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Kolegium 30.03.2021 

Č.j. UKPedF/363375/2021 

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 

 Didaktika biologie – předáno po úpravách na OKVA – RVH. 

 Doplnění výhledu akreditací – záměr dvou nových akreditací, viz podklady pro kolegium, interní 
materiál. 

 Po úpravě zasláno i na MŠMT k předběžnému ohlášení žádosti o povolení. 

Přijímací řízení 

 Posuzování návaznosti NMgr. – Bc, konzultace s garanty dne 06.04., 07.04. a 08.04. 
v dohodnutých termínech. 

 V řešení: Zájem PřF o přijetí bez přijímací zkoušky v programu Geografie – Dějepis. Jedná se 69 
uchazečů, tedy o počet vyšší než je minimální počet přijatých, tedy pravděpodobně nebude 
upuštěno od přijímacího řízení. Bude se řešit s proděkankou Martínkovou. 

Studenti se SP 

 Nabídka průběžné cvičení on-line jógy, financováno bude z projektu Akademické poradny. 

 Doplnění volitelného předmětu Jóga pro znevýhodněné studenty – zapsáno 25 studentů. 

 Evaluační rozhovor k problematice podpory studentů se SP (pro projekt Horizont, KVV). 

Ceny 

 Získána cena M. Petruska za prezentaci – Nezapomeneme (KVV, KDDD ve spolupráci s dalšími 
externími subjekty). 

CŽV a distanční vzdělávání 

 Byla ustavena pracovní skupina pro přípravu nových programů CŽV se zaměřením na získání 

učitelské kvalifikace dle novely Zákona o PP: prof. Bílek (vedeni skupiny, oborová didaktika), doc. 

Kucharská (akreditace, psychologie), doc. Mužáková (speciální pedagogika), Dr. Nečasová 

(oborová didaktika), Dr. Zvírotský (pedagogika, CŽV Studium pedagogiky), prof. Veteška (CŽV 

Učitelství), Dr. Starý (pedagogické praxe). Schůzka skupiny je plánována v týdnu po Velikonocích 

a následně oslovení kateder k spolupráci v oblasti oborových didaktik a pedagogické praxe. 

 Nadále probíhá jednání o možné realizaci přijímacích zkoušek v MOODLE v gesci Univerzitní 

knihovny. 

 Pro dubnové PVP bude připravena rekapitulace standardních a nadstandardních služeb CŽV 

v oblasti programů pro výkon povolání, zájmových programů a programů U3V (elektronizace, 

podpora přípravy a realizace programů). 

 Nutná debata ohledně „spojování“ CŽV a pregraduálu. 

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

Absolventská šetření UK – analýza 

 Z výsledků absolventských šetření z let 2019 a 2020 byla zpracována analýza ve formě interaktivní 

webové prezentace, e-mail ze 17.03., Filip Machart. 

 Do budoucna bude analýza rozšiřována o další proběhlá šetření, cílem je mít výsledky v přehledné 

formě na jednom místě.  

 V následujících týdnech budou probíhat přípravy dalšího kola šetření. 

 Pro absolventy 2014/2015 a 2015/2016 bude připraven dotazník nový reagující více na jejich 

pracovní situaci a uplatňování znalostí a dovedností na trhu práce. 

 Termín spuštění šetření je zatím velmi orientační a e jej, jakmile budou dotazníky připraveny, 

nahrány do sběrného prostředí v rámci SIS a náležitě otestovány. 

Schůzka se zástupci studentských organizací s vedením fakulty 

 Termín jednání: 16.03., 16:00 – 18:00, platforma ZOOM. 

 Zápis z tohoto setkání v podkladech pro kolegium, interní materiál. 

OVV 

 V pokladech pro kolegium, interní materiál – Výzkum k Alumni konceptu, na OVV zaslat všechny 

kvantitativní věci. 

 Nefunkční DODy a veletrhy – formát konání je neefektivní, pokud akce nemají masivní propagaci. 

Nutno vymyslet na on-line konání nový formát, nikoliv „překlápět“ starý. 

 Česká Orffova společnost  - hudebně-pedagogická společnost – zájem o virtuální sídlo na PedF, 

řeší prof. Nedělka. 

 Na webu umístěna informace o jubileu profesora Laburdy z KHV (90 let). 

Rozvoj 

 VZČ UK 2020 – odevzdané podklady, pochvala z RUK. 

 IP PedF 2021, fond F 2021 a Ukazatel P – schváleno na MŠMT, resp. RUK (v podkladech pro 

kolegium, interní materiál). 

 ESS PedF UK – zařazení další fáze oběh ekonomických dokumentů, popř. cestovních dokladů, 

autorizace interních dokumentů v rámci ESS nepotřebují elektronický podpis. 

 DNS pro grafické služby a tisk – dynamický nákup služeb pro OVV a vydavatelství, popř. knihovna. 

 Výroční zpráva a zpráva o hospodaření fakulty se odevzdává do konce června. 

Studijní 

Kontrola poplatků 

 Kontrola KENů, je třeba podat rektorovi návrh na snížení poplatků, sjednocení dává smysl na 

částce, která odpovídá KENu 1.2. 

Jednání k elektronizaci přijímacích testů v Moodle 

http://www.pedf.cuni.cz/
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 V současné době diskutujeme metodiku, kterou vytvořila Ústřední knihovna UK, dnes jednání 

fakultního týmu. 

Elektronický oběh dokumentů 

 Bc. Červený dopracoval metodiku, může být odeslána na katedry, aby proces po Velikonocích 

mohl začít fungovat.  

SRZ 

 Žádáme o schválení výplaty odměn za rigorózní řízení za únor 2021 ve výši 59 200 Kč, ANO, 

kolegiem schváleno. 

 Od září/říjen 2021 bude účinná novelizace Rigorózního řádu (RŘ). Dosud platilo, že ke SRZ mají 

přístup výhradně absolventi Mgr. SP českých VŠ, dle tohoto výkladu byl RŘ na UK upraven. 

MŠMT nyní přišlo s novým výkladem ZVŠ: SRZ mohou konat i absolventi zahraničních VŠ, pokud 

jsou v ČR považováni za absolventy Mgr. SP. 

 Co s uchazeči, kterým byl odepřen přístup k SRZ, a s těmi, kteří podají přihlášku do účinnosti 

novelizace, bude řešen dnes na setkání se studijními proděkany. 

Hodnocení výuky studenty 

 Proběhlo jednání komise HVS, prodiskutovány výsledky za ZS. 

 Závěry komise HVS: 

 Bylo by vhodné se v rámci katedry domluvit, jakou platformu budou její učitelé používat  

 Vysvětlit učitelům, že nemusí skrývat, stačí dobře argumentovat proti komentáři studenta 

– zaměříme se v LS na to, abychom apelovali na vyučující, aby se vyjadřovali ve větší 

míře. 

 Propagace HVS i na předstudijním soustředění či seznamovacích kurzech a podporovat 

povědomí kontinuálně, ne jen nárazově. 

 Je třeba podpořit vzájemnou důvěru a spolupráci – studenti mají právo se vyjádřit k dění 

na univerzitě, ale je to i v rukách studentů, ne jen učitelů, je to společný cíl, aby se 

zlepšovala kvalita výuky. 

 Pro LS zůstaneme u stejných otázek a příp. změníme obecnou otázku ve smyslu, zda je 

zlepšení oproti ZS semestru. 

 V obecné otázce č. 2 - shrnutí problémů, které je třeba řešit – po formální úpravě bychom 

postoupili na katedry. 

 Schůzky s vedoucími kateder domluvit v dubnu, zhruba v květnu by mohlo proběhnout. 

Tajemnice 

Rekonstrukce budovy Rettigové 

 OBH dokončuje prováděcí dokumentaci.  Je třeba dokončit exteriéry – dvorky, výměnu teraco. 

 Dislokace fakulty: Koleje Hostivař – oslovili jsme projektanta, který zpracoval projekt na budovu 

UJOP, která sídlí v jedné z budov v Hostivaři. Nejdříve musíme specifikovat svoje požadavky a na 

jejich základě připraví projektant podklady nutné pro schválení změny užívání vybraných prostor. 

Náklady na přípravu prostor nebyly zatím vyčísleny. 

Rekonstrukce tělocvičen v Brandýse nad Labem 

http://www.pedf.cuni.cz/
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 Dne 17.12.2020 bylo vydáno MŠMT registrační číslo akce. Zadávací dokumentace na výběr 

zhotovitele stavby byla odeslána ke schválení na MŠMT.  V tomto týdnu očekáváme připomínky 

z MŠMT příp. schválení zadávací dokumentace. Byla podána žádost na RUK k čerpání „Mikuláše“ 

z roku 2016, od pana kvestora přišla zamítavá odpověď, viz podklady pro kolegium, interní materiál. 

Požádáme AS UK o změnu využití. 

Hospodářský výsledek 2020 

 Z nevyčerpaného příspěvku 2020 byl vytvořen FPP 17.348.000 Kč. (rezervní fond: 6,7 mil. Kč, 

převod nákladů do fondu F1/uk“P“: praxe: 1 mil. Kč, vydavatelství/knihovna: 1,4 mil. Kč , mzdové 

prostředky: 0,8 mil. Kč, a dále zákonné odvody: 2,5 mil. Kč, energie: 1,4 mil. Kč, údržba: 1,2 mil. 

Kč, materiál: 1,4 mil. Kč, služby: 0,9 mil. Kč). 

 Zisk v hlavní činnosti:            650.188 Kč  

 Zisk z doplňkové činnosti:  3.755.752 Kč  

 CELKEM zisk:                    4.405.940 Kč 

Děkanský den 

 01.04 – Vrátnice v budově v Rettigové bude otevřena od 8:00 do 17:00 hod. Vrátnice v Myslíkově 

ulici a v Brandýse nad Labem budou uzavřené. 

Věda a výzkum 

Cooperatio 

 Potřeba rozhodnout o oblastech, ke kterým se naše fakulta přihlásí. 

 Prof. Nedělka napíše na KHV, vyjádření požadováno do pátku. Nutno řešit napříč fakultou. 

Vnitřní hodnocení 

 Fakulta ukončila s hodnocením C+. 

 Jasně daná doporučení, na čem je nutné v dalších letech zapracovat. I vzhledem k diskuzím o 

Cooperatiu je nutné zmínit kritiku přílišné fragmentace oborů zájmu a zasahování do oblastí, 

které jsou doménou jiných fakult. 

TA ČR - Éta  

 Vyhlášeny výsledky, fakulta uspěla s jedním projektem v roli Hlavního uchazeče a s jedním v roli 

spoluřešitele. https://www.tacr.cz/program-eta-vyhlaseni-vysledku-5-verejne-souteze/ (projekty 2 

a 13). 

Setkání proděkanů 

 Dnes – setkání proděkanů pedagogických fakult. 

 15. 04. setkání proděkanů pro vědu na UK. 

 Vnitřní hodnocení, Hodnocení M17+, projekty START, vyhlášení soutěže Primus, nový 

program Cooperatio, podpora začínajících akademických a vědeckých pracovníků a 

mnohá další. 

Zahraniční 

http://www.pedf.cuni.cz/
https://www.tacr.cz/program-eta-vyhlaseni-vysledku-5-verejne-souteze/
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Strategie internacionalizace kateder 

 Každá katedra připraví svou strategii internacionalizace, OZV uskuteční v dubnu a květnu on-line 

setkání (ved. katedry + ERASMUS koordinátor) – katedry dostanou pokyny a návrhy termínů na 

on-line schůzky. 

 Témata: zapojení do 4EU+, plány pro dlouhodobé přednáškové pobyty IN/OUT, výuky pro 

ERASMUS+ studenty, orientace na zahraniční univerzity /země, využití finanční podpory IPR 

2021 pro internacionalizaci, zapojení do spolupráce s institucemi (fakultami, univerzitami), s nimiž 

má PedF uzavřené fakultní smlouvy nebo UK univerzitní dohody (revize smluv). 

Zapojení PedF do 4EU+ 

 OZV RUK očekává, že PedF se aktivně zapojí do celokoaličního programu zaměřeného na 

vzdělávání, že PedF nabídne vzdělávací program takto zaměřený koaličním partnerům – 

anotace, RUK – oslovení partnerů Aliance 4EU+). Vzdělávací program na vzdělávací 

problematiku bude realizován ve spolupráci s partnery (mezinárodní tým lektorů) pro zájemce ze 

všech partnerských univerzit (mezinárodní studenti). 

 Návrh obsahového zaměření vzdělávacího programu: 

 Využít vymezení zaměření v Cooperation 

 Mezioborové spolupráce kateder. 

 Nejedná se o nabídku různorodých kurzů. 

 AJ. 

 Dotazy: kdo bude garant? Cílová skupina? Forma aktivit (workshopy, přednášky, …), Jazyk 

(AJ)?, Kredity ECTS? 

Téma 1  

Speciální pedagogika  

V celé šíři od předškolního věku do 
dospělosti (napříč školními předměty) 
včetně problematiky minorit, imigrantů, 
gender, talenty  

Všechny katedry   

Téma 2  

Didaktické přístupy k historii 
v evropském kontextu  

Filozofie a etika, kulturní dědictví, 
literatura  

KHV, KVV, KDDD, 
KOVF, jazykové 
katedry,   

…  

Téma 3  

Science and Math Education in 
Digital AGE  

  KMDM, KBiES, 
KCHDCH, KITTV, …  

 01.04. 2021 on-line jednání s pí Vosejpkovou (OZV RUK). 

 Bude svoláno on-line jednání pro zástupce kateder (návrh a realizace). 

 Vypracování anotace, OZV RUK zprostředkuje jednání s koaličními partnery. 

  

http://www.pedf.cuni.cz/
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Revize univerzitních smluv (informace) 

 Uni Luxemburg (https://wwwen.uni.lu/): pokračovat ve smlouvě: 

 Využívá se na KDDD – cotutelle. 

 Faculty of Humanities, Education and Social Sciences. 

 Do 30.04. revize dalších smluv: 

 The Korea Advanced Technology (Korea) 

 National Tsing Hua University (Taiwan) 

 Macquarie University, Griffith University, Melbourne University (Austrálie) 

 Ritsumeikan University, Joetsu University of Education (Japonsko)  

 University of Zagreb (Chorvatsko) 

 Sofia University St. Kliment Ohridski (Bulharsko) 

 University of Maribor, University of Ljubljana (Slovinsko) 

 University of Eastern Finland (Finsko) 

Nový ERASMUS+ - Inkluze jako jedno z témat mobilit 

 První informace – viz podklady pro kolegium, interní materiál a akce ESN1 31.03. od 14.00 hod. 

 Na úrovni instituce (UK) bude nutné vytvořit (a publikovat) strategii inkluze. RUK počítá se 

zapojením PedF a FF. 

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

