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Zápis z kolegia děkana 15.02.2022 

Č.j.: UKPedF/153780/2022 

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

M. Černochová, A. Kucharská, R. Wildová, J. Jiřičková, D. Greger, M. Šafaříková 

Akreditace a kvalita vzdělávací činnosti 

Akreditace 

 Požadavek MŠMT – pro učitelské povolení pro český jazyk – plný plán doplnit informace o posuzování 

předchozího vzdělání v přijímacím řízení. 

 Proběhlo setkání s garanty NMgr. programů – posuzování návaznosti předchozího vzdělání  

(14.02. t. r. ). 

 Do VR – noví garanti NMgr. sbormistrovství – nová i stará akreditace (prof. Pecháček – doc. Valášek), 

předškolní pedagogika – nová i stará akreditace (prof. Wildová – doc. Chejnová), učitelství pro 1. st. 

ZS – stará akreditace (prof. Wildová – doc. Stará). 

 Dále do VR akreditační spis Učitelství českého jazyka pro 2. st. ZŠ a SŠ. 

 Garanti SP informováni o nutnosti zpracovat kontrolní zprávu, která byla RVH určena při akreditaci 

(předložení nejpozději v květnu): 

 Učitelství pro MŠ – změny v akreditaci, počty studentů, počty vedených prací, nabídka 

předmětů v cizím jazyce, velikost úvazku garanta. 

 Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku – změny v akreditaci, počty studentů, 

počty vedených prací. 

 Vychovatelství – změny v akreditaci, počty studentů, počty vedených prací. 

 Učitelství výchovy ke zdraví – změny v akreditaci, počty studentů, počty vedených prací, 

studijní opory pro 2. ročník studia. 

Nové předměty 

 KCHDCH – volitelný předmět Socio-scientific issues in maths and science initial teacher’s education, 

3 credits (60 teaching hours and 20 hours of self-study, 10 days intensive summer school) – ANO, 

kolegiem schváleno, prof. Bílek v rámci blokové výuky). 

Studenti se SP 

 Připravuje se nové Opatření rektora – které by mělo nahradit opatření 23/2017 – služby pro studenty 

se speciálními potřebami, zpřesnění názvosloví a doplnění informací o systému poskytování služeb na 

UK. 

 Z prostředků projektu OP VVV ESF pro VŠ II – Akademická poradna bude v LS opět organizována 

jóga pro zaměstnance i studenty, v jiném formátu – videonahrávky, budou k dispozici přihlášeným po 

celý semestr. 

http://www.pedf.cuni.cz/
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 Jako v každém semestru je připraven volitelný předmět pro studenty se SP, nyní k podpoře zvládnutí 

studia (well-being, imaginativní techniky, zvládání studijní zátěže). 

 Připravujeme setkání s kontaktními pracovníky na katedrách – podpora uchazečů v přijímacím řízení, 

termín: 14.03. t. r., ve 14 hodin. 

Ceny 

 Cena za tvůrčí počin – zatím nikdo neprojevil zájem. 

 Cena prof. Petruska za prezentaci – také nikdo neprojevil zájem. 

CŽV a distanční vzdělávání 

 Schválení k akreditaci připravených programů CŽV (4x U3V, 2x akreditace a 2x reakreditace 

zájmových programů (průběžné vzdělávání) – podrobnosti v podkladech pro kolegium, interní materiál 

– ANO, kolegiem schváleno. 

 Pro letní semestr byly aktualizovány stránky Podpora distančního vzdělávání (Hybridní jaro, kurzy pro 

akademické pracovníky). 

 Dotaz z COŽP RUK na kongres WEEC, zda je řešena účast zástupců UK. Kontaktní osoba za PedF 

UK – Mgr. Bederka. 

Děkan 

 Poděkování za prezentaci Dr. Novotné a doc. Fulkové, které kolegiu představily prezentaci k projektu 

AMAAS (Umění a sociální soudržnost). 

 13.04. t. r. proběhne Noc vzdělávání (zajišťuje spolek Otevřeno). Je třeba zajistit prodloužený provoz. 

 Příští kolegium bude 29.03. t. r. 

Rozvoj 

 Finalizace podkladu pro „karierní řád“ ve formě Opatření děkana – předložení na legislativní komisi AS 

PedF UK. 

 Hodnocení SZ za rok 2021 a aktualizace SZ pro rok 2022 – předložení dokumentů na jednání AS PedF 

UK. 

 Fond F a ukazatel P – čekáme na přidělenou částku z MŠMT, resp. RUK, info dopis VP. 

 IZ Rekonstrukce velké a malé tělocvičny Brandýs – kolaudace 10.02., resp. 15.02. t. r., 01.03. t. r. – 

slavnostní otevření tělocvičen 

 IZ Rekonstrukce hlavní budovy – čekáme na vyjádření z MŠMT a přidělení EDS čísla, jednání s firmou 

VIA Consult a.s. & ACCON T&T services, s.r.o., dnes ve 13:00 v rámci přípravy veřejné zakázky 

„Zajištění generálního dodavatele stavebních prací pro rekonstrukci objektu PedF UK v ulici Magdalény 

Rettigové, Praha 1“. 

 Připravujeme nový organizační řád, který bude schvalovat AS PedF UK, předpoklad je předložení 

nejdříve na přelomu dubna a května, prioritou je předložit ke schválení kariérní řád. 

 Je třeba připravit analýzu ke kariérnímu řádu pro THP (náplň práce apod.). 

http://www.pedf.cuni.cz/
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Studijní 

Obsazenost sobot v uplynulém zkouškovém období 

 Zájem o využití termínů ke zkoušce byl poměrně velký: 

 15.01. t. r. – vypsáno 13 termínů, 2 nevyužity, 1 termín pouze v MOODLE, zapsáno 174 

studentů. 

 22.01. t. r. – vypsáno 6 termínů, 1 nevyužit, zapsáno 92 studenti. 

 29.01. t. r. – vypsáno 25 termínů, 3 nevyužity, zapsáno 170 studentů. 

 05.02. t. r. – vypsány 4 termíny, zapsáno 38 studentů. 

Cizojazyčné studijní programy 

 Shrnutí návrhů kateder k úpravě výše úlev v dalším akademickém roce a dále k stanovení výše 

poplatků od 2023/2024. Týká se 3 kateder: KAJL, KHV, KPG. (viz podklady pro kolegium, interní 

materiál). 

 KAJL a KPG nepožadují žádné změny v tuto chvíli nastavených poplatků. KHV žádá o zrušení úlevy 

z poplatku z důvodu distanční výuky s tím, že distanční výuka na KHV je naopak náročnější než výuka 

prezenční. KHV od akad. roku 2023/2024 žádá o vyměření poplatku za cizojazyčné programy ve výši 

180.000,- -> ANO, kolegiem schváleno. 

HVS 

 Hodnocení studentů ukončeno v úterý 08.02. t. r. 

 Počet přijatých dotazníků: 7404. 

 Počet odpovídajících studentů: 1077. 

 Počet textových odpovědí: 5368. 

 Návratnost dotazníků: nejméně 9,8 % KTV; nejvíce: 22,8 % KAMV, nad 20 % ještě: KČL, KČJ, KRL, 

19 % KAJL. 

 Pedagogové mohou zareagovat na podněty studentů do čtvrtka 24.02. t. r. Vedoucí kateder mají 

odevzdat vyjádření do 28.02. t. r. K publikaci výsledků dojde v pondělí 28.02. t. r. 

 Spolupráce s OVV – rozhovory s pedagogy, kteří byli v HVS často pozitivně zmiňováni. 

Změna termínu Bc. a Mgr. promocí v březnu 

 Rektorát nás požádal o přesun termínů promocí v březnu z důvodu výjezdního zasedání kolegia 

rektora. Přijde ještě oficiální zpráva. 

 Předpokládané termíny t. r.: 21.03., 22.03., 25.03., 30.03. 

 Oslovili jsme promotory a po upřesnění termínů pak upravíme tabulku v Trellu a požádáme o 

spolupráci.  

Počty přihlášek 

 Počty přihlášek k 14.02 t. r. (dopoledne), počet srovnatelně s minulým rokem. Celkem 2608, Bc. 1809, 

Mgr. 300, NMgr. 499. 

http://www.pedf.cuni.cz/
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Různé 

 Výběrová řízení na nové vedoucí kateder – prosíme o informaci o změně na pozici vedoucího katedry. 

Domluvit s personálním oddělením. 

 Porady studijních proděkanů jsou určeny pro i doktorské studium, byla by vhodná účast zástupce OVČ. 

 Z hlediska tvorby rozvrhu prosíme při stanovování termínů VR o termíny buď v lichý, nebo sudý týden. 

Tajemnice 

Rekonstrukce budovy Rettigové 

 Dne 11.10.2021 podal RUK Investiční záměr na MŠMT, a to v rámci programu: 133 240 Rozvoj a 

obnova materiálně technické základny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol“. 

Investiční záměr bude schvalován i na Ministerstvu financí před komisí expertů, poté bude vydáno 

registrační číslo akce. Projednání před komisí expertů by mělo proběhnout na přelomu února/března 

2022. 

 V souvislosti s rekonstrukcí se připravuje dislokace fakulty. Náklady na rekonstrukci budovy č. 5 

v Hostivaři na základě prováděcí dokumentace jsou ve výši 24 mil. Kč + náklady na infrastrukturu 

(slaboproud) ve výši cca 8 mil. Kč. Náklady jsou vyšší, než jsme původně předpokládali a na základě 

dalšího jednání s KaM v Hostivaři vyplynulo, že bychom si ručili i za celý stav budovy, tzn., že náklady 

na poškození střechy, výtahu, topení atd. bychom si hradili sami. 

 Z tohoto důvodu jsme začali jednat s FSV a s RUK. Proběhla prohlídka prostor v Jinonicích, kde 

v současné době sídlí FSV – po dobu rekonstrukce svého objektu. Prostory v Pekařské 16 si upravili 

pro potřeby výuky a po vystěhování bychom mohli prostory dále využívat zejména na výuku a zázemí 

pro katedry. Pan kvestor i pan rektor s touto možností souhlasí. Nyní se podepisují Podmínky nájmu a 

bude se připravovat samotná nájemní smlouva. Rozhodující ale stále bude, že MŠMT odsouhlasí 

investiční záměr na rekonstrukci budovy v Rettigové. 

Rekonstrukce tělocvičen v Brandýse nad Labem 

 Rekonstrukce tělocvičen v Brandýse byla ukončena předáním díla k 31.01. t. r., po pěti měsících od 

zahájení. Kolaudace proběhla 10.02. t. r., kolaudační souhlas by měl být vydán po vydání závazného 

souhlasného stanoviska HZS. Prohlídka zástupce hasičského sboru proběhne 15.02.t. r. 

Opatření děkana k dovoleným 

 V podkladech pro kolegium, interní materiál je uloženo ke schválení opatření děkana k dovoleným pro 

rok 2022 -> ANO, kolegiem schváleno. 

Věda 

Cooperatio 

 Vědecká rada – obdrželi jsme podklady pro pět projektů Cooperatio z osmi, zbylé musí být projednány 

per rollam. 

http://www.pedf.cuni.cz/
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Pražský inovační institut podpora 

 Voucher. 

 Mezinárodní škola (stavba Praha 9). 

 Atrahování zahraničních STEM Education vědců a výzkumníků do Prahy. 

Různé 

 10.03 t. r. schůzka s prorektorem prof. Krištůfkem – zvážit pozvání koordinátorů programů Cooperatio. 

 Potřeba řešit ACP – žádost Dr. Rusek. 

 16.02. t. r. schůzka s Sylff. 

Zahraniční 

Aktualizace brožury pro UK POINT pro samoplátce o nabídce cizojazyčných studií 

 Aktualizaci a doplnění pro RUK řeší doc. Kucharská a doc. Černochová (v podkladech pro kolegium, 

interní materiál). Odevzdává se za 3 dny. 

 Otázka: výše poplatku za studium (ponechat 60 000 CZK pro Bc a MA studium; 0 CZK pro PhD 

studia)? ANO, ponechat stávající poplatky, jejich výše je součástí statutu. 

4EU+ virtuální kurzy pro LS 2021/22 

 Potřeba doplnit a aktualizovat údaje do SIS (řeší doc. Černochová), konkrétní údaje jsou 

v podkladech pro kolegium, interní materiál. 

ERASMUS+ KA2 Projekty 

 KITTV získala ERASMUS+ KA2 Projekt FERTILE "Artful Educational Robotics to promote 

Computational Thinking in a Blended Learning context". 

Příprava přijetí skupin zahraničních studentů 

 Zajišťuje OZV ve spolupráci s KPPPg, studentskými oborovými radami aj. 

 Skupina cca 35 studentů z Radboud University Nijmegen (NL) – duben a květen. 

 Skupina 35 studentů učitelství 1. st. ZŠ z University of Utrecht (NL) – ve dnech 19.-23.04. t. r. 

http://www.pedf.cuni.cz/

