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Kolegium 02.02.2021 

Č.j. UKPedF/356594/2021 

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 

Kolegium bylo zahájeno vstupem zástupců katedry výtvarné výchovy (Dr. Novotná, doc. Fulková, Mgr. 

Pfeiffer) – představení projektu v rámci programu HORIZON. 

Akreditace a kvalita vzdělávací činnosti 

Akreditace 

 Programy pro samoplátce – dokončeny úpravy OKVA a předány RVH, slíbeno, že bude projednáno 
na únorové RVH (24.2.). 

 Připravujeme podmínky PŘ pro samoplátce – po schválení budou ihned zaslány AS. 

 Proběhlo jednání s garanty NMgr. studií – návaznost na Bc. studia, dále budeme s garanty 
komunikovat a upřesňovat postup, pomáhat s dotazy uchazečů. 

 Koordinátor kvality – nenastoupí. 

Studenti se SP 

 Podněty ze strany studentů se SP – nevhodný přístup ke zkoušení v době on-line výuky, 
neúspěšnost při SZZ – řešíme s kontaktními osobami na katedrách. 

 Zpracováváme dotazník přístupnosti VŠ pro studenty – Úřad vlády. 

 Příprava schůzky katedrových koordinátorů problematiky. 

Ceny 

 Předány návrhy na cenu J. Hlávky (Vondrová, Mužáková, Smetáčková), Vondrová – uzavřeno před 
dodáním publikace. 

 Nové ohlášení ceny B. Hrozného – do 01.03. na RUK, budou informovány katedry. 

 Cenu uděluje rektor UK za významný a originální tvůrčí počin, například odbornou 
časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, realizovaný patent, 
apod. 

 Oceněným může být pracovník nebo pracovní tým působící na univerzitě. 

 Hlavním kritériem pro udělení ceny je původnost, kvalita a závažnost tvůrčího počinu. 

 Cena se předává na slavnostním shromáždění konaném u příležitosti dubnového výročí 
založení univerzity. 

  Udělení ceny se osvědčuje diplomem, který je opatřen znakem univerzity a podpisem 
rektora. 

 S udělením ceny je spojena peněžitá odměna ve výši minimálně 100 000,- Kč. 

 Návrhy na udělení ceny podávají děkani fakult nebo ředitelé vysokoškolských ústavů 
anebo členové vědecké rady univerzity rektorovi. 
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CŽV a distanční vzdělávání 

 Problémy studentů CŽV s využíváním platformy MS Teams – nemají statut studenta, a tak jim 

není poskytnuta plnohodnotná licence MS Office; jednání s Microsoftem za fakultu nebo požádat 

RUK? -> doc. Teodoridis navrhuje řešit to na univerzitní úrovni. 

Děkan 

 Z RUK přišla anketa ohledně udržitelného rozvoje a péči o přírodní prostředí, termín je do pátku 

12. února, řeší Mgr. Bederka. 

 Prof. Bendl a Dr. Zvírotský řeší spolu s Dr. Nečasovou návrh na praxe mimo Prahu pro studenty 

kombinovaného studia s trvalým bydlištěm mimo Prahu (dálkové hodnocení videozáznamů např., 

bude se řešit ve spolupráci s SPP). 

Dr. Laufková 

 Návrh koncepce na nový předmět „Doučování žáků“ 

 Doc. Jančařík dotaz na praxe (typ asistentská nebo lektorská?), může to mít dva efekty, 

první je, že počet studentů zapsaných na praxi klesá, druhý efekt, pro katedru je 

nevýhodné místo povinně volitelného předmětu volitelný – lektorská praxe je volitelný 

předmět). 

 Nutno řešit s katedrami, zatím nedošlo ke konsenzu. 

Rozvoj 

 Nákupy ICT a nábytek rok 2021 – plánovaná výzva pro katedry a další pracoviště; výzva 

elektronicky po 15.02. 

 Fond F 2021 – deadline na zpracování projektů elektronicky do 8. února 2021 – prosím dodat 

návrhy za agendu proděkanů, popř. za oddělení – zohlednit své vytížení, resp. pracoviště plynoucí 

z IP 2021. 

 Nové IP 2021 – Harmonogram VZMR pro rok 2021 (konzultace VT + AJ, PN, TB, MB, MČ) – viz 

Trello. 

Studijní 

Covid 

 02.02. je jednání studijních proděkanů (program: Hybridní jaro, Stipendium v akutní tíživé situaci 
studenta, Aktuality z Ústřední knihovny UK). 

Registrace předmětů 

 02.02. ve 12:00 hodin zahájení registrace předmětů, řeší se drobné úpravy rozvrhů – většinou 
v důsledku nedodržení oborových půldnů. 

 Mgr. Svoboda a K. Esserová jsou připraveni řešit vzniklé problémy se zápisy. 
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Stav řešení stížnosti na zkoušku Multimediální systémy („Petrášová Simča“) 

 Bylo zjištěno, že termíny byly vypsány v souladu s SZŘ a POS, popis předmětu v SIS byl v pořádku, 
popis podmínek k zakončení předmětu odpovídal reálu. Problémem byly pozdě zapsané zápočty 
do SIS. Projednáno s vedoucím katedry Dr. Štípkem, bylo dohodnuto, že Dr. Jeřábek zvýší 
kapacitu posledního termínu a vypíše další termíny zkoušky, což bylo okamžitě učiněno. 
Projednána i údajná arogance vyučujícího. 

 -V posledních dnech více stížností na vypisování termínů zkoušek – pošleme opět na katedry výtah 
z předpisů týkajících se kontrol studia předmětů. 

Přijímací zkoušky 

 Připravujeme informační schůzku pro garanty pro přijímací řízení, připraveny i informace k 

přípravným kurzům. 

Hodnocení výuky studenty 

 Současný stav: 

 Odpovídajících studentů: 791 (16,5 %). 

 Konec 09.02. 

Různé 

 U koho jsou k dispozici tabulky s evaluacemi pracovníků? Pro přípravu podkladů na komisi pro 
vícekriteriální hodnocení (KHV, KG) –> k dispozici doc. Teodoridis. 

 Návrh nového předmětu pro praxi dobrovolníků + přehled předmětů k této problematice. 

Tajemnice 

Rekonstrukce budovy Rettigové 

 OBH připravuje prováděcí dokumentaci. Tento týden budou odeslány podklady památkářům – 

repliky/repase oken, recepce, nový návrh dvorků. 

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

výše pronájmů. Dne 28.01. návštěva budovy Kasáren v Karlíně. Budova je rozsáhlá, ale 

v havarijním stavu. Náklady na zprovoznění by byly pro fakultu vysoké. 

Rekonstrukce tělocvičen v Brandýse nad Labem 

 Dne 17.12.2020 bylo vydáno MŠMT registrační číslo akce. Do zadávací dokumentace byly 

zapracovány všechny připomínky, po poslední kontrole na fakultě 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. 

Post-doc v roce 2021 – zdroj financování 

 Máme nyní tři zahraniční pracovníky: Jo-Yu LEE z roku 2021, nově v únoru nastoupí: Sames 

OKUMUS a Juliana Crespo LOPES. 

 Měsíční náklady na mzdy jsou předepsány ve výši: 56 tis. Kč/osobu + odvody 19 tis. Kč. Z toho 

polovina (max. 37,5 tis. Kč/měsíčně vč. odvodů) je refundována z RUK. Z fakultních prostředků 
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bude potřeba na rok 2021: 952 tis. Kč + odvody, celkem: 1,290 mil. Kč. Nutno hledat zdroj 

financování. 

Ostatní: 

 Hlavním správcem SIS je stále Dr. Jakub Lapeš. 

Věda a výzkum 

Mezinárodní hodnocení vědních oblastí na UK 

 V příloze, do 05.02. nutné zaslat vyjádření k návrhu závěrečné zprávy. 

 Návrh doc. Jančaříka: Vyslovit souhlas s hodnocením, ANO, kolegiem schváleno. 

Hodnocení dle metodiky M17+ 

 Fakulta obdržela finální hodnocení v modulu M3 (reakcí na předběžné hodnocení jsme dosáhli 

mírného zlepšení). 

 Univerzita obdržela hodnocení modulů M3, M4 a M5. 

Vícekriteriální hodnocení  

 Jmenovat komisi pro hodnocení vědy. 

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

neobsahuje reálná data). 

 Připravena 1. verze aktualizace manuálu. 

Vědecká rada 

 Probíhá per rollam schvalování vyjádření k SZ na období 2021-25. Aktuálně již hlasovalo 31 členů 

vědecké rady. 

Cooperatio – návrhy oborů 

 Stanovisko fakulty bylo odesláno 28.01. 

 Jazykové katedry podaly název na změnu oboru: Didaktiky jazyků a literatur/Language and 

Literature Education. 

Setkání proděkanů pro vědu pedagogických fakult 

 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 

 Grantová agentura UK informovala o Vyhlášení 6. ročníku soutěže Primus UK (rok 2022). 
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Zahraniční 

ERASMUS+ Příprava Orientačního týdne pro přijíždějící zahraniční studenty 

 Ve dnech 15.-19.02. administrativní agenda související s příjezdy zahraničních studentů na odd. 

pro zahraniční vztahy za dodržování hygienických předpisů a všech opatření kvůli COVID-19. 

Setkání zahraničních studentů s koordinátory, zástupci knihovny a studentských spolků a 

oborových rad – online (ZOOM) – pozvánky i link rozeslány. 

 Termín: 16.02. v 16:00 hodin, zodpovídá: Ivona Sobotková 

ERASMUS+ Aktualizace nabídky kurzů na webu a SIS pro zahraniční ERASMUS studenty v LS 

2020/21 

 Termín: do 22.02., zodpovídá: Iva Beránková. 

ERASMUS+ – agenda související se zahraničními studenty, kteří se po ZS 2020/21 vrací zpět domů 

 Dotazníky aktualizovány a předávány k vyplnění vracejícím se studentům. 

 Statistiky o odučených studentokurzech za ZS 2020/21 nebudou ještě pro jednání vícekriteriálního 

hodnocení 09.02. k dispozici. 

On-line schůzka s ERASMUS+ koordinátory 

 V přípravě. 

 Termín: bude upřesněno (11.-18.02.), zodpovídá: Miroslava Černochová. 

Rozjednané nabídky pro mezinárodní spolupráci 

 Dánsko: Cultural exchange in Jylland, Excursions in Jylland museums and professional 
discussions of Czech and Danish museums experts (pro KVV, KDDD, KPPPg, KOVF), podpora ze 
strany kulturní atašé Velvyslanectví Dánska v ČR. 

 Norsko (Trondheim, katedre ucitelstvi na univerzite NTNU v Trondheimu) – studentské mobility. 

 Francie () – pro KPPPg, KTV, přírodovědné katedry. 

 UK (Uni Portsmouth) – pro KPPP. 

 Zodpovídá: Černochová, Beránková, Sobotková. 

RUK 

 RUK finalizuje podklady trestního řízení vůči společnosti Charles International School, která 
zneužívá jména Univerzity Karlovy. RUK se ptá: 

 Měla či má PedF nějaký kontakt či spolupráci s touto společností? Komunikovala Vaše 
fakulta v nedávné době či dříve s Charles International School? 

 Je zde či byla zde v nedávné době nebo v minulosti jakákoliv spolupráce mezi Charles 
International School a PedF? Nabízí Charles International School fakultě něco jako 
„přípravné kurzy“, „placené stáže“, „placené programy“? 

 Existují nějaké jiné agentury, které podobně spolupracují s PedF ve věci přípravy na 
některý z oborů? Máme takovou spolupráci nějak smluvně ošetřenu? 

 Máme nějaké zkušenosti s nevhodnými agenturami či agenty pro nábor uchazečů? 

 Zodpovídá: doc. Černochová, nutno vše řešit. 
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