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Zápis z kolegia děkana 24.05.2022 

Č.j.: UKPedF/321716/2022 

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

M. Černochová, A. Kucharská, R. Wildová, J. Jiřičková, T. Klinka, D. Greger, K. Mikule 

Akreditace a kvalita vzdělávací činnosti 

Akreditace 

 Dotaz z RUK, které programy budeme předkládat v roce 2022 a kdy. Týká se ohlášených STEM, 

Andragogika. Dohoda postupu a termínů. Bude předkládáno na podzim. 

 Do konce května bude odeslána kontrolní zpráva (KPG – VZ). 

 Proběhla schůzka ohledně akreditací habilitací a jmenovacích řízení. Žádná katedra nemá zájem 

využít možnosti předložit akreditaci již v červnu (AS i VR). Údajně postačuje dle informací z RUK (Ing. 

Pospíšilová) podzim. Administrativní podporu zajišťuje Mgr. Widláková. 

Přijímací řízení pro uchazeče z UA 

 Ještě byli obeslání garanti SP s doplňující informací, že si budou uchazeči vybírat, zda ČJ nebo AJ 

v přijímací zkoušce, plus zkouška v jazykových programech v daném programu (tato informace bude 

doplněna AS). 

 AS ještě bude informován konkrétní adresou ohlášení přijímacího řízení. 

Akademická poradna 

 Fakulta je součástí pracovní skupiny MŠMT/Magistrát k podpoře psychického zdraví u dětí (úkol ve 

vztahu k předmětům). 

 Návrh zorganizovat seminář pro končící studenty – nebylo možné v době dokončování diplomových 

prací a přípravy na SZZ. 

 Seminář plánujeme zorganizovat 13.06. 14-16(17), pracovníci Akademické poradny, bez finančních 

požadavků (hrazeno z projektu) – části semináře – psychické zdraví u dětí, změny v pocovidové době, 

nejčastější psychické problémy a jak se s nimi vyrovnat, dopady války na Ukrajině na děti (české, 

ukrajinské, ruské). Domluvit podporu s OVV, představa je cca 40 účastníků. 

 Druhý seminář – koncem září. 

Ceny 

 Cena Arnošta z Pardubic za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově. 

Nominována studenty: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (do 31.05., 1 kandidát). 

 Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské 

techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky. 

Nominovaná prof. Vondrovou, vedoucí KMDM: Mgr. Tereza Friesingerová (do 31.05., 1 kandidát). 

http://www.pedf.cuni.cz/
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 Cena MŠMT 2022 pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné 

činy studentů – není nominace (do 31.05., kandidáti přes stupně studia). 

 Cena Edvarda Beneš pro studenty (témata oboru historie 20. století nebo oboru Sociologie) - 

není nominace. 

 Nově Bolzanova cena Univerzity Karlovy pro studenty a absolventy za mimořádně objevné práce s 

vynikajícím tvůrčím  obsahem – ohlášení na PVP. 

CŽV a distanční vzdělávání 

 Schválení akreditace programu U3V (Minulost v přítomnosti, doc. Kepartová) – podrobnosti viz 

samostatný materiál -> bude se řešit na jednání k CŽV 02.06. 

 Promoce U3V s uskuteční v pátek dne 03.06. ve 13.00, zajištěno v gesci CCŽV. 

 Z RUK přišla výzva v rámci projektu Mezinárodní mobility VTAP UK 

(CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016976), k možnosti obsazení 4 mobilit v rámci KA 3 – pracovní pobyty 

výzkumných pracovníků juniorů v zahraničí. Mobility byly plánovány na 5 měsíců od 01.08. do 31.12. 

+ 6 měsíců návratová fáze do 30.06.2023. Uvolněné mobility jsou nyní k dispozici pro všechny 

součásti. Přednostně je třeba dodržet původní parametry (výjezd výzkumníka juniora na 5 měsíců), po 

dohodě je ale možné mobility upravit (zkrátit nebo převést na příjezdy). Prioritní je pro nás dodržet 

počet mobilit za účelem naplnění monitorovacích indikátorů. Průměrný rozpočet jedné mobility je 

720 000 Kč. Všechny mobility musí být ukončeny do 30.06.2023. V případě zájmu, kontaktovat Ing. 

Skořepu (manažera projektu z RUK) do 03.06. 

 Garantům je třeba sdělit aktuální informace a informovat je o situaci. Řeší se, zda odvod na režii fakulty 

bude dále ve výši 25%. Je třeba určit nominální hodnotu na jednoho účastníka. Samostatná schůzka 

proběhne 02.06., Mgr. Bederka dodá podklad k nákladům na jednotlivé kurzy v rámci PR a propagace 

(modelace třech typů podle toho, jak bude propagováno). 

Děkan 

 Informace z RKR:  

 Do 26.05. sdělit potřebu využití EIZ -> schváleno SAGE. 

 Sdělit zkušenosti z habil. a prof. řízení (s pedagogickými výkony a návaznost na kariérní řády) 

v do konce června -> doc. Jančařík a doc. Kucharská připraví vyjádření. 

 Nový organizační řád – opatření rektora 17/2022. 

 Jednání ligy evropských univerzit: 9. -10.09., ženevská univerzita doplní 4EU+. 

 16.06. 15:30 – předsedkyně evropského parlamentu ve Vlast. Sále. 

 Britské uni mají zájem o partnerství v Erasmu, dojednává se. 

 Nový SIS ve fázi přípravy – o prázdninách vyhlášení VŘ. 

 Zahradní slavnost 29.06. 15:00 se Senátem ČR, poslanci. 

 Ombudsman UK -> na jednání s AS půjde opatření rektora s vyhlášením pozice 

Ombudsmana. 

 Vzniká dobrovolnické centrum UK, v červnu bude pod UK Pointem. 

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

CŽV 

 Došly desky, které byly historicky používány na velké spektrum využití. Ke konci je používalo pouze 

CŽV. 

 Celková cena akce je 153 355,-, cena za jedny desky je 59,- Kč, počet desek: 2600 ks. 

 Domluveno s paní tajemnicí i Ing. Vlkovou na jednání z kraje roku, že nakoupí OVV, bude naskladněno. 

Vše řečeno na kolegiu a domluveno s panem děkanem. 

 Distribuce bude probíhat skrze oddělení CŽV, kdy budou desky podle počtu účastníku vyskladněny za 

prostředky jednotlivých kurzů CŽV. Jedná se tedy o náklad navíc do té doby, než bude vyřešeno na 

setkání ke změně financování CŽV, která byla nastíněna na kolegiu. 

 Nutno řešit, kdo uhradí již pořízené desky. Bude řešeno na jednání 02.06., případně i na dalších 

jednání k CŽV. 

Rozvoj 

 Karierní řád – finalizace podkladu pro OPAD „karierní řád“, feedback od VP, vypořádání připomínek 

viz Trello (p. děkan). 

 Fond F 2022 a ukazatel P 2022 – finance přiděleny z RUK, resp. MŠMT, čísla střediska distribuována 

(čerpání, přeúčtování zálohovaných akcí). 

 PP SŘ 2022 – čekáme na přidělenou částku z MŠMT, nejsou známé čísla středisek. 

 Výroční zpráva PedF za rok 2021 – finalizovány podklady za kolegium (bez AS), předložení na příští 

jednání AS (p. děkan). 

 IA Rekonstrukce hlavní budova, IA tělocvičny Brandýs – podklady p. tajemnice. 

Studijní 

HVS 

 Byl vydán OPAD č. 8/2022 – Harmonogram HVS za LS 2021/2022. 

 23.05. 2022 bylo zahájeno HVS. 

 V aplikaci nedošlo k importu NMgr. kódů pro hodnocení souvislé praxe v 1. roč. NMgr. – je v řešení. 

Proběhlo výběrové řízení na místo studijní referentky  

 VŘ proběhlo úspěšně, na pozici byl poměrně velký zájem. 

 Nástup referentky 01.07.: Silvie Netopilová. 
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Žádost o udělení stipendia 

 Studijní oddělení žádá o zvážení možnosti vyplatit studentovi stipendium v případech hodných 

zvláštního zřetele dle odst. 2d) “V případě náhle vzniklé mimořádně tíživé sociální situaci studenta”. 

Více informací uloženo v podkladech pro kolegium, interní materiál. -> Bude řešit Mgr. Bederka, 

kolegium uděluje souhlas se sociálním stipendiem. 

Přijímací řízení podle odlišných podmínek 

 Podmínky jsou vkládány do SIS, do konce týdne by mělo být připraveno vyhlášení přijímacího řízení. 

 Tvoříme webovou stránku s informacemi pro uchazeče, budeme potřebovat spolupráci s OVV. 

 Vytvořen kurz CŽV pro registraci uchazečů, poté bude posouzeno splnění podmínek a následně 

uchazeč bude podávat standardně přihlášku přes SIS. 

Stipendium pro ruskou studentku Moskalevu 

 V ESS je po termínu vyřízení žádosti, nutno řešit Dr. Jiřičková a Mgr. Bederka. 

 Tajemnice 

Rekonstrukce budovy Rettigové 

 Číslo EDS z MŠMT stále nemáme – dotace na rekonstrukci není dosud schválena.  

 OBH – projektant, který připravoval prováděcí dokumentaci, připravil indexaci původní ceny stavebních 

prací k současné ceně na trhu, což je nárůst o 13 %. 

Cooperatio 

 Obdrželi jsme středisková čísla z RUK, je možné rozdělit finanční prostředky na jednotlivá Cooperatia. 

 Věda 

Různé 

 Harmonogram akademického roku – termín přijímacího řízení a schválit. -> Bude upraveno, termín 

kolegiem schválen.  

 Vyhlášení VŘ na sabatikl - > kolegiem schváleno. Bude zveřejněno formou OPADu. Je nutné obsadit 

2 místa. 

 Stipendium Karla Janečka – evidujeme 10 žádostí, z toho 4 velice slibní studenti. Je však přislíbeno 

stipendium jen pro 2 studenty, je třeba proto zjistit, zda nelze navýšit, a také se informovat, jaký je stav 

stipendijního fondu. 
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