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doc. Jančařík 

 V podkladech pro kolegium tabulka s přehledem studentokreditů, bude upraveno komisí pro 
vícekriteriální hodnocení. 

OVV 

Průzkum PedF (spokojenost s formou a zajištěním distanční výuky) 

 21.04.se bude publikovat: 

 https://bit.ly/pruzkumpedf  

 https://tomasbederka.typeform.com/to/KCe0g6  

 Na návrh doc. Jančaříka zvážit možnost úpravy domény (jak se zobrazuje adresa webové 
stránky). 

Web – pedf online  

 Koncept – jak e-zkoušení, e-learningu, tak ale i e-workingu (jak pracovat online, jaké jsou 
vhodné online nástroje na vedení pracoviště atd.). 

 Dodělává se grafika, tento týden půjde na kontrolu Ing. Sankotovi a Dr. Jeřábkovi. 

 Publikace – konec tohoto týdne. 

Konference 

 Připravujeme odklady konferencí na září/říjen. 

Nové logo 

 Změna loga – probíhá finalizace, komunikace mezi Mgr. Bederkou a firmou Redesign. 

Rozvoj 

 IP/IRP 2021-?? – příprava velkého IP, písemné návrhy na aktivity za vědu, studijní, CŽV, PR, 
zahraniční a rozvoj... sumarizace podkladů pro diskuzi nad záměrem vlastního IP a následně 
strategického záměru fakulty 2021-2025...zaslat na doc. Teodoridise do 07.05., poté osobní 
schůzka 13.05. 

 Příprava podkladů pro Výroční zprávu fakulty za rok 2019 viz VZ 2018 v podkladech pro 
kolegium, odeslat na pana Červeného do 11.05. 

 Fond F, ukazatel P, IP/IRP 2020, projekt Rettigové a Brandýs, VZMR běží. 

 Knihovna – příprava na rekonstrukci a redukce knižního fondu, začíná připravovat Dr. 
Formanová (projednat a schválit koncept knihovny a způsob realizace). 

 Podklad pro PVP (23.04.), kancelář děkana zašle informaci na vedoucí pracovníky, že porada 
se nekoná, podklady k jednání budou uloženy na intranetu a členové vedení fakulty k dispozici 
pro případné dotazy. 

https://bit.ly/pruzkumpedf
https://tomasbederka.typeform.com/to/KCe0g6


Senát 

 Zasedání AS bude 28.04. přes MS Teams, senát je usnášeníschopný. 

 V tuto chvíli je 14 senátorů, čeká se na právní úpravu zákona, na prodloužení funkčního období, 
pokud končí v rámci mimořádného stavu. Zatím stále není jasné, zda bude retroaktivní platnost 
a do funkce se vrátí 10 senátorů. 

Studijní 

Upuštění od přijímací zkoušky 

 Návrh OPADu (v podkladech pro kolegium), čeká se na vyjádření kateder, termín do 24.04., 
poté budou připraveny tabulky s upuštěním pro OPAD, v podkladech pro kolegium je současný 
stav upuštění. 

 Probíhá konzultace s právníky RUK, aby upuštění bylo v souladu s řádem přijímacího 
řízení (čl. 5 odst. 4 – ověřování splnění podmínek přijetí a upuštění od přijímací 
zkoušky). 

Přijímací řízení 

 Rozhodování o formě přijímacího řízení – závislé na časovém harmonogramu uvolňování 
mimořádných opatření (v pokladech pro kolegium). 

 Harmonogram: Návrh posunutí PŘ na 15.-19.06. a 22.06.-26.06., náhradní termín PŘ 
02.-03.07. 

Talentové zkoušky 

 KVV: v NMgr. upustí od vkládání podkladů do databáze, v Bc. test v 1. termínu, zkoumání prací 
lze realizovat později, ještě jednáme. 

 KTV: směřování talentovek do posledního týdne v červnu, upravené podmínky pravděpodobně 
bez plavání, ostatní zůstává či mírně upraveno. 

 KHV: lze realizovat v 1. termínu, v NMgr. lze upustit od PZ u HV (jen obor HV, ne nástroje a ne 
sbormistrovství – Dr. Nečasová bude řešit s Dr. Valáškem). 

Písemné testy 

 V případě papírových oborových testů: po upuštění obory rozděleny do dvou skupin na 1. a 2. 
termín, v 2. termínu velké skupiny – TOSP a AJ, KAMV aj. 

Státní zkoušky 

 Lze spojit obhajobu a státní zkoušku do jednoho termínu. 

On-line testování 

 Kolegium rozhodlo, že nebudeme provádět testování on-line formou, doc. Jančařík bude 
informovat firmu, s kterou vedl jednání. 

 V případě online testování – FF nechce dát svolení k on-line testování TOSP. 

 Řešíme problém u uchazečů v cizojazyčných programech zde bude nutná online PZ – lze 

upustit od PZ? – katedry obdrží seznam studentů NMGr. kde bude vidět jejich předchozí škola 

a jaké národnosti jsou, protože u většiny se nedá předpokládat, že by se sem dostali i ve 

střednědobém horizontu. Pokud by se tedy neupouštělo, musela by se využít nějaká 

alternativa se zkouškou na dálku, týká se KAJL, KHV, KMDM a KPG: 

 Bc. KAJL písemný test 1 uchazeč, KHV (Sb + HN) – talentovky). 

 NMgr AJ+HV – 1 uchazeč, písemný test + ÚZ, alespoň 5 bodů. 

 Pg. 7 uchazečů – ÚZ, lze přes Skype. 

 M 2 uchazeče PS a 1 KS, ÚZ – lze přes Skype. 

 Pedpsych ÚZ – lze upustit? Hlavně řeší PG, doporučíme upustit. 



 PZ, ÚZ, talentovka, buď zcela upustit, nebo převést PZ na ÚZ a vše přes Skype – 

doporučíme upustit, talentovky přes Skype. 

 Zároveň je třeba zjistit, kolik zahraničních uchazečů o programy v českém jazyce nebude mít 
možnost přijet na písemné testy, vzhledem k uzavřeným hranicím; na základě tohoto zjištění, 
pokud by se jednalo o jednotky, bylo by možné realizovat na „spřízněném“ pracovišti 
v zahraničí, popř. konzulátu. 

Test z pedagogicko-psychologické přípravy 

 Dotčené katedry od zkoušky upustili. 

Ústní zkoušky 

 Lze realizovat i v 1. termínu. 

 Zde zřejmě nejmenší problém, metodiku tvoří RUK, podobný režim jako SZZ on-line (je možné, 
že už bude možné realizovat běžnou zkoušku). 

 Týká se oborů: učitelství pro 1. st. ZŠ – jen TOSP. 

 M, Ch, MŠ a 1. st. – upuštěno. 

 Pg – ÚZ zůstává jediná. 

 K rozhodnutí, zda nakonec nedělat ústní zkoušky vždy on-line – snížení administrativní zátěže 
a pobytu pracovníků na fakultě (lze očekávat, že budou další osoby spadat do karantény i 
v červnu, nutno počítat s rezervami). 

TOSP 

 Cca 1600 uchazečů. 

 Probíhá jednání s FF – vyjednáváme o vytvoření 3. varianty na jeden den (+ varianta pro 
náhradní termín), předběžně přislíbeno, ale ještě není podepsaná smlouva/dodatek. 

 Rušíme rezervaci na právnické a lékařské fakultě a budeme realizovat ve všech budovách PedF, 
lze ve třech termínech v jednom dni (vidíme možnost zvládnutí i ve dvou termínech). 

KTV výuka 

 Poslední ročníky: v Bc. 1 předmět plavání, teorii i videa mají, chybí praktická výuka. NMgr. 1 
předmět Plavecké sporty, opět teorii a videa mají, nemohou prakticky (1 Slovenka). V obou 
případech lze uvažovat na základě již v předchozích ročnících realizované výuky, že budou moci 
i bez praktického vyzkoušení výstup obdržet. 

 1. ročníky Bc. (MŠ, Bc. TV a 1. stupeň) 2 kurzy celkem 200 účastníků původně v červnu, je třeba 
rozhodnout, zda posunout do prázdnin nebo přesunout do dalšího roku, obě varianty pro 
katedru akceptovatelné (musejí vyřešit sportoviště). 

 2. ročník Bc. TV: kurzy na vodě, jde o malé skupiny, mohou vyřešit na katedře individuálně. 

 Zjistit stav plánované rekonstrukce atletického stadionu v Houšťce (původně měla 
rekonstrukce začínat v květnu) – stav zjistí prof. Wildová. 

Klauzurní zkoušky 

 Začínáme jednat s katedrami, měly by nyní vypsat termín (nasazení před SZZ) – zjištění zájmu, 
podle toho naplánovat rozdělení do učeben po 4-5 uchazečích, modifikaci lze případně u délky 
zkoušky, např. KFJL má dvě klauzurní zkoušky vždy po 4 hodinách. Jednání povedeme k úpravě 
zkoušek, jejího zjednodušení. 

 V tuto chvíli budou uvolněny místnosti rezervované na původně plánované přijímací zkoušky, 
a bude je tedy možno využít pro klauzurní zkoušky. 

CŽV 

 Žádost o schválení připravovaných vzdělávacích programů CŽV (v podkladech pro kolegium)  
-> schváleno. 

 V podkladech pro kolegium přehled plánu výuky u programů DVVP (probíhá velmi omezená 
distanční výuka, spíše většina garantů počítá s posunem přímé výuky do června, července, září 
(účastníci se často brání výuce s tím, že se musí věnovat vlastní online výuce a vlastním dětem), 
řešíme. 



 V podkladech pro kolegium přehled plánu dokončení výuky U3V; 17.04. zasedalo 
předsednictvo AU3V, zatím nevydalo žádné pokyny, zvažováno několik variant, řešíme. 

 Dotaz Dr. Zemkové, zda mohou na zkoušky i účastníci CŽV v posledním roce studia – nelze. 

RIGO 

 Návrh na posun termínu odevzdávání RIGO prací na konec do 30.06. (nyní do 29.05.) 
-> schváleno. 

 Právníci rektorátu potvrdili platnost data 01.01.2021. 

Praxe 

 Aktualizována tabulka s alternativami plnění praxí v Bc. dle nařízení vlády – od 11.05. a 25.05. 

je umožněna výuka a vzdělávání na základních uměleckých školách, jazykových školách s 

právem státní jazykové zkoušky, výuka ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže 

– (nejdříve indiv., pak max. 5 dětí). 

Organizační řád  

 V podkladech pro kolegium je uložený čistopis, bude co nejdříve vydáno formou OPADu. 

 Tajemnice 

Rekonstrukce budovy v Rettigové 

 Kontrolní den č. 12 proběhl ve středu 15.04., kde se řešil zejména silnoproud a slaboproud 
v jednotlivých prostorách budovy, střecha nad aulou, potřeby osob se speciálními potřebami. 
Další kontrolní den je naplánovaný na 29.04. 

Rekonstrukce tělocvičen v Brandýse nad Labem 

 Projektová firma Komplexní služby Dušek, s.r.o. zahájila projektové práce, s firmou probíhá 
komunikace pouze e-mailovou formou. V současné době se projektují nové toalety a zázemí. 
Kontrolní den by měl proběhnout do konce dubna. 

Rozpis příspěvku a dotace 2020 

 V podkladech pro kolegium návrh rozpisu pro rok 2020. Paní tajemnice zašle ke schválení na 
AS do 23.04. (na Dr. Gregera a Bc. Čechovou).  

Výroční zpráva hospodaření za rok 2019 

 V podkladech pro kolegium VZH za rok 2019, vč. tabulkové části. Tajemnice zašle ke schválení 
na AS do 23.04. (r. Gregerovi a Bc. Čechové). Více viz agenda Rozvoj. 

Opatření rektora 14/2020: „Výkon práce z domova“ 

 THP zaměstnancům je umožněna práce na home office, zároveň může být práce na home 
office nařízena. 

Opatření rektora 15/2020: „Pojem „akademický pracovník“ na UK. 

 Článek 5 bod 3 – fakulty prověří stávající seznamy akademických pracovníků. Řeší se v tuto 
chvíli především s ohledem na délku dovolené. 

Ostatní 

 Budou moci proběhnout v květnu a červnu zkoušky Cambridge – skupiny po 10 lidech? –> nelze 
v květnu, v červnu již možné bude. 



 Oprava výtahu v Rettigové: středa 22.04. – úterý 28.04. V uvedený termín bude výtah mimo 
provoz. Informace umístit na web (Mgr. Bederka). 

 Automaty na vodu of firmy Filtermac: 

 Do 31. května 2020 si Státní fond životního prostředí vyžádal seznam vysokých škol a 
kolejí, kde by mohl být z dotace Evropské Unie umístěn Filtermac. Jedná se o úspěšný 
ekologický projekt, jenž pomohl ušetřit bezmála 4 000 000 PET lahví. 

 Mgr. Bederka připraví do příštího kontrolního dne možnosti pořízení (v návaznosti na 
plánovanou rekonstrukci a umístění pítek, připraví klady a zápory jednotlivých řešení 
a nákladovost, zjistit, zda lze umístit na dobu určitou, anebo jaké jsou podmínky. 

Věda a výzkum 

 K nově přijatým 3 řešitelským projektům TAČR ETA 3 byly připraveny smlouvy k podpisu. 

 K 29.04. bude vyhlášen nový program TAČR ETA 4 se zaměřením na COVID problematiku 

zejména v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické a kulturní (https://www.tacr.cz/program-

eta-oznameni-terminu-vyhlaseni-a-predbeznych-parametru-4-vs/). 

 Stále se komplikuje nástup na fakultu nové post-doc Jo-Yu Lee, která uspěla ve výběrovém 
řízení RUK. Nyní žádáme RUK o další posunutí nástupu po ukončení koronavirových opatření, 
bránících udělení víza a dalších náležitostí jejího dlouhodobého pobytu. Zvažuje se i nástup ve 
formě home office. 

 Plánované dubnové státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací byly přesunuty na 

červnové termíny. 

 Pro nedostatek relevantních dat ze SISu je problematické seriózně nastavit parametr pro 

vícekriteriální hodnocení, který zahrnuje výuku pro doktorandy zajišťovanou pracovišti 

fakulty. Ze SISu máme jen neúplný seznam úspěšných absolventů realizovaných kurzů. 

 Byly rozeslány materiály k jednání fakultní VR formou per-rollam. Termín hlasování je do 

05.05. Další jednání VR je plánováno na 18.06. a zatím zůstává v platnosti jeho prezenční 

forma. 

 Jednání rady Progresu Q17 je připraveno on-line (ZOOM) na čtvrtek 23.04. od 9.00 hodin. 

 K dotazům vedoucí knihovny: 

 V červenci bude knihovna/studovna fungovat ve stejném režimu jako v červnu, tedy 

plný provoz. 

 Neplánuje se nákup teploměrů. 

 Práce zaměstnanců nad 65 let se nyní nedoporučuje, trvá-li na ní zaměstnanec, pak je 

na jeho rozhodnutí a na jeho vlastní riziko. 

Zahraniční 

Nabídka na spolupráci s National Czech & Slovak Museum & Library (NCSML) 

 UK na základě jednání zahraničního odboru RUK s prezidentkou a CEO National Czech & 

Slovak Museum & Library (NCSML) dr. Cecilií Rokusek podepsala obecné Memorandum of 

Understanding mezi UK a NCSML. 

 Za vznikem NCSML (https://www.ncsml.org/) stojí nadace Czech Fine Arts Foundation, která 

byla založena potomky českých emigrantů v roce 1974 ve městě Cedar Rapids, Iowa, USA s 

cílem chránit české dědictví a kulturu. Od r. 2018 je NCSML členem Smithsonian Institution 

(největší světová síť muzeí zaměřená na výzkum a vzdělávání). 

https://www.tacr.cz/program-eta-oznameni-terminu-vyhlaseni-a-predbeznych-parametru-4-vs/
https://www.tacr.cz/program-eta-oznameni-terminu-vyhlaseni-a-predbeznych-parametru-4-vs/


 Dr. Rokusek má velký zájem o hlubší spolupráci NCSML s UK. Studentům UK nabízí možnost 

stáží v NCSML. Mohli by přijmout 2 studenty v každém semestru a 2-4 studenty v létě 

(celkem až 8 studentů za rok). Stejně tak nabízí možnost pobytů akademických pracovníků, a 

to minimálně v počtu 3 akademiků ročně, v případě kratších pobytů i více. 

 Zahraniční odbor RUK se obrátil na fakulty s návrhem zapojit se do spolupráce s NCSML. O 

spolupráci projevila zájem už FF. 

 Na PedF má zájem o spolupráci s NCSML KVV a KDDD. 

Různé 

 Celý srpen budou probíhat promoce, které se měly konat v březnu, za naši fakultu se jednalo 

o 2 dny (4 termíny, 2x Bc. a 2x Mgr.). 

 


