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Kolegium 16.03.2021 

Č.j. UKPedF/361768/2021 

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 

 08.03 proběhla schůzka s OKVA, úloha fakultního koordinátora, viz podklady pro kolegium, interní 
materiál. 

 Dokončujeme doplnění do spisu pro NAU Didaktika biologie. 

 Úprava webových stránek – včetně seznamu nově akreditovaných programů, s datem akreditace, 
nejsou uvedeni garanti SP. 

 KS Edukace – katedra se ještě rozhoduje, zda bude žádat o prodloužení akreditace a současně i 
KS (termín podání podle habilitace Dr. Koury) nebo zda bude nyní žádat o rozšíření akreditace. 

Podmínky PŘ 

 Projednání v AS 16.03., následně zveřejnění a příjem přihlášek. 

Studenti se SP 

 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. 
Projednat, zda jsme ochotni pro CŽV studenta uhradit tlumočení a přepis. 

 Narážíme na slepé místo zákona, který sice opravdu stanoví právo sluchově postižených na pomoc 
při studiu, nicméně odkazuje pak celou věc "do ztracena" bez vymezení konkrétních povinností. K 
otázce financování tedy jsou možnosti primárně a) z vlastních zdrojů (na to pak můžete zřejmě 
žádat prostředky u MŠMT), b) pokud student osloví o pomoc poskytovatele sociálních služeb, mohl 
by toto vyřešit on, případně by pomoc mohl poskytovat Magistrát hl. m. Prahy a příslušný odbor 
sociální péče napřímo. 

 Právník PedF – zákon o tlumočení ukládá povinnost, ale není zřejmé komu, neurčitě napsáno. 

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

 Zahajujeme kurz vzdělávacího programu pro vyučující – Specifické poruchy učení u 
vysokoškoláků, bude propagován prostřednictvím newsletteru UK Point, může být propagován na 
fakultě? Tj. hlavní stránka webu, ANO. 

 Připravujeme – Jóga pro studenty se zdravotním postižením, online. 

 Schůzka s architekty – orientační systém v rámci rekonstrukce (stávající systém bude znovu 
zprovozněn), řešena otázka označení učeben (tabule s označením pracovny v braillově písmu), 
firma, která může dané prvky připravit. Dotaz – zda se počítá s vodícími lištami pro zrakově 
postižené. 
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 18.03. schůzka s kontaktními osobami pro studenty se SP na katedrách – přijímací řízení, evidence 
činností, výkazy. 

CŽV a distanční vzdělávání 

 Žádosti o schválení akreditace programu CŽV (Formativní hodnocení) – viz podklady pro kolegium, 

interní materiál -> ANO, kolegiem schváleno. 

 Proběhla další konzultace k řešení Ekonomického obchodního centra (EOC) se zástupci 

dodavatele a JčU. Na JčU probíhá prodej programů CŽV na samostatné platformě mimo EOC. 

Klíčové bude zajištění propojení EOC a SIS. 

 Na poradu vedoucích pracovníků – vyzvat vedoucí, aby se vyjádřili k přípravě programů a 

k fungování CŽV celkově, bude prezentováno, k čemu a jak slouží EOC, aby měli pracovníci 

představu. 

 Novela zákona o PP pracovnících je v Senátu, navrženo je vrácení do Sněmovny s drobnými 

pozměňujícími návrhy (termín do 24.03.). Vzhledem k tomu, že učitelskou kvalifikaci bude asi dle 

návrhu novely získat nejen studiem Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ ale i tzv. Studiem pedagogiky, 

tak pravděpodobně vzniknou dvě cesty prozatím výrazně rozdílné dle platných standardů (250 

vers. 120 hodin atd.) – aktuálně platné standardy viz samostatné přílohy. 

 Návrh na ustavení pracovní skupiny pro přípravu nových programů CŽV se zaměřením na získání 

učitelské kvalifikace dle novely Zákona o PP: proděkan pro CŽV, proděkanka pro akreditace, 

garanti stávajících programů CŽV z této oblasti, vedoucí oddělení pedagogických praxí -> prof. 

Bendl, prof. Veteška, doc. Mužáková, Dr. Starý, Dr. Nečasová, prof. Bílek, prof. Wildová, prof. 

Nedělka, Dr. Zvírotský. 

 Probíhá jednání o možné realizaci přijímacích zkoušek v MOODLE v gesci Univerzitní knihovny 

(viz zpráva proděkanek pro studium). 

 Elektronizace agendy uznávání předmětů (viz zpráva proděkanek pro studium). 

 Příprava kritérií pro IP – zpracování interaktivních výukových materiálů (v podkladech pro kolegium, 

interní materiál). 

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. 

 II-3 PedF, II-4 PedF – prof. Bílek. 

 tab. 7.1, 7.2, 7.4 – doc. Černochová. 

 tab. 8.1 – doc. Jančařík, doc. Černochová. 

 tab. 8.2, 8.3 – doc. Kucharská. 

 Přehled výše příjmů z TZ a způsob jejich užití_r. 2020_PedF – Ing. Kočová, doc. Jančařík. 

 SBER_DAT_SOUCASTI_PedF – Mgr. Bederka. 

 IP 2020 – část A hotovo pouze drobné korekce dle čerpání fondu INV a neINV. 

 IP 2021, fond F 2021 a Ukazatel P – harmonogram VZ a činností stanoven čekáme na schválení 

MŠMT a peníze (poměrně dost aktivit čeká nás pěkně vypečené léto s ohledem na rekonstrukci 

budovy a tělocvičny). 

Studijní 

Kontrola poplatků 
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 Jedná se nám o kontrolu, že KENy u uvedených studijních programů jsou uvedeny správně. 

Jednání k elektronizaci přijímacích testů v Moodle 

 15.03.proběhlo jednání s Ústřední knihovnou, vzhledem k omezenému počtu testovaných (200 

uchazečů, ale spíše 100) bylo vybráno 5 pilotních kateder; připravíme do konce týdne vzorek dat, 

které poskytneme ÚK (dosud tam neřešili propojení Moodle a ESS ve spojení s přihlašováním). 

Žádost o dodatečné přidělení prospěchového stipendia 

 Student (Bc, Dějepis+Geo) splnil podmínky, ale nepodal žádost k rozhodnému datu, výjimečně 

bude schváleno, nutno najít zdroj financování. 

Elektronický oběh dokumentů 

 Řešíme dvě možné cesty: krizovou a systémovou. 

1. Krizová cesta: v podkladech pro kolegium, interní materiál, proběhla jednání a pilotáž, jsme 

připraveni cestu začít komunikovat s katedrami a aplikovat v praxi. 

2. Systémová cesta:  

 Návrh digitalizace komunikace s citlivými údaji studentů mezi SO a sekretariáty 

prostřednictvím vytvoření externího prostředí pro vyřizování žádostí studentů: 

 

1) pracovníci sekretariátů kateder/ústavů uloží podklady (žádosti apod.) z ESS do 

"centrálního fakultního uložiště" (dále CFU) a určí řešitele (pedagoga);  

2) vybranému pedagogovi přijde e-mail s odkazem do úložiště;  

3) pedagog klikne na link, otevře se mu/ji CFU, přihlásí se, pročte si žádost a zvolí:  

 ano, 

 ne, 

 případně doplní text (zdůvodnění, položí doplňující dotaz apod.), 

 následně klikne na "odeslat/vyřídit". 

 4) pracovníkům sekretariátů přijde email s odkazem do úložiště s informací, že je vyřízeno 

a s žádostí/dokumentací pracují dále;  

 5) pracovníci stud. odd. mají do CFU přístup, aby mohli průběžně kontrolovat komunikaci 

při řešení žádostí.  

 Prvotní návrh specifikace CFU: 

 Webová aplikace (HTML5) s responzivním vzhledem. 

 Přístup ke zdrojovým kódům. 

 Přívětivé grafické a uživatelské prostředí. 

 Možnost instalace na vlastní servery/cloud třetí strany. 

 Administrativní zázemí. 

 Propojení s CAS a WhoIs (autentizace, autorizace, push notifikace). 

 Rozparcelování dle Spisových uzlů ESS. 

 Evidence procesů zpracování (termíny, přihlášení apod.). 

 Upozornění na zkratovací proces uložených dokumentů dle lhůt ESS. 

Hodnocení výuky studenty 

 Informace o výsledku obecné otázky č. 2, shrnutí problémů; které je třeba řešit; revize negativních 
komentářů KMDM (vše v podkladech pro kolegium, interní materiál). 
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Tajemnice 

Rekonstrukce budovy Rettigové 

 OBH připravuje prováděcí dokumentaci. Památkáři povolili repliky oken, je třeba ale nový návrh 

dvorků, návrh architektů nebyl památkáři schválen. Řeší se vícepráce OBH. 

 Dislokace fakulty: Pronájem dvou budov a dalších prostor v Hostivaři je možný. 17.03. proběhne 

prohlídka budov se SIT a TPO – odhad nákladů na přípravu prostor pro výuku a zázemí fakulty. 

Rekonstrukce tělocvičen v Brandýse nad Labem 

 Dne 17.12.2020 bylo vydáno MŠMT registrační číslo akce. Zadávací dokumentace na výběr 

zhotovitele stavby byla odeslána ke schválení na MŠMT. Začátkem dubna by mohlo být vypsáno 

VŘ na dodavatele stavby, která by měla proběhnout přes prázdninové měsíce. Byla odevzdána 1. 

situační zpráva na MŠMT o stavu akce (povinnost každé 3 měsíce informovat o průběhu akce). 

Zatím jsme dokončili prováděcí dokumentaci a uzavřeli příkazní smlouvu na přípravu VZ. 

Covid 

 Respirátory – pracoviště každých 14 dní dostanou přes podatelnu požadované množství. 

 Mobilní testování – UK nám nabídla možnost mobilního testování před fakultou, první termín je 

17.03., další termíny jsou v jednání. 

Věda a výzkum 

Projekty 

 GAUK – Zveřejněny výsledky soutěže (v podkladech pro kolegium, interní materiál). 

 Národní plán obnovy – postup domluven s koordinátorem, zatím zájem potvrzen ze strany KPSY. 

 TAČR Beta – ÚVRV a KPSY jedná přímo s A. Veselým, další zájem v rámci fakulty neeviduji. 

 GAČR – zveřejněny výzvy, evidujeme první projekty. 

Ph.D. studium 

 Připravován DoD. 

 RKR schválilo SVV. 

 18.03. – Jednání RUK – ohledně financování doktorského studia. 
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