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Kolegium 16.02.2021 

Č.j. UKPedF/357346/2021 

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 

 Jednání s MŠMT – příprava programu STEM, zazněly argumenty pro tento program, pracovníci 
MŠMT žádají o písemný „ideový záměr“, abychom nepřipravovali program, který nezíská povolení 
MŠMT. Varianta neděleného studia se jevila jako více akceptovatelná, se standardy pro 2. st. ZŠ, 
jen navazující magisterské studium by buď muselo mít svého bakaláře, nebo by byl již akreditovaný 
bakalář přijat jako výchozí, ovšem má studijní plán připraven podle kritérií pro SŠ. 

 Žádost KČJ o akreditaci nového studijního programu – učitelství českého jazyka jako druhého 
jazyka. Jedná se o NMgr. studium s plným plánem, navazoval by na bakalářské studium český 
jazyk se zaměřením na vzdělávání, určen by byl pouze pro přípravu učitelů 2. st. ZŠ. Proběhlo 
jednání s MŠMT – zda je možné navázat u programu učitelství pro 2. st. na část povolení, které je 
pro SŠ (standardy MŠMT), stanovisko obdržíme. Následně projednání v kolegiu, případný souhlas 
s dalšími kroky. 

 Byla zahájena příprava kombinované formy studia Edukace a interpretace kulturního dědictví 
(KDDD). Řešeno s OKVA, zda se podá žádost o rozšíření akreditace, nebo současně i prodloužení 
akreditace – končí v roce 2023, bylo by to výhodnější. 

 Zkontrolováno doktorské studium Didaktika českého jazyka, předáno RVH, doufáme na projednání 
a schválení na únorovém zasedání RVH. 

 Projednávání akreditací studií v angličtině – RVH si vyžádalo přesnější popis realizace 
pedagogických praxí v anglickém jazyce – zda ve školách, kde se bude praxe vykonávat, jsou žáci 
způsobilí komunikace v AJ (studenti musí také učit v AJ). Bez problémů – většina smluvních škol 
je mezinárodních, případně se jedná o střední školy, kde již studenti běžně komunikují v AJ. 

 Je zasílána informace garantům studijních programů – v kopii vedoucím kateder o termínech 
kontrolních zpráv a nápravných opatření v roce 2021. 

 Materiál OKVA – k hodnocení SP, do konce února připomínky, 02.03. projednání (MS Teams). 
Dohodnout postup – bude přeposláno dle instrukcí všem dotčeným osobám, návrhy budou zasílat 
AK, předání podnětů najednou za fakultu. Termín reakcí – do 25. 02. (3 dny na zpracování 
podnětů). 

Příprava přijímacího řízení 

 Zaslána žádost na studijní odbor – k dalšímu postupu při posuzování předchozího vzdělání – zda 
může být zastaveno přijímací řízení na základě usnesení (nesplnění podmínek) nebo rozhodnutí o 
nepřijetí (před přijímací zkouškou – po přijímací zkoušce). 

 Garanti SP budou mít k dispozici úložiště pro komunikaci – přehled doložených dokladů o 
předchozím vzdělání, formuláře pro vyjádření. 

 Zahájena příprava modifikovaného PŘ – K. Janyšková. 

 Certifikát o úrovni českého jazyka u cizinců (B1, u uchazečů pro obory KČJL – C1) – kromě UJOP 
přichází potvrzení z ČVUT, nutné projednat -> ANO, kolegiem schváleno. 

http://www.pedf.cuni.cz/
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Studenti se SP 

 26.02. se koná na RUK (on-line) koordinační schůzka kontaktních osob fakult. 

 Finalizovány evaluační dotazník pro vyučující k hodnocení služeb v roce 2020 a návrhům na rok 
2021, viz: 
https://docs.google.com/forms/d/1KEN00cTFqbQ8v14U2aKBRrQWvpgZXYus_lhbHL93WnY/edit
?ts=5f4b8b28&gxids=7628. 

Ceny 

 Cena B. Hrozného (na RUK do 24.02.) – zatím se nikdo nepřihlásil (odměna 100 tis. Kč), návrh 
publikace prof. Vondrové a kol. – na cenu J. Hlávky nakonec nebyla rektorátem přijata, nebyla 
k dispozici samotná kniha, dorazila z nakladatelství později – nyní již ji máme, schválení kolegiem, 
ANO, kolegiem schváleno. 

 Cena prof. Petruska (na RUK do 28.02.) – zatím návrh na publikace doc. Kodejšky a studentek, 
dále na nominaci prof. Štecha (za celoživotní přínos, informace, že se má jednat o „akci“),  
Dr. Novotná z KVV – sympozium Holokaust. 

CŽV a distanční vzdělávání 

 MŠMT vydalo dne 23.01. – Opatření k možnosti změny prezenční formy programů akreditovaných 

v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-

vzdelavani/opatreni-k-moznosti-zmeny-prezencni-formy-programu) a Informace o podmínkách 

akreditace programů realizovaných formou webináře nebo videokonference 

(https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/informace-o-podminkach-akreditace-programu-

realizovanych) – informace bude podána na PVP. 

 Žádosti o schválení přípravy programů CŽV k reakreditaci (1) a akreditaci (4) – viz podklady pro 

kolegium -> ANO, kolegiem schváleno. 

 Probíhají konzultace k řešení Ekonomického obchodního centra (EOC) v oblasti nabídky a prodeje 

programů CŽV, zejména vazby na SIS. Rozdíl je v prodeji tzv. programů pro výkon povolání 

(analogické studijním programům v pregraduálním studiu) a zájmových programů. 

Dr. Laufková 

Dobrovolnická činnost 

 O předměty k dobrovolnictví, doučování (přes iniciativu 

http://www.zapojmevsechny.cz/doucovani/), je velký zájem, studenti pomáhají v různých 

oblastech napříč ČR. 

 Poděkování studentkám ze spolku Emil (Anna Jeřábková, Michaela Chudobová za pomoc při 

organizaci poptávek). 

 Dobře funguje i web https://pomocskolam.pedf.cuni.cz/. 

Granty na podporu činnosti studentských organizací (zimní/jarní termín) 

 Návrhy 5 organizací (spolek, dva neformální spolky, dvě SOR). 

 Projednávání komisí (doc. Teodoridis, Dr. Nečasová, Dr. Kadrnožková, Mgr. Bederka, Dr. 

Laufková) – poděkování za součinnost. 

 Stipendia schválených návrhů budou zadána do SIS do 28.02. (čl. 9 Rozvoj fakulty). 

http://www.pedf.cuni.cz/
https://pomocskolam.pedf.cuni.cz/
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Semináře/webináře pro akademické pracovníky (ukazatel P) 

 Návrhy témat (budou poslány přes Trello, ocením další návrhy témat). 

Rozvoj 

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

15.02.v 16:00 hod. (revize požadavku Inf. Kočové, doc. Teodoridise, prof. Nedělky), následně 

TPO a SIT. 

 Fond F 2021 a ukazatel P 2021 – odevzdané podklady na RUK, resp. MŠMT. 

 Nové IP 2021 – HARMONOGRAM VZMR PRO ROK 2021 (zbývá konzultace doc. Teodoridis + 

doc. Jančařík, prof. Bílek) – viz Trello + finalizace zprávy část A za IP 2020 (podklad Dr. 

Nečasová a doc Jančařík. 

 M306 jako nová učebna pro moderní vyučování – jednání s KPSY, realizace v rámci IP 2021. 

Studijní 

Covid 

 Od 15.02. platí nové usnesení vlády č. 129. Ve studiu zůstává vše stejné, takže stále platí podklad, 
který jsme poslali na katedry v týdnu. 

 Není jasný postup v tvorbě pokynů pro katedry, bude nutná diskuse a nastavení procesu. 

Hodnocení výuky studenty 

 09.02. skončilo hlasování studentů v HVS, zúčastnil se dosud nejvyšší počet studentů 1294, u 
většiny kateder dosahovala návratnost 20 %, jednou dokonce 34 % (KG). Vyučující byli osloveni, 
že se mají seznámit s hodnocením a vyjádřit se ke slovním komentářům. 

 Mezitím probíhá vyhodnocování slovních komentářů a obecných otázek, na kolegiu 02.03. 
předložíme výsledky. 

Přijímací řízení 

 Počet přihlášek k 09.02.2021:  

 Celkem.– 2057  

 Bc .– 1392  

 Mgr. .– 228  

 NMgr. .– 437  

 Povinně volitelné a volitelné předměty v NMgr. 

 V podkladech pro kolegium je stav otevření povinně volitelných a volitelných předmětů (viz dvě 

přílohy) a počet kreditů získaných dosud studenty v NMgr. 

  

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

Rekonstrukce budovy Rettigové 

 OBH připravuje prováděcí dokumentaci. Byly odeslány podklady k projednání památkářům – 

repliky/repase oken, recepce, nový návrh dvorků. 

 Dislokace fakulty: Pronájem dvou budov v Hostivaři je možný, připravuje se jednání s kvestorem 

UK o finančních podmínkách „pronájmu“. 

Rekonstrukce tělocvičen v Brandýse nad Labem 

 Dne 17.12.2020 bylo vydáno MŠMT registrační číslo akce. Zadávací dokumentace se stále 

připomínkuje. Tento týden by měla odejít na RUK a na MŠMT. Začátkem března by mohlo být 

vypsáno VŘ na dodavatele stavby, která by měla proběhnout přes prázdninové měsíce. 

Post-doc v roce 2021 – zdroj financování 

 Náklady na financování zahraničních pracovníků ze strany fakulty se snížily.  Jo-Yu LEE z roku 

2020; fakultní náklady: 455.350 Kč, vč. odvodů, nově v únoru nastoupili: Sames OKUMUS; fakultní 

náklady: 285.100 Kč, vč. odvodů a Juliana Crespo LOPES; fakultní náklady: 285.100 Kč, vč. 

odvodů. 

 Celkové náklady fakulty: 1,026 mil. Kč. 

Věda a výzkum 

Knihovna 

 Od středy bude otevřeno výdajové okénko v úředních hodinách fakulty Po a St 9:00-15:00 hod. 

 Vydává se na základě rezervace po obdržení e-mailového potvrzení, že publikace jsou připraveny 

 k vydání. 

 Ve čtvrtek budou katedry osloveny ohledně databáze CzechElib – následně bude potřeba vyjádření 

vedení fakulty. 

 Darovací smlouva na mikrofilmy. 

 Připravuje se VŘ na alzaboxy. 

 Respirátory: fakulta je poskytne zaměstnancům v potřebném množství. 

Vícekriteriální hodnocení  

 Komise pro vnitřní hodnocení vědy byla jmenována, tento týden zahájí činnost. 

 Další jednání komise pro vícekriteriální hodnocení: 23.02. od 10:00 hod. 

Vědecká rada 

 Zasedání proběhne tento čtvrtek hybridně, materiály rozeslány. 

  

http://www.pedf.cuni.cz/
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Zahraniční 

On-line schůzka s ERASMUS+ koordinátory 

 On-line, pozvánky rozeslány. 

 Termín: 25.02. v 17:00 hod., platforma ZOOM, zodpovídá: Miroslava Černochová. 

Exkurze KDDD pro studenty – Itálie – povinná akce v rámci studia 

 Stejně jako v jiných letech připravuje KDDD exkurze, které jsou součástí platné akreditace 

studijního programu. Každoročně organizuje KDDD dvě zahraniční exkurze, na něž fakulta 

studentům přispívá formou účelových stipendií. 

 V 2021 roce plánuje KDDD pouze jednu do "srdce Itálie". Tato exkurze se v důsledku 

epidemických opatření nekonala. Ještě předtím než byla všechna svazující opatření 

přijata, byla v Itálii zarezervována ubytovací kapacita a zaplacena záloha. V roce 2020 

k této věci proběhly s vedením fakulty četné diskuse. Jedná se o 1000 EUR. V letošním 

roce by tedy tento voucher ve výši 1000 EUR měl být využit a studenti by měli do Itálie 

vyjet. KDDD si je samozřejmě vědoma vyšší moci a počítá s tím, že v případě nutnosti 

bude zapotřebí řešit situaci operativně, stejně tak jako vloni, kdy byl na místo plánovaných 

exkurzí vymyšlen a realizován náhradní program. 

ERASMUS+ příjezd 

 Problém se studenty přijíždějícími z Německa, mohou přijet až začátkem března, kdy už ale výuka 

probíhá. 

 Aktualizace kurzů formou katalogu (on-line). 

IRP 

 Rozeslána výzva katedrám a ústavu na návrh vyslání, resp. přijetí zahraničních odborníků v 2021 

– financování z IRP. 

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

