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Zápis z kolegia děkana 29.03.2022 

Č.j.: UKPedF/159380/2022 

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 

 Akreditace Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy. 

 Katedry ještě pracují na studijních oporách, po kontrole a zkompletování předání na OKVA. 

 Akreditace Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví. 

 Probíhá kontrola aktualizovaných CV, především z hlediska doplnění publikační činnosti. Po 

kontrole a zkompletování předání na OKVA. Ostatní připomínky ze strany OVAK RUK jsou již 

vypořádány. 

OPAD k převodu studentů DS Vzdělávání v biologii a Didaktika českého jazyka   

 V podkladech pro kolegium, interní materiál. Budeme uplatňovat obdobný postup jako dříve (oslovení 

studentů, možnost se vyjádřit, s rektorátem ještě řešíme vhodný termín přestupu – nejdříve 4 měsíce 

po vydání OPAD). 

Přijímací řízení 

 Bude zahájena příprava posuzování předchozího vzdělání pro NMgr., cca ve 2. polovině dubna setkání 

s garanty, informace mailem do konce března. 

 Přijímací řízení – uchazeči se SP: 

 K přijímacímu řízení se přihlásilo 112 uchazečů se SP, nejvíce uchazeči kategorie D (56),  

F (18), dále 11 uchazeči se zrakovým postižením, 9 se sluchovým postižením, 9 tělesným 

postižením, 1 PAS. 

 Přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny (dle § 49 zákona o vysokých školách, odlišné 

podmínky pro přijetí). 

 Rektorát připravuje metodiku, postup by bylo podobný jako byl v případě COVID-19 

(stanovení podmínek pro uchazeče z Ukrajiny ve spolupráci se studijním odborem, 

schválení v AS, promítnutí do databáze podmínek PŘ). 

 Po přechodnou dobu – statut freemover (zahraniční odd.). 

 Prominutí poplatku za PŘ. 

 Nutné rozhodnutí, zda má fakulta zájem, pokud ano, zda všechny programy nebo jen 

některé – dle zájmu kateder. 

 Podpora UJOP – výuka českého jazyka. 

  

http://www.pedf.cuni.cz/
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 Uznávání předchozího zahraničního vzdělání: 

 Předchozí vzdělání se bude posuzovat v rámci přijímacího řízení dané fakulty a také na 

rektorátu. Dokládat se bude kopie diplomu a dodatku k diplomu, pokud bude chybět část, pak 

se bude řešit individuálně – čestné prohlášení. Rektorát nebude přistupovat kladně k vyhovění, 

pokud student nebude mít vůbec žádné kopie dokladů. 

Akademická poradna, studenti se SP 

 28.03. t. r. proběhlo pravidelné setkání s kontaktními pracovníky na katedrách, host p. Musílek z JU, 

velký ohlas. 

 Připravujeme evaluační šetření pro studenty i pracovníky fakulty, percepce bariér ve vysokoškolském 

studiu, další zaměření ještě domlouváme. 

 Finanční prostředky na zajištění služeb pro studenty se SP – budou oproti minulým letům opožděny 

(rozpočtové provizorium), zatím budeme hradit z fondu. 

 Do podpory studentů dotčených válkou se zapojilo 6 pracovníků, celkem 15 konzultací, 7 studentů. 

Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK 

 Do soutěže vysoce kvalitních monografií na UK bylo komisí pro vědu nominováno Pedagogickou 

fakultou UK celkem pět publikací. Bude finalizováno: 

 NĚMEC, Zbyněk. ‚Zvedněte ruce, kdo půjde do míst, kde necítí uznání: O segregaci romských 

žáků ve vzdělávání. Praha: Vydavatelství PedF UK, 2020, 198 stran. ISBN: 9788076032194. 

 SVOBODA, Petr. Odboj, nebo provokace?: Provokace StB prováděné proti třetímu odboji v 

rámci akce Skaut na příkladu skupiny „Za svobodu“ v letech 1948–1951. Praha: Academia, 

2020, 420 stran. ISBN: 9788020030849.  

 POKORNÝ, Jiří. Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, sv. VII. Školství a 

vzdělanost. Praha: Paseka, 2020, 752 stran. ISBN: 9788074329852.  

 VONDROVÁ, Naďa. Video-Interventions: Bridges between Theory and Practice in Pre-Service 

Teachers’ Development. Charles University in Prague, Karolinum Press, 2021, 310 stran. 

ISBN: 9788024646909.  

 SOJKA, Pavel. Konkurence plurálových variant typu sázejí a sází ve spisovné češtině. Charles 

University, Faculty of Education Press, 2020, 197 stran. ISBN 9788076031449. 

CŽV a distanční vzdělávání 

 Schválení reakreditace programů CŽV (1x program pro výkon povolání a 7x zájmové programy – 

průběžné vzdělávání) – podrobnosti viz samostatný materiál v podkladech pro kolegium, interní 

materiál..ANO, kolegiem schváleno. 

 RUK ve spolupráci s fakultami pořádá v Karolinu v sobotu 23. dubna 2022 od 10:00 do 16:00 hod. „Den 

celoživotního vzdělávání & Festival absolventů UK“.  Centrum CŽV PedF se zde bude prezentovat 

vlastním stánkem s nabídkou programů celoživotního vzdělávání, které se budou otevírat v LS 

2021/2022 a v novém akademickém roce 2022/2023. Doprovodný program zajišťuje OVV. 

http://www.pedf.cuni.cz/
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 Jsou připraveny dokumenty pro vypsání fakultní soutěže k podpoře tvorby interaktivních výukových 

médií (pro flexibilní formy vzdělávání) v rámci PP SŘ 2022. Přijímány budou návrhy na zpracování tří 

typů výstupů: (1) Moodle – e-learningový kurz v systému Moodle; (2) IVM – interaktivní výukové 

médium (interaktivní e-book) a (3) Video – videozáznam z přednášky, prezentace (předtočeno/naživo).  

Děkan 

Rozšířené kolegium rektorky, k situaci na Ukrajině 

 Studenty, které chceme – do statutu free movers k 31.05. t. r., bez poplatku. 

 Přicházející akademici – refundace 15.000,- z RUK. 

 Přicházející studenti – využít tutory. 

 7,5 mil. – podpora akademikům a studentům. 

 12.05. t. r. – setkání se studentskými koordinátory-dobrovolníky. 

 Na podzim druh výzva k podpoře ukr. Studentů. 

 Na MŠMT bude prac. skupina, UK bude zastoupena. 

Reforma SISu 

 120 mil. z NPO na 2 roky. 

 První bude modul přijímacího řízení. 

 Dosud se vše realizovalo formou zakázek, což je špatně, UK nemá know-how. 

Kybernetická bezpečnost 

 RUK ujasňuje reálné potřeby, denně se odehrávají útoky, nutné personální posílení, nyní je nový 

manažer kyberbezpečnosti a manažer odolnosti. Zatím zvl. financování, později jiné – podpora jinými 

institucemi. 

Rozvoj 

 Karierní řád – finalizace podkladu pro „karierní řád“, čekáme na feedback z legislativní komise AS PedF 

UK. 

 Aktualizace SZ pro rok 2022 – per rollam VR (2 dny do konce hlasování), drobné úpravy v textu pouze 

na vědomí AS PedF UK. 

 Fond F 2022 a ukazatel P 2022 – čekáme na přidělenou částku z MŠMT, resp. RUK. 

 PP SŘ 2022 – čekáme na přidělenou částku z MŠMT, realokace částek a upřesnění indikátorů za 

fakultu z důvodu převodu aktivit do NPO na úrovni UK. 

 VZČ 2021 – finalizovány a odevzdány tabulky za PedF UK. 

  

http://www.pedf.cuni.cz/
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Studijní 

HVS – výsledky 

 Hodnocení praxí (v podkladech pro kolegium, interní materiál): 

 Bc.: jednoznačně převažuje pozitivní hodnocení. 

 NMgr. a Mgr.: převažuje kladné hodnocení ve smyslu zprostředkování praxe, bylo zajištěno 

dobře/na vysoké úrovni/kvalitně. 

 Celkové zhodnocení Mgr. praxí: 

 Převažuje pozitivní hodnocení samotných praxí ve školách a jejich zařazení do stud. 

programu. 

 Opakuje se požadavek na více praxe i na dřívější zařazení do stud. programu. 

 Praxi jako nedůležitou hodnotí někteří studenti, zejména KS, kteří již vyučují. 

 Rozporuplné hodnocení pedpsych praxe. 

 Náslechové praxe hodnoceny obecně jako méně přínosné – pasivní role studenta. 

 Souhrn negativních hodnocení (v podkladech pro kolegium, interní materiál) – přehled reakcí garantů 

studijních programů a vedoucích pracovníků: https://pedf.cuni.cz/PEDF-1427.html.  

 Inspirující pedagog – v podkladech pro kolegium, interní materiál, souhrn výsledků. 

 Nejčastěji zmiňovaní pedagogové: Blanka Nedvědová (KČJ, 19x), Tomáš Samek (KOVF, 16x), 

Veronika Laufková (UVRV 16x), Zuzana Svobodová (KAMV, 15x). 

 Prosíme o projednání příp. výše finanční odměny – 3, příp. 4 pedagogové? ANO, 4 nejlépe 

hodnoceným pedagogům bude vyplacena odměna ve výši 5.000,- Kč. 

 OVV zrealizuje rozhovory s výše uvedenými pedagogy. 

HVS – jednání s poskytovatelem aplikace (FF) 

 17.03. t. r. se uskutečnilo jednání týkající se aplikace HVS – za PedF se jej zúčastnili studijní 

proděkanky, vedoucí studijního oddělení, Dr. Jakub Lapeš, za FF: proděkan pro informační technologie 

PhDr. Jan Koura, Ph.D. a správce aplikace Mgr. Martin Roček. 

 Aplikace HVS zajišťovaná FF má v současné době bezpečnostní certifikát platný 1 rok (do konce tohoto 

roku). 

 PedF má bezpečností certifikát přiřazen k FF, ale doména pro hodnocení je jiná 

(evaluace.pedf.cuni.cz). Další fakulty (kromě PedF využívají aplikaci FF, FSV, PřF a ETF), mají tuto 

otázku řešenu jinak, takže konkrétně otázku hlídání platnosti certifikátu nemá FF ošetřenu. 

 Na jednání domluveno, že FF upřesní podmínky svého správcování aplikace a možnosti jejího vývoje. 

Své podklady poskytnou PedF, která dále zváží, zda nabízené podmínky (včetně finančního krytí 

v souvislosti s poskytováním HVS) přijme. 

 Z jednání dále vyplynulo, že RUK hledá cestu k centralizaci otázek IT na jednotlivých fakultách, resp. 

k vývoji nového SIS. 

 Pan proděkan FF Koura je členem nové pracovní skupiny okolo pana prorektora RNDr. Tomáše 

Skopala, Ph.D. Pan proděkan navrhuje vyčkat, jakou strategii zvolí RUK. 

 Navrhujeme setrvat u stávajícího řešení HVS prostřednictvím aplikace FF do té doby, dokud nebudeme 

vědět více, a to na základě jednání a vývoje situace ohledně zavedení nového SIS a případné další 

http://www.pedf.cuni.cz/
https://pedf.cuni.cz/PEDF-1427.html
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možnosti využívání aplikace HVS pro celou univerzitu. Navrhujeme řešit pouze akutní problematické 

okruhy v současné aplikaci a vyčkávat. ANO, kolegiem schváleno. 

Rigorózní řízení 

 Schválení odměn členům 8 kateder (KAMV, KBES, KMDM, KOVF, KPED, KPSYCH, KRL, KSPG) za 

únorová rigorózní řízení – ANO, kolegiem schváleno. 

Poplatky – ukrajinští uchazeči o studium 

 RUK plošně odpustí poplatek za nostrifikace a poplatek za přijímací řízení. 

 Poplatek za delší studium a za studium v cizím jazyce budou vyměřeny a počítá se stanovením úlev. 

 Na PedF nyní 4 uchazeči, kteří nemají poplatek za přijímací řízení uhrazen. 

Cizojazyčné studijní programy 

 Na uplynulých kolegiích jsme informovaly ohledně stanovení rozdílných výší poplatků za cizojazyčné 

studium na PedF od akad. roku 2023/2024. Materiál byl zaslán k připomínkování na RUK. 

 Dle informací podaných RUK proběhne během dubna a května projednávání novelizace čl. 4 Přílohy 

č. 2 Statutu UK týkající se výše poplatku za studium v cizím jazyce a v červnu jednání s AS UK. 

V případě schválení navržených poplatků by účinnost novely byla již od 2022/ 2023. Dále se také jedno 

o možnosti stanovit rozdílnou výši poplatků za přijímací řízení SP uskutečňovaného v cizím jazyce – 

zde by novelizace platila až od 2024/2025. 

 Na RUK jsme dále zaslali návrh formulace výše úlev pro cizojazyčné studijní programy s platností od 

2022/2023. K těmto formulacím bychom rády na základě současné situace s uprchlíky z Ukrajiny 

bychom rády dodaly následující:  

 Jednotlivé úlevy se nesčítají. 

 Úleva ve výši 75 % v 1. úseku studia. 

Metodický pokyn 

 V podkladech pro kolegium, interní materiál, je Metodický pokyn pro přiznávání a vyplácení stipendií  na 

PedF UK. Prosíme o vyjádření členy kolegia. 

 V podkladech pro kolegium, interní materiál, je návrh otázek pro jednání s rektorkou na PedF. 

RVP 

 Bude fakulta připravovat společné připomínkování návrhu Hlavních směrů revize RVP ZV 

(https://velke-revize-zv.rvp.cz/)? ANO, postup: pan děkan zašle kick off e-mail na katedry. Budou se 

sbírat připomínky z kateder a následně se zašle jeden kompletní dokument za fakultu. Příprava do 

13.04. t. r., vyřizuje Mgr. Obršílková z SO. 

http://www.pedf.cuni.cz/
https://velke-revize-zv.rvp.cz/
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Jarní škola JUK 

 Jarní škola JUK – v příloze dopis člena kolegia rektora. Na 24. – 25. 5. 2022 je plánován 3. ročník. 

Dotaz, zda se chceme zapojit přednáškou spojenou s návštěvou zajímavých prostor fakulty. Kdo bude 

vyřizovat? – CŽV a Prof. Bílek (výběr přednášejících), ve spolupráci s OVV. 

Dobrovolnická činnost 

 Jednání s předsedkyní studijní komise AS PedF k možnostem přidělení kreditů za dobrovolnickou 

činnost (práce s ukrajinskými dětmi). Na základě jednání s SPP navržena možnost uznání jako 

volnočasová praxe (Bc.),  dále v rámci dvou  předmětů zaměřených na doučování - Individuální a 

skupinová podpora žáků (pro studenty 1. stupně ZŠ) a Podpora žáků se speciálními potřebami  (pro 

NMgr.) a jako činnost ve volitelném předmětu Dobrovolnictví. Budeme jednat s garanty těchto 

předmětů (je třeba nastavit podmínky uznávání), na základě výsledků pak budeme studenty informovat 

e-mailem. 

Fakultní škola 

 V pondělí proběhlo mimořádné jednání s Jakubem Drbohlavem MŠMT k připomínkám  materiálu 

MŠMT Popis systému zajištění kvality praxí, včetně finančních, organizačních a legislativních 

důsledků, který po našem jednání na Kuňce vydalo MŠMT (na 3 a půl strany 78 připomínek): MŠMT 

chce realizovat systém kvality praxí tím, že definuje fakultní školu (viz níže) a její provázející učitele 

pak odmění za reflexe 400 Kč/1 hodinu reflexí + 10 tis./1 provázejícího učitele:  

 „Fakultní škola: 

 Mezi jejími zaměstnanci je minimálně 5 provázejících učitelů nebo 20 % učitelů školy je 

provázejícími učiteli (stačí splnit jednu z podmínek), přičemž přinejmenším 30 % provázejících 

učitelů je v daném školním roce aktivních (tj. přijmou na praxi alespoň 4 studenty a odvedou 

přinejmenším 48 hodin reflektované praxe, viz výše). 

 Umožňuje fakultě realizovat výzkumnou činnost, pořizovat audio, videozáznamy a 

fotodokumentaci prostředí a průběhu vzdělávání, které jsou využívány výhradně k výukovým 

a výzkumným účelům. 

 Její spolupráce s fakultou je ze strany fakulty i školy jednou ročně evaluována, kritéria 

hodnocení jsou stanovena a aktualizována ve spolupráci fakulty a školy jednou za 3 roky. 

 Jejíž vedení je v pravidelném kontaktu s vedením fakult (zástupce nebo zástupci vedení sítě 

fakultních škol jsou součástí kolegia děkana) a vyjadřuje se k podobě vzdělávání budoucích 

učitelů. 

 Pro klinickou školu platí tatáž pravidla, liší se tím, že je jejím zřizovatelem VŠ.“ 

Přijímací řízení 

 Připravujeme dopis na katedry k upuštění od přijímací zkoušky a zájem o otevření PŘ podle zvláštních 

podmínek. 

http://www.pedf.cuni.cz/
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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 v dubnu 2022. 

 V souvislosti s rekonstrukcí se připravuje dislokace fakulty. Byly podepsány podmínky pronájmu 

budovy Pekařská 16 v Jinonicích, kde by byly umístěny katedry a učebny fakulty. Dále se jedná 

s pronajímatelem budovy Pekařská 10, kde by byla možnost pronájmu kanceláří pro THP 

zaměstnance. Připravuje se smlouva o smlouvě budoucí. 

 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 byl vydán k 16.02. t .r . Prostory 

tělocvičen se nyní plně využívají. 

Výsledek hospodaření 2021 

 V podkladech pro kolegium, interní materiál, předkládám Výsledovku za rok 2021 a Výroční zprávu o 

hospodaření za rok 2021. Hospodaření fakulty skončilo v roce 2021 v celkovém zisku 0,728 mil. Kč. 

Do fondu provozních prostředků bylo převedeno z nevyčerpaného příspěvku 22,7 mil. Kč. 

Žádosti TipToes 

 Žádost – pokračování pronájmu prostor po Městu Brandýs, v současné době si prostory TT podnajímá 

od Města. Prosím o stanovisko kolegia -> ANO, kolegiem schváleno. 

 Prosba o další prostory pro bilingvní vzdělávání ZŠ TIP TOES další prostor v budově UK PedF v 

Brandýse nad Labem. „Nyní se snaží reagovat na žádosti příchozích žáků z Ukrajiny, kterým se 

snaží pomoci a dávají jim vstřícné podmínky nejen pro základní vzdělávání, ale vytváříme jim 

také profesionální podmínky pro jejich socializační začlenění – působení speciálních pedagogů, 

externích psychologů, kvalifikovaných učitelů apod.  V této naléhavé situaci, kdy jsou kapacity škol v 

Brandýse nad Labem zcela naplněny, bychom rádi byli nápomocni. Potřebovali bychom ale ještě další 

prostor, abychom mohli předvídatelným dalším žádostem pro školní rok 2022 -2023 vyhovět. 

Omlouvám se za myšlenku, ale pokud bychom si mohli pronajmout jednu z poslucháren, nevím, jak 

jsou tři posluchárny v přízemí využívány fakultou, pak bychom mohli náš devátý ročník vzdělávat v této 

jedné posluchárně a přijmout dva první ročníky do již pronajatých prostor. Velmi se omlouvám za tuto 

naši prosbu, ale snažíme se řešit tímto i současnou naléhavou situaci, kdy zápis do 1. ročníku bude 4. 

a 6. dubna 2022 a my budeme muset rozhodnout do 14 dnů podle stávajících kritérií, které žáky 

přijmeme. Pokud bychom získali další prostor, mohli bychom tak vyhovět všem žádostem bez 

vylučování žadatelů.  Kritéria přijímání žáků by tak i případné žadatele z Ukrajiny nijak neomezovala“. 

http://www.pedf.cuni.cz/
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Prosím o stanovisko kolegia. -> NE, kolegiem bohužel neschváleno, nabízené prostory nebudeme 

rozšiřovat. Prostory bude potřebovat využívat naše fakulta. 

Opatření děkana Tvorba a čerpání sociálního fondu  

 V podkladech pro kolegium, interní materiál, zasílám návrh na změnu opatření děkana. Pokud budou 

změny na kolegiu přijaty, je třeba projednat návrh změny s odborovou organizací. 

 Změny: doplňkové penzijní spoření, nárok na příspěvek k úrokům z úvěru na bytové potřeby není 

omezen věkem, věkový nárok na příspěvek k životnímu spoření nebo penzijnímu připojištění snížit 

z odpracovaných 5 let na 3 nebo 4 roky. -> Rozhodnutí kolegia: na 3 roky. 

 Věda 

Různé 

 Rozhodnout o vymáhání pokut za knihovnu. 

 Jedná se o 4 studenty. Knihovna je telefonicky osloví s tím, že pokud dluh neuhradí, budou 

vedeni v registru dlužníků a přistoupíme k vymáhání. 

 AS PedF UK dnes bude projednávat podmínky přijímacího řízení do DS II.  

 Zatím eviduje 14 uchazečů o GAČR. 0 zájemců o Primus a jednu nominaci na Sylff. 

 Vědecká rada v dubnu se ruší, náhradní termín není určen. 

Zahraniční 

Různé 

 Komise pro fakultní AGON má aktuálně 3 členy: doc. Černochová, doc. Němec a doc. Chejnová.  

Řešit, zda není třeba doplnit komisi o člena akademického senátu. 

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

