsat přehled, co 
kdo spravuje na svých odděleních – sesumírovat se svými vedoucími. 

 TB: návrh rozdělit agendu na hlavní a vedlejší. 
 Snížení byrokratické zátěže: OVV a ORP – do budoucna – projít formuláře, které by bylo možné 

sjednotit a zjednodušit. 

 

Prorektorka Wildová  

 Poděkování za vynikající konferenci OMEP. 

 Konference na téma holocaust (KDDD, KVV) – MN, TB. 

 Konference JAK - rektorská konference – MN, TB. 

 RUK – Nové vymezení akademického pracovníka - kdo učí a dělá vědu (výuka musí být 
garantována v pracovní smlouvě). 

 Poděkování VT za  rychlé vyřešení phishing. 

 Projekt z KPPP (Jean Monet) – spolupráce s prof. Rovnou – spoluúčast fakulty asi  
500 tis. – 600 tis. Kč ročně; RW tento projekt podporuje, část by bylo možné financovat z 
Prvouku či RUK. 

 

Rozvoj 

Projekt IP/IRP 

 Zpráva na RUK, potřeba sabatiklu (5 ks pro rok 2020), IP 2 vykázat většinu indikátoru v roce 
2020; ICT požadavky centra CŽV platba z IP4 (viz níže a příloha), realizace IP 5 (web a 
implementace nového manuálu), IPR poslední rok plnění (finanční kázeň). 

Sběr požadavků ICT a nábytku, resp. vybavení pro rok 2020 

 Nutná redukce (zatím na SITu), částečně z IP6, fond F (požadavky knihovny Celetná, zbytek 
dost mimo), otázka nábytek vs. chystaná rekonstrukce. 

Projekt fond F 2019 

 Zpráva na RUK, aktuální kvalita výstupů vs. co budeme realizovat v roce 2020. 



Ukazatele P 

 Zpráva na RUK, jak rok 2020? – pravděpodobně budeme muset opět reflektovat indikátory 
z roku 2019 ve smyslu Opatření, Příloha 2. 

Rekonstrukce IZ Rettig 

 Finalizace požadavků kateder na stavební úpravy, běží průzkumné práce, K001-4, personální 
obsazenost místností (akademici vs. THP) a možné dislokace pracovišť. 

Rekonstrukce tělocvičny Brandýs 

 VR příprava projektové dokumentace 3. výzva (součinnost s KTV, TPO Brandýs). 

Vícekriteriální hodnocení 

 Finální verze manuálu viz příloha (v podkladech pro kolegium, velký dík VL).  

 

Studijní 

Akreditace  

 Probíhá kontrola zaslaných akreditačních spisů ze strany OKVA. 

 Zaslány byly spisy kateder: KG, KAJL, KRJ, KOVF, KHV, KPg-Pg, KPg-VZ, KMDM. 

 6 programů bylo již upraveno a zasláno nazpět – pouze drobné nepřesnosti. 

 Závažnější – KDMD málo hodin v KS v NMgr. studiu, absence studijních oporu u KPg, personální 
zajištění u KVV – řešeno v součinnosti. 

 Jsou připravovány tabulky pro MŠMT pro plné studijní plány (KBES, KG, KPg, KAJL). 

 Probíhá příprava spisů v SIS (nástroj, sbormistrovství, speciální pedagogika – učitelství, 
učitelství pro MŠ, předškolní pedagogika, vychovatelství, učitelství praktického vyučování a 
odborného výcviku, tělesná výchova, opravený dějepis) – předpokládáme, že ½ bude zaslána 
akademickému senátu 10.02., podle aktuálního stavu akreditací. 

 

Přijímací řízení 

 Byla zprovozněna aplikace přijímacího řízení, programy Speciální pedagogiky/logopedie jsou 
již otevřeny, příjem přihlášek zahájen (do 31.03.). 

 Vydán 2x OPAD k PŘ. 

 Na webu fakulty bude upozornění na možnost podávání přihlášek v nově akreditovaných 
programech. 

 

Volitelné předměty 

 Žádost KCHDCH o zřízení volitelného předmětu Chemistry as Part of Society through Centuries 
(1/0, 3 kr., Z, v AJ) – viz příloha (v podkladech pro kolegium). 

 Vozík 

 Probíhá akce Vozík (Kamila Janyšková) – ve spolupráci s proděkanem Teodoridisem.  

 Konto Bariéry – příspěvek 50 tis. Kč. 

 Ve čtvrtek bude jednání s nadací Jedličkova ústavu – cca 20 tis. Kč. 

 Na sbírku by zbylo cca 30-40 tis. Kč. 

  



CCŽV  

 Schválení připravovaných žádostí. 

Stipendia  

 Žádost o dodatečné vyplacení stipendia za vynikající studijní výsledky. 

Organizační řád  

 Stanovení rozsahu působnosti proděkanů – OPAD. 

Platforma pro spolupráci s řediteli  

 Návrh na téma přednášky a přednášejícího. 

Tajemnice 

Rekonstrukce budovy v Rettigové  

 S firmou Obermeyer Helika, a.s. probíhají kontrolní dny 1x týdně. V současné době bylo 
dokončeno zaměření budovy a probíhají průzkumné práce, dále jsou vedena jednání na 
úřadech: Stavební odbor Praha 1, památkový úřad, hasiči. 

Rekonstrukce tělocvičen v Brandýse nad Labem 

 Výběrové řízení z formálních důvodů muselo být zrušeno. Zadávací podmínky byly upraveny 
dle potřeb trhu a výběrové řízení bylo vyhlášeno znovu. Lhůta pro podání nabídek skončí 31.01. 
v 11:00 hod.  

Opatření rektora 1/2020 (v podkladech pro kolegium) 

 Na základě nového opatření rektora se ruší dny zdravotního volna (Sick day). Nové opatření 
rektora zavádí dny osobního rozvoje, celkem 5 dní za rok. Připojíme se k novému opatření 
rektora – ANO. 

Spolufinancování připravovaného projektu Erasmus+ Jean Monnet  

 Doc. Stará (KPPG) připravuje zahraniční projekt v rámci programu Erasmus+ Jean Monnet 
Network. Projekt je zaměřen na výchovu k občanství, má do něj být zapojeno cca 25 
zahraničních univerzit a my bychom byli hlavními koordinátory. Celkový rozpočet může být až 
do výše 300 tis. EUR, doba řešení: 3 roky (od podzimu 2020). Spoluúčast fakulty 20 % = 1,5 mil. 
Kč. Z čeho budeme spoluúčast financovat? Bylo by to možné z Progresu??? 

  



Pronájem Tip Toes  

 Mgr. Dvořáková požádala o pronájem části prostoru ve vestibulu budovy v Brandýse nad 
Labem, a to od příštího školního roku 2020/2021 (nyní jsou tam umístěné lavičky a stoly). 
Prostor by oddělili prosklenou stěnou a využívali by ho jako školní knihovnu, studovnu. 
Předběžně jsme již projednali na kolegiu 14.01., je nutné projednat i na AS? Další postup: 
projekt, rozpočet, na stavebním odboru je nutné zjistit, zda je potřeba stavební povolení nebo 
jen ohlášení a dále požádat o změnu užívání uvedeného prostoru. Dodatek ke smlouvě na 
rozšíření pronájmu bude muset schválit RUK.  

Ostatní  

 Financování 4EU+, viz příloha (v podkladech pro kolegium). 

 Financování zahraničních cest z kurzů CŽV – nastavení pravidel.  

 Bistro – prodej piva – lahvové třetinky, po 15:00 hod., výroba: chráněná dílna v Chříči. 

 Budova Rettigová – sobotní výuka a zkoušení v SIS – kontakt, včasná aktualizace. 

Věda a výzkum 

 Sebeevaluační zprávy pro národní hodnocení VaVaI (modul M3) a pro mezinárodní interní 
hodnocení VaVaI na UK byly zaslány na RUK a budou připraveny k projednání na fakultní VR 
dne 27.02. (v podkladech pro kolegium).   

 Termín pro podávání přihlášek k realizaci tvůrčího volna v LS akademického roku 2019/20 byl 
prodloužen do 07.02. Zatím je přihlášen jen jeden uchazeč (dr. Sedlák z KVV).   

 Přípravy výsledků z OBD pro vícekriteriální hodnocení – dead-line pro zadání všech výsledků 
do OBD za rok 2019 (pro RIV i ostatních) byl pro pracovníky a doktorandy fakulty stanoven na 
29.02. dr. Vorlíčková informovala všechny koordinátory OBD na pracovištích.    

 Seminář k podávání nových návrhů projektů GAČR se uskuteční dne 05.02. od 13.00 hod. na 
R112 pod vedením doc. Strakové a dr. Dvořáka. Vedoucí pracovišť byli informování a požádáni 
o informování akademických pracovníků a doktorandů.  

 Byly inovovány formuláře pro žádosti o jmenování komisí pro státní doktorské zkoušky a 
obhajoby disertačních prací, doplnění obsahuje potvrzení o splnění všech povinností 
doktoranda předsedou oborové rady (v podkladech pro kolegium).   

 Seminář doktorandů oborových didaktik se bude konat ve středu 22.04. ve Velkém sále, 
garantkou je doc. Vondrová.  

 


