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Zápis z kolegia děkana 21.06.2022 

Č.j.: UKPedF/429039/2022 

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 

 22.06. budou v RVH projednány kontrolní zprávy a nápravná opatření a plný plán NMgr. Učitelství 

českého jazyka pro 2. st. ZŠ a SŠ – zatím bez připomínek. 

 V příloze – OPAD k převedení doktorandů do nového SP Didaktika biologie, schválení kolegia -> ANO, 

kolegiem schváleno. 

 Postupně dochází k úpravám Karolínky – změny ve studijních plánech. 

Změny v plánech – Katedra psychologie 

 Úprava garance Bc. předmětu Variabilita a patologie psychického vývoje: doc. Kucharská, PhDr. 

Sotáková, Ph.D. / jen PhDr. Sotáková, doporučeno vyhovět -> ANO. 

 Úprava garance NMgr. předmětu Teorie osobnosti: doc. Hříbková, Dr. Valentová, Ph.D. / doc. Kučera, 

Dr. Valentová, Ph.D., doporučeno vyhovět -> ANO. 

 Úprava garance NMgr. předmětu Základy psychoterapie prof. Kohout-Diaz, PhDr. Křížová, Ph.D. / doc. 

Kučera, PhDr. Křížová, Ph.D., doporučeno vyhovět -> ANO. 

 Úprava garance NMgr. předmětu Speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické poradenství 

(Předškolní pedagogika), doc. Kucharská, Dr. Felcmanová/doc. Šauerová, Dr. Felcmanová, 

doporučeno vyhovět -> ANO. 

Změny v plánech – ÚVRV 

 Rozšíření nasazení předmětů: Zjištění pedagogických výzkumů pro práci učitele – OKNZ1Z048B a 

Zjištění pedagogických výzkumů pro práci učitele – OPNZ1Z048B 

 Bylo by možné otevřít předmět Zjištění pedagogických výzkumů pro práci učitele i v zimním 
semestru, ideálně ho tedy otevřít jak v zimním, tak v letním semestru? Jedná se o předmět 
společného základu navazujícího magisterského studia. Podle studijního plánu se má otevírat 
v letním semestru v druhém ročníku. Tento předmět má mít přínos do praxe studentů, ale mohl 
by být přínosný i pro zpracování závěrečné práce, jak vyplývá ze zkušenosti dosavadní výuky 
předmětu Metodologie výzkumu a vzdělávání. Ovšem v takovém případě by mohlo být pro 
studenty užitečné plnit předmět dříve než v posledním semestru studia. Případně, jako druhá 
varianta, bylo by možné ho nabízet i v prvním ročníku? Doporučeno vyhovět pro 2. ročník, 
nikoli však pro 1. ročník (prerekvizita) -> ANO. 

Studenti se SP 

 Proběhl seminář Psychické zdraví dětí (učitelské programy – 2. ročník) – pozitivně přijat, budeme 

opakovat v září. OVV děkujeme za propagaci na webu a sociálních sítích. 

http://www.pedf.cuni.cz/
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 Katedroví koordinátoři studentů se SP – výkaz činností od prosince do července, odměny za červenec. 

 30.06. proběhne na rektorátu schůzka kontaktních pracovníků UK pro studenty se SP. 

 Připravujeme roční hodnocení činnosti Akademické poradny a problematiky podpory studentů se SP 

– studenti i koordinátoři kateder. 

 Obdrželi jsme informaci o stipendiu Konta Bariéry 2022 (Bc., NMgr. studenti) – uzávěrka 31.08. – 

všechny studenty se SP jsme obeslali. 

CŽV a distanční vzdělávání 

 Schválení reakreditací programů CŽV (8x programy KBES a 7x programy KAMV) – podrobnosti viz 

samostatný materiál. -> Reakreditace ANO, nové akreditace pozdržet, od října t.r. budou nové 

podmínky a pravidla (v září školení). Během přechodné doby počítat s navýšením ceny o 300,- Kč na 

účastníka. 

 Schválení akreditace programu CŽV (1x KBES) – podrobnosti viz samostatný materiál. -> ANO, jedná 

se o konferenci. 

 Licence ZOOM – participativní přístup hrazení licencí. Osloveno bylo 212 evidovaných vlastníků 

licencí, 117 chce nadále pokračovat 53 ne, 42 se nevyjádřilo. Cena jedné licence bude dle počtu licencí 

cca 28 USD, 50%ní participace fakulty by byla v uvedeném počtu zájemců cca 50 – 60 tis. Kč za rok. 

-> bude hrazeno z Cooperatia. 

Děkan 

 Zápis a podklady z RKR v samostatné složce – v podkladech pro kolegium, interní materiál. 

 Zadat stipendium MgA. Kuříkové za koordinaci letních kurzů. 

 Virtuální realita – stanovisko -> ANO, budeme řešit pořízení, je třeba domluvit pilot – odpilotovat by 

mohl DATEL. 

 Budou probíhat jednání s katedrami ve slabší finanční situaci, konzultace domluvit 11.07. mezi 13:30 

a 18:00 a 12.07. od 13:30 do dle potřeby (týká se KAJL, KFJL, KČJL, KG, KR, KITTV a KTV). 

 BPIS 24.08. – strategické setkání, na kterém bude představen systém podpory chování a duševního 

zdraví. – Zájem o účast má doc. Kucharská, která bude dále distribuovat. 

 Přes ESS přišla pozvánka na nový vzdělávací portál – předat prof. Bílkovi. 

 Na letní prázdniny se uzavře Myslíkova. 

OVV 

Akce 

 22.06. VĚDAFEST 2022. 

 22.06. Staré příběhy české 

 28.06. Co známe, když známe jeden případ: případová studie jako výzkumná strategie. 

Interní komunikace 

 Připravujeme zadávací dokumentaci ve spolupráci s firmou. Základ bychom chtěli mít do konce června. 

http://www.pedf.cuni.cz/
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Studijní 

HVS 

 Do 23.06. běží hodnocení výuky studenty. 

 23.06. – 07.07.: vyjádření vyučujících k hodnocení předmětů v aplikaci pro hodnocení. 

 08.07.: publikace výsledků. 

 12.07.: zveřejnění vyjádření garantů studijních programů a vedoucích pracovišť na webových 

stránkách. 

 Aktuálně: Zatím je návratnost dotazníků poměrně nízká: 532 odpovídajících studentů (12,3 % 

studentů). 

Žádost o spolupráci – Adonai for People 

 Byli jsme osloveni zástupci neziskové organizace Adonai for People (AfP). AfP plánuje vytvořit pro 

školy didaktické materiály – pracovní listy pro žáky a studenty a metodiku pro učitele v souvislosti 

s plánovaným A-FilmTeensFestem, mezinárodním soutěžním festivalem audiovizuální tvorby dětí a 

mládeže (6-20let). 

 Termín a místa konání festivalu: 15.10. – 19.11. online na platformě www.afilmteensfest.com a v kinech 

České republiky. 

 Poprvé projekt proběhl v prosinci 2019 v art kině Světozor v Praze jako Teenfilmfest.cz a v roce 2020 

pokračoval online projekcemi filmů z 1. ročníku pro základní a střední školy a oslovil tak širší publikum. 

V roce 2021 se konal oficiální druhý ročník pouze online v době 14.11. – 5.12.2021, kterého se 

zúčastnilo 8 200 diváků. 

Univerzitní seznamovák 

 Obrátili se na nás zástupci organizátorů univerzitního seznamováku, že by chtěli během červencových 

zápisů do studia rozdávat letáčky (viz podklady pro kolegium). -> NE, zamítnuto. 

Harmonogram praxí 

 Harmonogram praxí pro ak. rok 2022/2023 uveden v příloze, do konce týdne vyjádření – zveřejnit příští 

týden formou OPADu. 

Návrhy kateder na čerpání mimořádného SPS stipendia z 500 tis. 

 V příloze uvedeny návrhy (interní materiál) -> Ano, kolegiem schváleno. 

Zpráva o dalším jednání k pedagogickým praxím zástupců fakult vzdělávajících učitele a MŠMT 

 20.06. na NPI pokračování nastavení vzdělávání provázejících učitelů 

 Uvažuje se o: 

 tzv. vstupním kurzu, rozsah 20 hodin, obsah by měl být nadoborový (hl. mentorské 
dovednosti), bude se jednat o akreditovaný kurz, který budou garantovat a realizovat fakulty, 
MŠMT vypíše standardy pro akreditaci. 

 tzv.  následném kurzu, rozsah 20 hodin, bude více zaměřen na obor, nebude podléhat 
akreditaci. 

 nyní se bude upřesňovat obsah a i forma. -> doc- Jančařík dotaz, z čeho by byly tyto kurzy financovány. 

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“. 

Dne 17.06. 2022 byl Investiční záměr schválen a dostali jsme číslo EDS: 133D242000012. 

 Vzhledem k nárůstu cen stavebních materiálů a stavebních prací budeme jednat s RUK/MŠMT o 

možných změnách v Investičním záměru na rekonstrukci budovy. 

Provoz budov o letních měsících  

 V budovách bude nastaven provoz dle  SISu. V Myslíkově ulici není o prázdninách v SISu žádná 

plánovaná aktivita, je možné tedy vrátnici v Myslíkově ul. přes léto uzavřít. Zaměstnanci se do budovy 

dostanou na karty/čipy, v případě, že by byla v budově plánovaná akce, vrátnice bude na požádání 

obsazena -> ANO, odsouhlaseno kolegiem. 

Věda 

Projekty 

 Podpora projektů kreativního učení: 

 Spolupráce s AKA – oslovena KOVF – Dr. Samek, Dr. Lánský. 

Knihovna  

 Připravuje se Provozní řád – schvalování o prázdninách. 

 KAJL požádala o přejmenování části knihovny v Celetné na Studovna KAJL Anna a Josefa 

Grmelových. 

Různé 

 VKH po opravách viz podklady pro kolegium, interní materiál. 

 OVČ – hledá se nová referentka. 

 Tvůrčí volno - 3 žádosti: 

 PhDr. Barbora Loudová Stralczynská – Katedra preprimární a primární pedagogiky. 

 Mgr. Kateřina Lukavská - Katedra psychologie. 

 PhDr. Vít Šťastný - Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání. 

Zahraniční 

ERASMUS+ BIP (Blended Intensive Programmes) 

 Nový typ vzdělávacího projektu v rámci programu ERASMUS+. 

 Vydáno OPAR č.6/2022 (https://cuni.cz/UK-11611.html). 

 BIP představuje specifický typ zaměstnanecké mobility, zahrnující povinnou virtuální složku v 

kombinaci s fyzickou mobilitou na zahraniční instituci. Tento typ mobility je vázán na samostatnou, 

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


 

 

 

Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, 

IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208, Tel.: +420 221 900 111, www.pedf.cuni.cz 

předem schválenou projektovou žádost, zahrnující nejméně tři instituce ze tří programových zemí, jenž 

musí být provázány interinstitucionálními smlouvami. 

 KCHDCH – Dr. Martin Rusek – získala BIP ve výši 8000 EUR.  

 Kapacita pro zajištění služeb pro účastníky BIP:  

 Registrace účastníků do SIS. 

 Ubytování, stipendia (podobně jako v CEEPUS). 

 Účetnictví (přes EK RUK) – dozvíme se 21.06. na jednání s Mgr. Brožovou, vedoucí EK RUK  

 Audity (viz OPAR č.6/2022). 

4EU+ POVIM – podpora pro zajištění kurzů v rámci virtuální mobility (VM) 

 Za účelem zajištění kvalitní nabídky kurzů pro VM na UK nabízí Fond na podporu virtuální mobility 

(POVIM) finanční prostředky (https://cuni.cz/UK-240.html): 

 akademikům, kteří otevřou své online kurzy zahraničním studentům: 

 15.000 Kč pro akademického pracovníka v případě vzniku nového kurzu otevřeného 

pro VM. 

 7.500 Kč pro akademického pracovníka pro údržbu již existujícího kurzu otevřeného 

pro VM. 

 pracovníkům administrativy starajícím se o správu a management virtuální mobility (VM): 

 7.500 Kč pro administrativního pracovníka za management kurzů otevřených pro VM 

na UK. 

 V LS 2021/22 takové kurzy uspořádali doc. Černochová, Dr. Bučková, Dr. Greger a doc. Glosíková, 

v ZS 2021/22 Dr. Janečka, prof. Kvasz. 

http://www.pedf.cuni.cz/
https://cuni.cz/UK-240.html

