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Kolegium 13.04.2021 

Č.j. UKPedF/366285/2021 

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 

 DS Didaktika ČJ – získala akreditaci na 10 let, zasláno AS, 13.04. schválení v AS. 

 Probíhá příprava kontrolních zpráv, které se odevzdávají v květnu a červnu. 

 Zahájena byla příprava reakreditace NMgr. Edukace a interpretace kulturního dědictví. 

 Připravena žádost pro MŠMT (NMgr. STEM, Čj jako druhý jazyk) – ohlášení žádosti o povolení, 
v podkladech pro kolegium, interní materiál. 

 OKVA – vypořádání připomínek k hodnocení SP – v podkladech pro kolegium, interní materiál. 

 V návaznosti na akreditace probíhá kontrola studijních plánů a dopracování rekvizit, do 25.04.  

 Bylo zprovozněno úložiště na intranetu. Akreditace, složka Kompletní materiály ke studijním 
programům IA,  (spisy, zelené tabulky, tabulky k ministerskému povolení i samotné povolení 
MŠMT, usnesení RVH, dekrety, aj.). 

 Návrh na jmenování nového garanta pro ZSV v Bc. studiu, Dr. Lánský, CV v podkladech pro 
kolegium, schváleno.  

Přijímací řízení 

 Posuzování návaznosti NMgr. – probíhají konzultace v dohodnutých termínech. 

 Připraveny formuláře (viz podklady pro kolegium, interní materiál) k posouzení pro programy VVP 

– schválení tzv. minimální kreditového ohodnocení v programech VVV, kde v Bc. studiu chybí 

zaměření na vzdělávání, nebo je, ale jiného oboru. 

 Podmínky pro ostatní programy jsou vyhlášeny s důrazem na stejný studijní program – nebude 

potřeba rozklad kreditů. 

 Nejvíce posudků – Psychologie, Speciální pedagogika, Speciální pedagogika pro učitele, 

Pedagogika, Výchova ke zdraví, Učitelství Čj, Učitelství ZSV. 

Složka  
Kredity PedF / minimální kredity pro 

příbuzný program 
Kredity u uchazeče 

  

1 učitelská 
prope- 

deutika  

1a pedagogika, psychologie, obecná didaktika aj.  12 / 6    
  

1b oborová didaktika   7 / 2      

1c 
ICT, cizí jazyk ve vztahu ke vzdělávání, popř. 
univerzitní základ  

4 / nesledováno   x  
  

2  

první obor  
62 / 60      

druhý obor   
62 / 60  x    

3  
praxe řízená a reflektovaná praxe (náslechová, 
průběžná a souvislá)  4 / 2      

4  
příprava závěrečné práce  

11 / není nutné kreditové ohodnocení 
bakalářské práce, pouze povinnost 

zpracování       
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Studenti se SP 

 Zahájeny byly dva programy pro pracovníky UK – Jóga pro zaměstnance a SPU u vysokoškoláků. 

 Testování webových stránek Bliend Friedly – odhad 15 tis. Kč za prověření 15 webových stránek, 
bude hrazeno z účtu studentů se SP. 

 Cílem  prověření je poskytnout přehledné a srozumitelné informace o problémových 

místech webu z hlediska přístupnosti obsahu, které mohou vývojáři webu sloužit jako 

podklad k úpravám webu. Testování je realizováno v souladu s normou EN 301 549 -

 v2.1.2,  v praxi to znamená podle standardu WCAG 2.1, na níž odkazuje zákon 

č. 99/2019 Sb. 

 Testování vybraných asi 10- 15 reprezentativních stránek webu provádějí 3 lidé s různou 

mírou zrakového postižení ovládající příslušné asistivní technologie se znalostmi 

v problematice tvorby webu a v požadavcích na přístupnost webového obsahu. 

 Výsledný dokument auditu přístupnosti o 30 - 40 stranách se skládá ze dvou částí: zpráva z 

testu, který je kombinací kontroly praktického používání daného obsahu s asistivními 

technologiemi, jako jsou odečítače obrazovky s cíleným ověřením konkrétních prvků a 

funkcí dle kritérií daných standardem WCAG i pomocí dalších 

nástrojů, podává podle pravidel přístupnosti v kapitolách strukturovaný popis aktuálního 

stavu webových stránek a aplikací, jejich nedostatků na úrovni kódu, spolu s návrhy na 

možné úpravy s odkazy na doporučované postupy z informačních 

zdrojů k přístupnosti webu protokol vyhodnocení dle zákona o přístupnosti informuje ve 48 

bodech WCAG dle přílohy (normy EN 301 549) o splnění nebo nesplnění daného 

požadavku, s odkazem na detailnější popis v první části zprávy ("Protokol"). Sledované 

oblasti testu se neomezují na přístupnost jen pro uživatele se zrakovým, sluchovým nebo 

pohybovým postižením. 

 Mají dopad také např. na starší občany, kterým slábne zrak, obtížněji se orientují, nebo 

obtížněji pracují s počítačem. Řadu uplatněných principů využívají i ostatní uživatelé  

dostatečný kontrast, ovladatelnost z klávesnice (např. když není k dispozici  myš), nebo 

pracují na zařízeních s různou velikostí obrazovky apod. 

Ceny 

 Cena Dimitris N. Chorafas 2021 – nejlepším absolvujícím doktorandům v oborech inženýrských 
věd, přírodních věd a medicíně v daném roce. Oceněný doktorand získává cenu 5000 E – nebude 
zasláno na katedry. 

 Cena J. Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy (tvůrčí schopnosti) pražských veřejných 
vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky  
– bude zasláno vedoucím kateder – návrh do 31.05. 

 Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve 
studijním programu a za mimořádné činy studentů mohou – na RUK do 31.05. 

CŽV a distanční vzdělávání 

 Žádosti o schválení reakreditace programů CŽV (Rusky bez českého akcentu a Současný ruský 

jazyk a konverzace pro učitele ruského jazyka) – viz samostatný materiál a přílohy v podkladech 

pro kolegium, interní materiál – ANO, kolegiem schváleno. 

 Proběhla první schůzka pracovní skupiny pro přípravu nových programů CŽV se zaměřením na 

získání učitelské kvalifikace dle novely Zákona o PP. Diskuse o pojetí části Oborová didaktika (širší 

oblasti nebo oborové didaktiky dle učitelské přípravy na fakultě). 

http://www.pedf.cuni.cz/
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 Pro dubnové PVP byly připraveny: nabídka služeb CŽV v oblasti programů pro výkon povolání, 

zájmových programů a programů U3V a prezentace o CCŽV (v podkladech pro kolegium, interní 

materiál). 

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

knihovny. 

 Proběhl Den CŽV na UK (10.04.), fakultní CCŽV se prezentovalo promo-videem, zpracovaným 

oddělením PR. 

Dr. Laufková 

Grantová výzva pro studenty a studentské organizace – Studenti proti pandemii (RUK) 

 https://cuni.cz/UK-6311.html?news=12293&locale=cz, přihlášky do 06.06. 

 Zasláno mezi studentské organizace. 

 Nabídka konzultace. 

 Záměr se zapojit – do 03.05. do 12:00 hod., zatím evidujeme záměr se zapojit 3 studentskými 

organizacemi. 

Letní „doučovací“ kempy 2021 

 Výzva MŠMT – podpora aktivit zaměřených na snížení nerovnosti v přístupu ke vzdělávání: 

https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-letni-kempy-2021.  

 Jedna žádost za UK – prorekt. R. Wildová (schůzka 14.04.) – kontaktní osoba V. Laufková  

 Výzva k zapojení katedrám (po schválení prod. Teodoridisem). 

Semináře pro akademické pracovníky (fond F a ukazatel P) – příprava témat  

 Obecná didaktika a oborové didaktiky na PedF UK. 

 Systém praxí na MUNI (J. Kratochvílová, K. Lojdová). 

 Reflexe praxí. 

 Aplikace pro podporu distanční výuky. 

 Dialogické vyučování (Švaříček, Šeďová, Šalamounová – FF MUNI). 

 Motivace žáků a studentů (I. Pavelková, KPSY). 

 Hodnocení v distančním vzdělávání. 

 Digitální gramotnost ve VŠ výuce. 

OVV 

 V pokladech pro kolegium, interní materiál, návrh opatření děkana – jednotný vizuální styl, pan 

děkan bude ještě provádět stylistické úpravy. 

 Nutné mít nejdříve veškeré šablony v ESS a k dispozici všem oddělením. 

Rozvoj 

 Fond F 2021 a Ukazatel P – čekáme na finanční prostředky z MŠMT (resp. RUK), brzdí realizaci 

DNS na ICT 2021, drobnosti, resp. specifické zboží v přímé nákupy realizováno a distribuováno 

SITem. 

http://www.pedf.cuni.cz/
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 Nová výzva Fond F (příspěvek) – podpora běloruských studentů na rok 2021 – ANO x NE (v 

podkladech pro kolegium, interní materiál). Kolegiem neschváleno.  

 DNS na tisk a grafické služby – dynamický nákup služeb pro OVV a vydavatelství, knihovna a další 

„střediska“ (v podkladech pro kolegium, interní materiál), budeme realizovat? -> ANO. Kdo bude 

v pracovní skupině a jaký je časový rámec? -> V pracovní skupině budou doc. Jančařík,  

Ing. Kočová, Mgr. Bederka, prof. Bílek, hlásit se mohou i další kolegové, kteří by měli zájem, přímo 

doc. Teodoridisovi). 

 Výroční zpráva PedF UK 2020 – podklady dle dohody do 25.04.do 18:00 hod. 

Studijní 

Stipendia 

 Žádáme kolegium o vyjádření: Vyšlo nové Opatření rektora č. 2/2021 O Přiznávání stipendia v 

akutní tíživé situaci studenta (ATSS) na UK, s účinností od 1. února 2021. -> Nebudeme se 

připojovat, uchazeče o toto stipendium budeme odkazovat přímo na RUK. 

 Žádost Bc. Nikoly Jiráskové, studentky DJ-SZV 2. roč. NMgr. o zpětné vyplacení mimořádného 

stipendia v souvislosti s její účastí na exkurzi do Francie v roce 2017.  Studentka v době konání 

exkurze neměla v SISu uvedené číslo účtu, na výzvu KDDD si toto následně doplnila, katedra jí ale 

toto stipendium již nevyplatila. Po jednání s nynější vedoucí katedry doc. M. Pokornou, CSc. je 

katedra ochotna toto stipendium žadatelce zpětně přiznat. -> ANO, bude vyplaceno.  

Doc. Černochová apeluje na nutnost eliminace takových případů. 

OON 

 06.04.byl odeslán na katedry dopis k potřebám OON pro rok 2021. 

 Někteří vedoucí kateder (v podkladech pro kolegium, interní materiál) reagovali na tuto žádost s 

tím, že vidí jako zásadní problém pro stanovení OON: 

 1) akademiky vyučující v kombinované formě studia s tím, že tito vyučující se kromě přímé 

výuky musí studentům významnou měrou věnovat i mimo přímou výuku a  

 2) že stanovené částky jsou velmi nízké a je problém za takovou výši odměny získat 

spolupracovníky. 

Tajemnice 

Rekonstrukce budovy Rettigové 

 OBH dokončuje prováděcí dokumentaci. 13.04. – podepsání dodatku č. 3 – započteny práce 

spojené se zapracováním návrhů od architektů do projektu proti zrušené etapizaci projektu. 

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

UJOP, která sídlí v jedné z budov v Hostivaři. Specifikovali jsme požadavky. Pan architekt 

připravuje nabídku. Pro UJOP existuje zpráva od hasičů, že jedno patro budovy může využívat 

max.75 osob, celkem v jednom objektu může být max. 600 osob. Tato varianta se prověřuje. Možná 

bychom mohli jednu budovu upravit na učebny, bude se tam muset řešit PBŘ a druhou budovu 

nechat na kanceláře a využít ji tak jak je. Náklady na přípravu prostor nebyly zatím vyčísleny. 
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Rekonstrukce tělocvičen v Brandýse nad Labem 

 Dne 30.03. schválilo MŠMT zadávací dokumentaci bez připomínek. Dne 12.04. bylo vyhlášeno 

výběrové řízení na zhotovitele stavby. Otevírání obálek se předpokládá 03.05.. Požádali jsme AS 

UK o změnu využití finančních prostředků, které byly schváleny v roce 2016 na rekonstrukci prostor 

v Brandýse. Nyní bychom je využili jako spoluúčast na rekonstrukci tělocvičen v Brandýse nad 

Labem. 

Výroční zpráva o hospodaření 2020 

 V podkladech pro kolegium textová a tabulková část Výroční zprávy o hospodaření za rok 2020. -

> Odsouhlaseno, lze odeslat na AS. 

Návrh vnitřního mzdového předpisu UK 

 12.04. jsme dostali návrh nového vnitřního mzdového předpisu UK, připomínky můžeme předložit 

do 20.04. Připomínky prosím zaslat do 19.04. 

 Změny v principech pro přiznání osobního ohodnocení reflektují zavedení pravidelného 

hodnocení zaměstnanců. 

 V tarifních tabulkách je zčásti využit námět Přírodovědecké fakulty – dolní hranice prakticky 

přejímá limity minimální zaručené mzdy, tarifní rozpětí se pak přičítá ke státem stanoveným 

skupinám státem stanovené zaručené mzdy, v důsledku toho by pak nebylo třeba 

každoročně měnit předpis. 

 V návrhu tarifů je značný nárůst rozpětí a tím i horních hranic, tím se vyhovuje požadavkům 

na umožnění jejich zvýšení v zájmu internacionalizace, je to ovšem samozřejmě k diskusi. 

 Katalogy prací jsou převzaty z materiálu již projednaného v kolegiu rektora. 

 Zaručené mzdy: AP1 27 500 Kč, AP2 27 500 Kč, AP3 30 400 Kč, AP4 30 400 Kč, VP1 

24 900 Kč, VP2 27 500 Kč, L1 27 500 Kč, L2 27 500 Kč. 

 Dr. Greger řeší mzdy základní a mzdy zaručené, vysvětleno. 

Poptávka na pronájem 

 Poptávka na pronájem prostor pro pořádání letních táborů – Intellectus (Zdeněk Smrčka, vedoucí 

digitální a technologické laboratoře DATEL). 

 Termíny:   

 Letní tábor 19. – 23. 7. 2021: Programování a základy robotiky pro začátečníky. 

 Letní tábor 19. – 23. 7. 2021: Robotika a vývoj her v Pythonu pro pokročilejší. 

 Letní tábor 26. – 30. 7. 2021: Vědcem na týden – pokusy z přírodních věd pro zvídavé děti 

na vlastní kůži. 

 Pro termín 19.-23.7 bychom potřebovali dvě místnosti, jelikož jsou to vlastně dva tábory 

tedy každý max.15 dětí a max. 3 lektoři. Tj. pro tento termín max. 30 dětí a max. 6 lektorů.   

 Pro další termín nám již stačí opět jedna místnost jako loni.  

 Můžeme p. Smrčkovi vyhovět? ANO, kolegiem schváleno. 

Ostatní 

 VKH – mzdy docentů a profesorů (KRL, KFJL, KAJL) – nové akreditace, bude se řešit na komisi 

pro VKH. 

 Telefony zaměstnanců v době home office -> NE, kolegiem neschváleno 

http://www.pedf.cuni.cz/
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Věda a výzkum 

Cooperatio 

 Aktuální informace k zapojení v podkladech pro kolegium, interní materiál. Ve čtvrtek proběhne 

setkání proděkanů pro vědu, diskutovány budou jak oblasti, tak složení rad. 

Vědecká rada 

 V podkladech pro kolegium, interní materiál, je uložena pozvánka a materiály, které budou 

schvalovány. 

 Do pozvánky nutno uvést, že osobní vstup je pouze po předložení negativního testu. 

 VR bude zahájena diskuzí k obsazení koordinátorů. 

Vydavatelství 

 V podkladech pro kolegium, interní materiál, jsou uloženy finanční náležitosti Bookla. 

 Řeší se služba Print on demand. 

Prof. Wildová 

 14.04. ve 14:00 hod. – 1. setkání pracovní skupiny pro kvalitu na UK. 

 Do projektu Inovativní pedagogika je zapojena Dr. Karolína Duschinská. 

 Ve čtvrtek 15.04. setkání k projektu Klinická škola, vede Dr. Starý, účast Dr. Nečasová, prof. 

Nedělka, Dr. Zvírotský. Prof. Wildová. 

Zahraniční 

Oddělení pro zahraniční vztahy 

 Pracovník Mgr. Ivona Sobotková, Ph.D. (pro agendu přijíždějících a vyjíždějících studentů nejen 

v rámci ERASMUS, freemoveři) se neosvědčil, byl s ním ukončen pracovní poměr. 

4EU+ 

 S Mgr. Vosejpkovou z OZV RUK projednána možnost zapojení do 4EU+. Jsou dvě možnosti:  

 Sdílené virtuální kurzy: 

 Fakulta vypíše jeden či více kurzů a zajistí virtuální výuku + včetně zkoušky. 

 Kurz/y budou řádně popsány v SIS (anotace, sylabus, požadavky k atestu, …). 

 Kurz/y bude /ou nabízen/y ostatním 4EU+ partnerům. 

 Zahraniční studenti se budou zapisovat do SIS (s vyznačením – jedná se o 4EU+ 

studenta). 

 Akreditace kurzu/ů. 

 Na UK už je 56 takových kurzů. Na UK už jsou „2EU+“ kurzy (LF, FSV). 

 Pokyny katedrám: deadline: co nejdříve (do 22.04. anotace, témata, požadavky – 

v angličtině). 

 Srovnávání kurikul (workshopy)  

 I pro PhD studia (=> workshopy => letní školy)  

http://www.pedf.cuni.cz/
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 Na toto téma se bude jednat s katedrami na schůzkách o strategii internacionalizace kateder. 

Jednání s katedrami o strategii internacionalizace kateder 

 Ve dnech 13.-19.04. – on-line – ZOOM (včetně podkladů o využití IPR). 

Různé 

 Na AS proběhne uvítání nových členů, bude se volit předseda a místopředseda za studenty. 
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