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Zápis z kolegia děkana 20.09.2022 

Č.j.: UKPedF/481086/2022 

Přítomni: I. Kočová, P. Nečasová, M. Nedělka, M. Černochová, A. Kucharská, J. Jiřičková, D. Greger 

Omluveni: M- Bílek, V. Teodoridis, A. Jančařík, R. Wildová, T. Klinka, T. Bederka, K. Mikule 

Akreditace a kvalita vzdělávací činnosti 

Akreditace 

 Zpracována zpráva Filozofie výchovy (viz podklady pro kolegium, interní materiál). 

 Finalizován seznam posuzovatelů pro NAU, odevzdán na RUK (viz podklady pro kolegium, interní 

materiál). 

 Pracujeme na seznamu pro RUK – členové VR pro akreditace habilitačních řízení. Toto zpracovávají 

všechny fakulty UK.  

 Odevzdány spisy akreditací habilitačního a jmenovacího řízení – KSP, KVV, KPg, probíhá kontrola – 

do AS budou zaslány na konci září, projednání v AS 11. 10. 2022, schválení ve VR 20.10.2022. 

 Změna garantů na KVV – Bc. Dr. Gajdošíková, NMgr. Doc. Sedlák, připravíme do příští VR, schválení 

změny-> ANO, kolegiem schváleno, možno zaslat na VR. 

 Katedry – rozšíření členů OR, změny garantů SP do 30.09.2022. 

RUK – hodnocení distanční výuky, otevřené otázky (studenti) plus vyučující – třetí vlna šetření (viz 
přílohu), zpracování FSV, bude nasdíleno vedoucím pracovišť 

 Odpovědělo 125 vyučujících a 244 studentů z PedF UK. 

 55 % studentů si dokáže představit přednášky online. 

 Naopak 69 % vyučujících nechce dlouhodobě distančně vyučovat – chybí při distančním vyučování 

osobní interakce a je zde vysoká neaktivita studentů. 

Podmínky PŘ 

 Odevzdány AS, schválení 27.09.2022, viz  https://pedf.cuni.cz/PEDF-2084.html, na NAÚ v 12/2022. 

 Ještě probíhají drobné formální úpravy. 

 2 etapy: 

 KSPG, KVV, KPSy, KHV – je třeba, aby do 10.10. prošlo schválením v AS 

 KPG, KMDM, KDDD, KČJ – na VR v 12/2022. 

 AS obdrží vše v jednom souboru, zaslat na členy co nejdříve. 
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CŽV a distanční vzdělávání 

 Schválení akreditace programu CŽV (program KAMV) – podrobnosti v podkladech pro kolegium, 

interní materiál -> ANO, kolegiem schváleno. 

 Situace v Centru CŽV: v červnu nahradila Ing. J. Budskou I. Gecková a převzala agentu zájmových 

programů (průběžné vzdělávání); k 31.08. ukončila pracovní poměr vedoucí CCŽV Mgr. I. Noveská – 

aktuálně jsou oslovovány uchazečky podle pořadí ve výběrovém řízení (řešení nejpozději do konce 

září); k 30.09. končí Bc. I. Merelová z rodinných důvodů – připravuje se řešení ve spolupráci  

s K. Esserovou, DiS. Poznámka Dr. Nečasové, že nelze řešit tímto způsobem, ale bude třeba hledat 

další referentku, protože K. Esserová má úvazek na KFJL, pracuje pro OVV a pro SO, tedy nebude 

mít potřebnou kapacitu. 

 Proběhly informační semináře s garanty programů CŽV (14. a 15.09.) k zajištění akademického roku 

2022-23, vše zatím v tradičním nastavení. Garanti byli informováni o změnách, které se na fakultě 

v oblasti programů CŽV aktuálně připravují. 

 Řešitelé projektů PP SŘ 2022 zaměřených na tvorbu interaktivních výukových materiálů byli vyzváni 

k jejich dokončení do konce listopadu a k zajištění čerpání přidělených finančních prostředků. 

Děkan 

 V rámci úspor energií budeme řešit se SIT možnosti vypínání techniky v kancelářích (např. tiskáren), 

bude třeba vypínat informační televize na chodbě před SO a v hale. 

 Informovat vedoucí pracovišť, že v rámci semestru nedochází ke změnám, platí stávající 

harmonogram. Změny případně po doporučení/nařízení RUK. 

 Bylo vydáno Opatření rektora k práci z domova (home office). Jde spíše o formu návrhu, z kterého 

mohou fakulty vycházet. 

Rozvoj 

 Info čerpání fond F, PP SŘ 2022 a ukazatel P – viz karta na Trellu. 

 Průběžná zpráva pro PP SŘ 2022 – individuální konzultace s garanty aktivit (MČ, MB, TB, VT, AJ), 

deadline pro RUK 15.10.2022 administrace přes SPR UK. 

 Sběr podkladů pro modernizaci ICT zařízení a vybavení na PedF UK pro rok 2022 – 2. kolo – 

informační e-mail na „vedprac“ + administrátoři ESF projektů, deadline 03.10.2022. 

 OPAD Organizační řád 2022 (fáze 2) – viz karta na Trellu. 

Studijní 

Zápisy do studia – pouze pro informaci 

 Náhradní termín zápisu především pro NMgr. se koná 27.09.2022. Poté budou opět rozeslány počty 

zapsaných do studia na katedry. 

 Katedry i studenti studující podle staré akreditace byli obesláni dopisem s upozorněním na postup při 

registraci předmětů ze staré akreditace. 
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Lex Ukrajina 

 Kontrolujeme pokračování studia ukrajinských studentů z důvodu přidělení mimořádného studia od 

PedF, jedna studentka již oznámila ukončení studia. 

 Přijatí uchazeči z Ukrajiny budou dostávat stipendium od UK 12.500 min. do února 2023 (spíše i 

později) – obdržíme od RUK metodiku pro vyplácení. 

 Freemoverům bude ukončeno vyplácení stipendia 15 tis. v únoru 2023, pokud nebyli přijati, nebudou 

již dále univerzitou podporováni. 

RUK 

 Hybridní akademický rok – akademický rok začne jako běžný s prezenční výukou dle akreditace, pokud 

bude třeba šetřit energiemi a vláda bude regulovat provoz, bude UK situaci řešit, až to nastane. 

 Vedoucí UK Pointu pošle tabulku, kterou mají odpovědné osoby vyplnit do 12.10.2022, čím 

podporujeme studium studentů (SP, věda, rozvoj, OVV, SO…). 

 HVS – 01.11.2022 v 17 hod. v Modré posluchárně – setkání/diskuse o HVS – studenti, akademici, 

přijde pozvánka. 

 V rámci CŽV bychom měli vytipovat vhodné kurzy pro pilotování Microcredentials (NPO). 

Tajemnice 

Rekonstrukce budovy Rettigové 

 Redukce projektu rekonstrukce RT. EDS bylo přiděleno 17.06.2022, celková výše IZ: 447.056.307 Kč; 

z toho dotace: 393.409.550 Kč, spoluúčast: 53.646.757 Kč. Pracujeme na redukci projektu, bez celkové 

dislokace budovy. Nutné podmínky: 1) musíme dodržet co nejvíce závazných parametrů akce, které 

vyplývají z rozhodnutí MŠMT, 2) do 17.06.2023 musíme vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby. 

Reálný odhad zahájení projektu nejdříve 2024. 

Věda 

Komise pro etiku ve výzkumu 

 Komisi končí funkční období. Celkem projednala za dva roky působení 24 žádostí.  

 Pro nové období navrhuji složení:  

 Doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. – předseda, organizační zajištění ve vazbě na OVČ, ESS) 

 PhDr. Martin Rusek, Ph.D. – pokračuje (didaktiky). 

 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. – pokračuje (psychologie). 

 PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. – nový člen (speciální pedagogika). 

 Je potřeba doplnit čtvrtého člena – bude řešeno na PVP. 

Knihovna  

 V podkladech pro kolegium, interní materiál, návrh nového provozního řádu knihovny (návaznost na 

změny v celouniverzitním). Možno projednat na příštím kolegiu. Bude vydáno jako opatření děkana. 

Metodika 17+ 

 Ve středu se sejde komise pro hodnocení vědy a vybere výstupy do modulu M1. 


