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Kolegium 02.03.2021 

Č.j. UKPedF/360564/2021 

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 

 Byly projednány a schváleny v RVH všechny programy pro samoplátce. 

 Didaktika Čj až příště, Didaktika biologie – kontroluje Dr. Placht z OKVA. 

 Předán byl na OKVA harmonogram akreditací pro rok 2021 (KS Edukace a interpretace kulturního 
dědictví, STEM, Učitelství Čj jako druhého jazyka), Andragogika – stále řešíme. 

 OKVA – bylo by možné podat současně i žádost o prodloužení akreditace (2023), jen musí být 
habilitován nový garant – odhad termínu habilitace Dr. Koury. 

 Dotazy na nové akreditace – zda se budou měnit hodiny přímé výuky dle manuálu pro pracovníky 
fakulty, bylo přislíbeno, že snížení hodin přímé výuky se promítne i do nastavených kritérií – 
projednat odpověď katedrám. 

 Připravujeme rozhraní, kde každá katedra bude zapisovat projednané změny ve studijním 
programu. 

 02.03. – od 13:00 hod. schůzka s OKVA, zaslán materiál připomínek (viz podklady pro kolegium, 
interní materiál), přeposláno garantům SP. 

 Probíhá úprava studijních plánů pro pregraduální i doktorské studium, budou publikovány formou 
pdf. 

Příprava přijímacího řízení 

 Zpráva od rektorátní právničky – po posouzení shody mezi programy bude vydáno rozhodnutí o 
nepřijetí pro ty, kteří nevyhověli podmínkám – nebudou zváni na příjímací zkoušku – zpráva 
garantům, budeme to muset mít dobře zargumentováno. 

 Do AS budou zaslány odkazy na připravené materiály k příjímacímu řízení pro samoplátce. 

 Řešíme s rektorátem – otevření podmínek PŘ, návrh spuštění přihlášek k 1. 4. 2021, projednat. 

 Návrh termínů: a) přihlášky do konce dubna – přijímací řízení červenec, b) přihlášky do konce 
května, přijímací řízení začátek srpna – projednat. 

 Příprava materiálů pro uchazeče ze zahraničí – nové akreditace – ve spolupráci se zahraničním 
odd. 

Studenti se SP 

 Dokončen evaluační dotazník pro studenty se SP, viz evaluační dotazník pro 
studenty: https://docs.google.com/forms/d/1TIqEhoBgEz5YqPHTLKRNDU2baVq40gAuZ3WIdZk
F0pI/edit?ts=5f4b8b0c&gxids=7628. 

 26.02. se konala schůzka kontaktních osob pro studenty se SP – vyhodnocení za minulý rok, 
aktivity v letošním roce, rozpočty. Narůstá počet studentů se SP na PedF – dopad do rozpočtu. 
Pravidla, co lze hradit z přidělených prostředků, viz podklad pro kolegium – interní materiál. 

 18.03. od 14:00 hod. online schůzka s katedrovými kontaktními osobami na fakultě. 

http://www.pedf.cuni.cz/
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 Konzultace s pí Vohlídalovou (Centrum Carolina) a Dr. Hudákovou – studentka se sluchovým 
postižením v rámci vzdělávacího programu CŽV (Učitelství pro 1. st. ZŠ). Z příspěvku by se nemělo 
hradit, je jen pro studenty ze zákona, nicméně obě se shodly, že bychom to hradit měli (legislativa 
není ale jasná, kdo to má hradit, navíc ostatní VŠ hradí, když to neohrozí služby pro ostatní 
studenty se SP, dobrá pověst univerzity). Odhad nákladů – statisíce Kč, ročně cca 100 tis. Kč – 
precedent pro další studenty se SP, pokud by jich bylo více, služby by ohroženy být mohly. Pokud 
bychom na to neměli, budou se snažit na tom spolupodílet. Projednat, zda jsme ochotni pro CŽV 
studenta uhradit tlumočení a přepis. 

 Podobný dotaz – hrazení tlumočení a další podporu u vyučující se SP, máme být vstřícní. 
Projednat. 

 Příprava materiálů pro studenty se SP – Erasmus (2022/23 kratší pobyty znevýhodněných 
studentů) – ve spolupráci s OVV bude namluven leták pro zahraniční uchazeče, bude doplněn 
informacemi, co lze pro ně na PedF zařídit – ujme se toho pracovní skupina naší poradny. 

 Web – prohlášení o přístupnosti (zrakově postižení studenti), řešeno s dr. Procházkou – redaktoři 
mají informace, jak zpracovávat na web výstupy, aby byly ve shodě s požadavky na přístupnost. 
Na webu ovšem chybí prohlášení o přístupnosti, jak je nastavuje MV. 2 možné cesty – a) nechat 
prověřit redaktory své oddíly a vydat prohlášení, b) požádat externí firmu o prověření, zda je vše v 
pořádku – dávají současně doporučení, co změnit. Projednat. 

 (3 možné stupně přístupnosti – A minimální, ale vyhovuje, AA střední, AAA vysoká (weby přímo 
pro zrakově postižené). Máme redakční systém univerzity, nyní prochází kontrolou Centrum 
Carolina (http://blindfriendly.cz/). 

 Dohodnuta osoba pro zahraniční studenty se SP – Petra Zákoutská. 

Ceny 

 Cena M. Petruska za nominaci – zaslán návrh na projekt Nezapomeneme (KVV v součinnosti 

s KDDD a dalšími externími institucemi). 

CŽV a distanční vzdělávání 

 Žádosti o schválení přípravy jednoho programu CŽV k reakreditaci (Letní škola historie), 

reakreditaci programu CŽV (Práce s datovou schránkou) a akreditaci tří programů CŽV (Hudba 

v širších historických a uměleckých souvislostech, Kolegiální sdílení v učitelském sboru – principy 

a techniky (online kurz) a Inspirační dílny) – viz podklady pro kolegium, interní materiál -> ANO, 

kolegiem schváleno. 

 Proběhla konzultace k řešení Ekonomického obchodního centra (EOC) se zástupci dodavatele FF. 

Oblast nabídky a prodeje programů CŽV na FF řešena nebyla, ani dodavatel ji zatím neřešil. Určité 

zkušenosti by měla mít JčU, s jejíž zástupci se plánuje další konzultace během následujících dní 

(organizuje Dr. Rydlo). 

Děkan 

CŽV 

 Centrum CŽV požadavek na zajišťování administrativy, SIS, propagace, servis, podpora 

(konzultace), přitom je možný podíl na financích. 

 Řešení: audit THP. 

 Výuka: 

 Přiblížit programy pregraduálnímu studiu. 

 Obsah (včetně nároků, atraktivita, aktuálnost). 

http://www.pedf.cuni.cz/
http://blindfriendly.cz/
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 Výuka se zkracuje, nekoná. 

 Personální zajištění. 

 Jak je to s akreditacemi nových programů ve vztahu k zákonu o pg. pracovnících. 

HR 

 Informace: KHV – Jiří Laburda, 90 let, informaci o jubileu umístit na webové stránky. 

 Připomínka pro vedprac: OON a nové programy. 

 Dotazy na očkování – PedF toto nemůže zajistit, jiné informace nemáme. 

 SZ 2021 se zapracovanými připomínkami poslat VR. 

 Antigenní testy od 03.03. – povinnost zaměstnavatele, pro zaměstnance vzniknou mobilní 

testovací místa. 

Dr. Laufková 

Memorandum o spolupráci s Učitelem Naživo (z 09/2017) – aktualizace spolupráce, zejména bod. 2 

 PedF umožní studentům fakulty zapojeným do programu Učitel naživo zapsat si volitelné předměty, 

v závaznosti na svou účast v programu Učitel naživo. 

 PedF bude hledat cesty, jak studenty fakulty dále podpořit v jejich případném záměru účastnit se 

programu Učitel naživo, na příklad formou stipendia na pokrytí části nákladů spojených s účastí 

v programu. 

 PedF bude viditelně deklarovat, že spolupracuje s programem Učitel naživo, který vznikl díky 

Nadaci Depositum Bonum. 

Setkání zástupců SOR a spolků s vedením fakulty  

 Termín volen s ohledem na časové možnosti Dr. Nečasové, doc. Mužákové, Dr. Laufkové: 

 16.03., 16:00 hod. 

 Odkaz na ZOOM:  

 https://cuni-

cz.zoom.us/j/9215429137?pwd=QmtONElZcFdVcWdEdWtJQVh1ZEdnQT09  

 Meeting ID: 921 542 9137  

 Passcode: 773970  

 Find your local number: https://cuni-cz.zoom.us/u/atPnK5Nyp  

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

 Jednání komise (doc. Teodoridis, Dr. Nečasová, Dr. Kadrnožková, Mgr. Bederka, Dr. Laufková – 

poděkování za součinnost), která rozhodovala o návrzích projektů studentských organizací. 

 Celkem podpořeny 4 projekty (Na Slovíčko, Bratři Lihovovi, SOR PG, SOR TV) v celkové výši 

45.900 Kč, jeden projekt odložen na příští rok (vzhledem k současné epidemiologické situaci). 

Dobrovolnická činnost studentů  

 Studenti pomáhají v různých oblastech napříč ČR: Spolupráce např. s organizacemi Člověk v tísni, 

Ulita života, META o.p.s., Sdružení pro integraci a migraci, Nová škola o.p.s., FN Motol, nově také 

ADRA, Český červený kříž, přes program Chci doučovat, Jedličkův ústav apod. 

 Dotazník pro studenty – výsledky byly použity i ve spolupráci s INEX – Sdružení dobrovolných 

aktivit. 

http://www.pedf.cuni.cz/
https://cuni-cz.zoom.us/j/9215429137?pwd=QmtONElZcFdVcWdEdWtJQVh1ZEdnQT09
https://cuni-cz.zoom.us/j/9215429137?pwd=QmtONElZcFdVcWdEdWtJQVh1ZEdnQT09
https://cuni-cz.zoom.us/u/atPnK5Nyp
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Různé: 

 Řeší se seznamovací kurzy pro studenty 1. ročníků. 

 Příměstské fakultní tábory s Magistrátem. 

 Témata webinářů/seminářů pro akademické pracovníky – jedním z prvních bude webinář k využití 

Padletu. 

OVV 

Rezervace pro Kongres (doc. Jančaříková) 

 Měli zájem o místnosti C2.05 + C2.02., s tím, že už by pak nepotřebovali ty menší. 

 Neděli 13.03.2022 odpoledne (cca od 12 do 18 hod. nebo dle možností). 

 Pondělí 14.03.2022 dopoledne (cca 8-12 hod.). 

 Čtvrtek 17.03.2022 dopoledne (cca 8-12 hod.). 

Spolupráce s centrem Locika 

 Spolupráce akademici – locika (Speciální pg., Psychologie, Pedagogika, Primární pg.)  

 Mají velký projekt na systém podpory na prevenci a řešení domácího násilí na Praze 7. 

Uvítali by, aby se naši akademici stali členy multioborové skupiny, kde budou 

připomínkovat materiály (3 setkání do konce roku na 1,5 hodiny online). 

 Výsledkem má být i metodický manuál pro učitele. 

 Oponentura 4hodinového výukové video pro učitele. 

 Společný kurz CŽV nebo jako DoFE (domácí násilí). 

 Budeme dělat společnou osvětovou kampaň. 

Rozvoj 

 VZČ UK 2020 – termín do 22.3., tabulky na SP Kolegium viz e-mail z 26.02 a v podkladech pro 

kolegium, interní materiál. 

 Fond F 2021 – chyba RUK redukce částky o 713.000,- Kč (projekt přepracován a na RUK). 

 Dynamický nákup ICT na PedF UK – 12 firem vč. alza.cz, realizace ve formát minitenderů 

(testování na nákupu ICT 2021 – katedry). 

 IP 2020 – část A – Dr. Nečasová a doc. Jančařík dodat zprávu. 

 IP 2021 – harmonogram VZ a činností zejména PedF-A-2 viz Trello. 

Studijní 

Covid 

 02.03. obdržíme na jednání studijních proděkanů informace o stavu tvorby potvrzení o účasti na 

studiu v SIS, podle toho upravíme pokyny a pošleme na studenty. 

Elektronický oběh dokumentů 

 Stále řešíme nevhodný oběh papírových žádostí mezi SO a katedrami, zvláště v současné 

coronavirové době (podpisy a manipulace s papírem). Původně mělo být v říjnu školení kateder 

http://www.pedf.cuni.cz/
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k ESS, kde by se probraly možnosti i oběhu žádostí, školení se již nekonalo, ale nyní 

všechny sekretářky už pracují se spisovou službou v jiných oblastech (např. ukládají zápisy 

z porad). Navrhujeme proto oběh žádostí v elektronické podobě: 

 Varianta pouze prostřednictvím ESS: podatelna žádost naskenuje do ESS (to dělá 

standardně stále), referentka žádost pošle přes ESS sekretářce katedry/kontaktní osobě 

katedry pro vyřizování žádostí. 

 Náhradní varianta: trochu složitější, ale přesto možná by byla varianta, kdy by referentka 

žádost stáhla a poslala sekretářce/kontaktní osobě v příloze mailu jako .pdf. 

 V obou případech by pak sekretářka / kontaktní osoba poslala žádost dále příslušnému 

garantovi předmětu, ten se mailem vyjádří (tak to je někdy i nyní) a sekretářka/kontaktní 

osoba mail vytiskne a přiloží k žádosti a předá na SO nebo spíše přepošle mailem na 

studijní vyjádření garanta. 

Žádosti o úpravu studijních plánů 

 KAMV – prosí o trvalý přesun předmětů Marketing management ve vzdělávání (OPNU1U113A a 

OKNU1U113A), NMgr. Andragogika a management vzdělávání, ze zimního do letního semestru. 

Odůvodnění: z důvodu vyváženosti studijní zátěže mezi semestry. Předkládá prof. Veteška. 

 KČJ – prosí o přidání prerekvizit k předmětům Bc. studia oboru Český jazyk se zaměřením na 

vzdělávání: OKBC2C118A Komplexní jazyková analýza přidat rerekvizitu OKBC2C115A Stylistika 

současné češtiny a OPBC2C118A Komplexní jazyková analýza přidat 

prerekvizitu OPBC2C115A Stylistika současné češtiny. Odůvodnění: Prerekvizita chybí 

nedopatřením. 

 KČJ Předmět Komplexní jazyková analýza je ve standardní trajektorii zapisován v posledním 

semestru Bc. studia a staví na znalostech a kompetencích osvojených a upevněných během studia 

předchozího. Do předmětu se přihlásilo šest studentů z nižších ročníků. Jejich šanci na úspěch 

není příliš vysoká. Tyto studenty jsem obeslala s prosbou o zvážení zápisu. Předmět bude ještě 

otevírán pro studenty dobíhající akreditace ještě minimálně dvakrát; této situaci bychom se chtěli 

vyhnout, proto prosíme o doplnění prerekvizity. Předkládá Dr. Vlčková.  

 KČJ Předmět Stylistika současné češtiny a OPBC2C118A Komplexní jazyková analýza přidat 

prerekvizitu OPBC2C115A Stylistika současné češtiny. Odůvodnění: Prerekvizita chybí 

nedopatřením. 

 Předmět Komplexní jazyková analýza je ve standardní trajektorii zapisován v posledním semestru 

Bc. studia a staví na znalostech a kompetencích osvojených a upevněných během studia 

předchozího. Do předmětu se přihlásilo šest studentů z nižších ročníků. Jejich šanci na úspěch 

není příliš vysoká. Tyto studenty jsem obeslala s prosbou o zvážení zápisu. Předmět bude ještě 

otevírán pro studenty dobíhající akreditace ještě minimálně dvakrát; této situaci bychom se chtěli 

vyhnout, proto prosíme o doplnění prerekvizity. Předkládá Dr. Vlčková. 

 KDDD – jménem KDDD prosím o souhlas se zaměnitelností předmětů SP pro Bc (dějepis) s 

předměty na FF UK viz níže. Odůvodnění: je snaha rozšířit nabídku plnění exkurzí o další paralelku.  

 Předmět na FF UK: AHSV01071 letní PVP 1 Letní škola církevních dějin. 

 Předměty v rámci SP na PedF UK: 20bOPBD2D116Bx09 – Historická exkurze I, Dr. Zdichynec 

20bOPBD2D117Bx09 – Historická exkurze II, Dr. Zdichynec. Předkládá Dr. Beránková. 

 KPG – prosí o vložení prerekvizity k předmětu Zdraví a zdravotní intervence předškolního věku, 

který je určen pro studenty Bc. MŠ. Odůvodnění: opakovaně se do kurzu hlásí studenti jiných 

oborů, kteří buď mají ve svém plánu vlastní podobný kurz či se mohou do podobného kurzu napsat 

přes plán společného základu. 

http://www.pedf.cuni.cz/
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Tedy do kurz Zdraví a zdravotní intervence předškolního věku – OKB01P109A vložit prerekvizitu 

Úvod do předškolní pedagogiky – OKB01N101A. 

Tedy do kurz Zdraví a zdravotní intervence předškolního věku – OPB01P109A vložit prerekvizitu 

Úvod do předškolní pedagogiky – OPB01N101A. Předkládá dr. Hanušová. 

Poplatky za cizojazyčné programy 

 Výzva RUK, zda budeme chtít změnit poplatky za CJ programy:  

 1) snížení poplatků za studium v cizím jazyce ve studijních programech pro akademický 
rok 2021/2022. 

 2) pravidel pro úlevy na poplatcích za studium v cizím jazyce ve studijních programech pro 
akademický rok 2021/2022. 

 3) jakýchkoli změn (tj. včetně zvýšení) poplatků za studium v cizím jazyce ve studijních 
programech pro akademický rok 2022/2023. 

 Nyní:  

 Bc. 60 000,- Kč. 

 Mgr. 60 000,- Kč. 

 Ph.D. 0,- Kč. 

 V podkladech pro kolegium, interní materiál umístěna celá tabulka s poplatky všech fakult. 

Hodnocení výuky studenty 

 V podkladech pro kolegium, interní materiál jsou výstupy z HVS za ZS 2020/2021: 

 Vyjádření vedoucích a garantů SP. 

 Podněty z vyjádření vedoucích a garantů SP. 

 Negativní slovní komentáře. 

 Inspirující učitel. 

 Data k HVS za ZS 2020/2021. 

 Bude následovat ještě vyhodnocení druhé obecné otázky k celkovému hodnocení distanční výuky.  

Přijímací řízení 

 Finální čísla: 

 Celkem - 7145. 

 Bc. - 4854. 

 Mgr. - 657 (357 PS, 300 KS) - velký nárůst oproti předchozím PŘ. 

 NMgr. - 1634. 

 31.03. končí přihlášky do TV a Pedagogika předškolního věku, celkový počet přihlášek bude tedy 

ještě vyšší. 

OON 

 Návrh dopisu na sběr dat k OON je v podkladech pro kolegium, interní materiál. 

  

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. Předběžná zpráva: je možné použít repliky oken, 

recepce je v pořádku, návrh dvorků od architektů neodpovídá představě památkářů, návrh bude 

upraven. 

 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 na výběr 

zhotovitele stavby byla dokončena a odeslána na RUK ke kontrole, dále bude zaslána ke schválení 

na MŠMT. Začátkem dubna by mohlo být vypsáno VŘ na dodavatele stavby, která by měla 

proběhnout přes prázdninové měsíce. 

Nákupy respirátorů 

 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 

1. března. 

 Končí i výjimka pro zaměstnance. Ti si budou moci ochranný prostředek sundat pouze tehdy, pokud 

budou na svém pracovišti sami. Zaměstnavatelé však budou mít od 1. března povinnost své 

zaměstnance, kteří přicházejí do styku s jinými osobami, ochrannými prostředky vybavit 

v dostatečném počtu na každou pracovní směnu. 

 Možnosti:  

 Zajistíme respirátory pro THP zaměstnance, kteří mají kontakt s „cizími“ osobami mimo 

svá pracoviště. 

 Zajistíme respirátory pro všechny THP zaměstnance. 

 Zajistíme respirátory pro všechny zaměstnance. 

 Podmínka: zaměstnanec dochází fyzicky na pracoviště, vedoucí zaměstnanci budou vyzváni, aby 

nahlásili, kolik zaměstnanců chodí na pracoviště a kolikrát v týdnu. Podle toho dostanou přidělený 

počet respirátorů. 

Věda a výzkum 

Jednání asociace děkanů pedagogických fakult 

 Vznikají stránky asociace. Vznikla potřeba scházet se častěji. 

 CŽV – sdílení zkušeností, některé fakulty již mají akreditované nové programy v návaznosti na 

novelu, cílem je jednotný přístup. 

Granty 

 Vypsány projekty GAČR. 

 START – řeší se nevyvážené rozdělení projektů. 
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Knihovna 

 Vyřešit respirátory, viz agenda paní tajemnice, respirátory budou přiděleny dle potřeby všem 

zaměstnancům. 

 Z MFF převádíme regály na knihy, které budeme moci využít po dobu rekonstrukce. Zatím budou 

uloženy v Brandýse nad Labem. 

 Návrh na zařazení časopisů do databáze CzechElib byl odeslán, financování bude řešeno na 

základě výsledku. 

Habilitační a jmenovací řízení 

 Potřeba dořešit komise doc. Hábl pro jmenovací řízení. 

 V jednání jmenovací řízení doc. Kostrub, habilitace Dr. Bučková a Dr. Koura. 

 Ve čtvrtek v Brně proběhne přednáška před vědeckou radou doc. Šmejkalové. 

Vícekriteriální hodnocení  

 Komise pro vnitřní hodnocení vědy pracuje, další setkání bude tento týden. 

Vydavatelství 

 Rozjíždíme u skript službu Print on Demand. 

 Žádost o indexaci časopisu Pedagogika na Scopus byla zamítnuta. 
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