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Zápis z kolegia děkana 25.10.2022 

Č.j.: UKPedF/530663/2022 

Přítomni: I. Kočová, P. Nečasová, M. Nedělka, A. Kucharská, J. Jiřičková, N. Vondrová, M. Bílek, K. Mikule, 

T. Bederka 

Omluveni: V. Teodoridis, R. Wildová, M. Černochová 

Akreditace a kvalita vzdělávací činnosti 

Akreditace 

 Získána akreditace pro DS Německý jazyk a literatura s didaktikou – opět na 5 let, uděleno nápravné 

opatření (výměna garanta), kontrolní zpráva na personální zajištění (omlazení oborové rady, noví 

docenti), kontrolní zpráva na tvůrčí činnost (granty, publikační činnost) – garant bude informován, je 

potřeba, aby katedra zaslala žádost na odd. pro vědu – mimořádný profesor (bude schvalovat vědecká 

rada). 

 Schváleny ve vědecké radě spisy habilitačních a profesorských řízení pro Speciální pedagogiku, 

Pedagogickou psychologii, Hudební teorii a pedagogiku, Didaktiku výtvarné výchovy, Historii ve 

veřejném prostoru. 

 Do 10.11. mají zaslat další katedry podklady k akreditačním spisům habilitací – Pedagogika, Didaktika 

matematiky, Didaktika českého jazyka. 

 Souběžně s touto agendou budeme v listopadu řešit kontrolní zprávy, které v roce 2018 v rámci 

projednání institucionální akreditace udělil Národní akreditační úřad oblastem vzdělávání: Neučitelská 

pedagogika (tematický celek Andragogika), Historické vědy, Filozofie, religionistika a teologie, 

Psychologie – uskutečnilo se setkání s garanty, rektorát připravil některé podklady, jiné budeme muset 

získat sami (např. zápisy oborových rad doktorského studia, posudky obájených prací, seznamy 

realizovaných komisí atd…). Ve čtvrtek budou požádáni vedoucí kateder o součinnost (garanti SP byli 

informováni přímo z OKVA). Materiály z RUK viz podklady pro kolegium, interní materiál. 

 Do 31.10. zasíláme podklady na RUK ohledně složení vědeckých rad a zástupců vzhledem k oborům 

habilitačního řízení (viz podklady pro kolegium, interní materiál). 

Studenti s SP 

 26.10. – setkání kontaktních pracovníků na katedrách pro studenty se SP. 

 09.11. – seminář pro pracovníky s doc. Krámskou. 

 14.11. – otevřené konzultace na katedrách. 

 Aktuální počty studentů se SP viz podklady pro kolegium, interní materiál. 

  

http://www.pedf.cuni.cz/
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Ceny do 30.10. 

Všechny níže uvedené ceny (mimo stipendia Václava Havla se zadávají nově přes SIS4). 

Bolzanova cena 

 Za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním 

tematickým přesahem (Bc., NMgr., Mgr., Ph.D.). Nominováni: 

 Mgr. Vít Náměstek, Ph.D. za disertační práci: Pater Karel Bříza – kněz, redemptorista, disident, 

varhanář, varhaník, regenschori, skladatel, učitel (Hudební teorie a pedagogika, Ph.D.), 

nominoval prof. Nedělka. 

 Mgr. Jan Soukup, za diplomovou práci: Historie nebo fikce? Problematika hybridních útvarů: 

román Laurenta Bineta (Dějepis se zaměřením na vzdělávání – Francouzský jazyk se 

zaměřením na vzdělávání (D-FJ), nominovala Catherine Ébert-Zeminová. 

 Natálie Škuthanová, diplomová práce: Literatura pro děti a mládež jako prostředek rozvoje 

klíčových kompetencí na 2. stupni ZŠ. Zdůvodnění: Autorka se ve své didaktické diplomové 

práci zabývala možnostmi, které přináší volba vhodné literatury pro děti a mládež k rozvoji 

jejich čtenářství a rovněž k rozvoji klíčových kompetencí. Tato její práce přesahuje oblast 

literatury a didaktiky literatury. Autorka v ní přináší kvalitní výběr knižních titulů s tematikou 

sociálního znevýhodnění, návrh lekcí, jejich realizaci a reflexi. Dobře stanovuje i reflektuje 

naplnění cílů oborových i kompetenčních, které konkretizuje důkazy o naučení. Práce vykazuje 

mezioborový přesah a přináší potřebnou inspiraci do školní praxe. Nominuje dr. Laufková a dr. 

Neumann. 

 Martina Steklá, diplomová práce: Práce s naučnou literaturou v mateřské škole. Autorka SP 

Předškolní pedagogika velice poučeně a inovativně představila možnosti práce s naučnou 

literaturou u dětí předškolního věku v souladu s RWCT. Prokazuje orientaci na současném 

knižním trhu, přináší nové metody práce s naučnou literaturou s dětmi předškolního věku a 

všechny dopady své realizace ověřuje několika metodami sběru dat (pretest a posttest s dětmi, 

dotazník pro rodiče, pozorování, rozhovory). Tuto svou činnost také dokládá četnými přílohami, 

kterou mohou být inspirací nejen pro pedagogy mateřských škol. Nominuje dr. Laufková a dr. 

Neumann. 

 Eva Potužníková, disertační práce: Měření přidané hodnoty ve vzdělávání (ÚVRV). Nominuje 

Dr. Greger. 

 Vyjádřen souhlas kolegia ke všem nominacím. 

Cena rektorky 

 Vynikajícím absolventům bakalářského nebo magisterského studijního programu, kteří v průběhu 

studia dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Nebyl 

nikdo nominován. 

http://www.pedf.cuni.cz/
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Mimořádná cena rektorky 

 Vynikajícím absolventům bakalářského nebo magisterského studijního programu, tedy pro 

mimořádné sportovce, či studenty, kteří dosáhli vynikajících úspěchů v oblasti vědy, výzkumu, umění, 

nebo prokázali mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost. Nebyl nikdo nominován. 

Stipendium Václava Havla 

 Pro zahraniční studenty PedF UK, kterým represe totalitních autoritářských a dalších nesvobodných 

režimů kdekoli na světě ztěžují či znemožňují studium dle platných opatření rektora (Opatření rektora 

č. 24/2022 Statut – Stipendium Václava Havla). Nebyl nikdo navržen. 

Cena MŠMT za vynikající pedagogickou činnosti 

 Jana Poche Kargerová, dodatečná nominace, podnět od ZŠ Angel (viz podklady pro kolegium, interní 

materiál). 

CŽV a distanční vzdělávání 

 Informace ze zasedání celouniverzitní Rady celoživotního vzdělávání (24.10.): 

 Informace o připravovaných studiích MBA (případně MPA, LLM), doporučení je akreditovat 

(certifikovat) program, a ne celou instituci (zájem o realizaci MBA má nyní FTVS), (garant: 

prorektor doc. Polák). 

 Microcredentials – podpora z NPO, překryv s CŽV, zatím vše ve stádiu diskusí, vzdělávání 

v rozsahu do cca 15 ECTS (garance a evidence), diskutuje se systém „akreditací“ a uznávání 

(garant: prorektorka doc. Martínková). Kurzy by měly být hrazeny účastníky (CŽV). Hovořilo 

se o jazykové mutaci v Čj a Aj. 

 nový Vzdělávací portál UK – nabídka vzdělávání pro akademické pracovníky a studenty UK, 

vzdelavani.is.cuni.cz (přístup do CAS), zveřejňovat nabídku z programů NPO a OP JAK, toto 

však není podmínka (garant: Mgr. et Mgr. Hurný). Přístupové právo Bc. Červený, který má na 

starost zveřejňování nabídek. 

 Nakládání se závěrečnými pracemi z programů CŽV – budou ukládány v SISu bez přístupu 

veřejnosti (nebudou ukládány v univerzitním repozitáři, nedovoluje to zákon, účastníci CŽV 

nejsou dle Zákona studenti). 

 Připravuje se změna v organizaci Dne CŽV v roce 2023. 

 Situace v Centru CŽV: od 01.11. nastupuje nová vedoucí Ing. A. Lehmová, je třeba řešit náhradu za 

Bc. I. Merelovou. 

Děkan 

 Koordinátor spolků a SOR – Dr. Jiřičková 

 Návrhy na medaile, nejedná se o finální návrh, bude řešit AS: 

 doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D. (KVV) 

 doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. (KPs) 

http://www.pedf.cuni.cz/
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 prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. (KHV) 

 Mgr. Helena Rambousková (OVČ) 

 PaedDr. Ladislav Pokorný (KTV) 

 PhDr. Marie Linková, Ph.D. (KPg) 

 prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. (KDDD) 

 doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. (KPP) 

 Ivana Polnická (SO) 

 PhDr. Milena Tichá, CSc. (KOVF) 

 17.11. s prof. Vondrovou pokládání věnce u Hlávkovy koleje s panem děkanem, domluveno focení. 

 Ruší se kolegium 22.11., další proběhne již ve standardní termínu 20.12. 

 Vědeckou radu 08.12. povede doc. Jančařík (pan děkan bude na VR v ÚnL). 

OVV 

 Akce Dvorky 

 Vše proběhlo v pořádku. 

 Merch 

 Hotová nová webová stránka (https://pedforiginal.cz/). 

 Tašky vyprodány – za jeden den se utržilo 70.000,- Kč, budeme dokupovat. 

 Alumni 

 Připravujeme velké setkání absolventů - budeme kontaktovat katedry. 

 Marketing 

 Připravoval se primálně nový merch, který se začne prodávat na Dvorkách. 

 Sociální sítě – stále si vedeme velmi dobře 

 Obsahem vévodí hlavně merch 

 Připravujeme kampaň na práci s dětmi v sociální exkluzi. 

 Sociální sítě 

 V obou sítích jsme stále nejlepší – rozdíly u instagramu jsou v metrice a vývoji. 

 Interní komunikace 

 Sdílecí skupina sekretářek – bude v tomto týdnu. 

 Připravujeme sdílecí skupinu pro vedoucí kateder. 

 Hotové jsou aliasy – před vypuštěním. 

 Pracuje se na manuálu pro začínající vedoucí kateder. 

 Vánoční setkání zaměstnanců – po minulém roce, kdy přišlo velmi málo lidí, opravujeme 

koncept a zkoušíme přesun do podvečerních hodin (cca 17:00 hodin) a stane se z toho 

Vánoční večírek zaměstnanců. Vychází z výzkumu k interní komunikaci. 

 PR 

 Domlouvají se další rozhovory s našimi akademiky, všechny výstupy viz podklady pro 

kolegium. 

http://www.pedf.cuni.cz/
https://pedforiginal.cz/
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Rozvoj 

 Fond F 2022 – poslán informační e-mail s průběžným čerpáním (deadline 30.10.) a se závaznou 

strukturou pro závěrečnou zprávu pro vedoucí kateder a garanty fakultních aktivit z kolegia (Mgr. 

Bederka, doc. Jančařík, doc Černochová, Dr. Nečasová, Dr. Klinka a Dr. Laufková), problémy 

v masivních přesunech v rámci katedrových rozpočtů (letos více než jindy, bohužel nedostojíme 

schválenému rozpočtu na MŠMT v položce materiál, služby, OON a mzdy) + zatím nulové čerpání 

položek „Alumni klub“ (Mgr. Bederka) a „Orientační systém“ (Mgr. Bederka) deadline 15.11. 

 Průběžná zpráva pro PP SŘ 2022 – odevzdána a schválena na RUK drobné výhrady k čerpání, resp. 

nečerpání (0,- Kč k 24.10.) u aktivit „PedF-A-2 Modernizace intranetové platformy PedF UK“ (Mgr. 

Bederka) a „PedF-A-10 Podpora excelence prezenční formy doktorského studia na PedF UK“ (AJ).  

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

většiny přímým nákupem + 2 položky v rámci DNS, průběžná distribuce SITem. 

 V přípravě OPAD pro hodnocení akademických pracovníků, vědeckých pracovníků a lektorů na 

Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (pracovní skupina doc. Teodoridis, doc. Jančařík, prof. 

Nedělka, deadline 01.11.) 

 Vícekriteriální hodnocení – schůze komise nebo lépe pracovní skupiny a následně update manuálu na 

rok 2023, tj. dořešit OON, hodnocení vedoucích pracovišť a jednotná metodika/koncepce hodnocení 

jednotlivých typů praxí na fakultě (prioritně). 

 PhD Infra v rámci OP JAK – krátké termíny pro přípravy projektu z RUK (hrubé finanční obrysy do 

11.11. včetně konkrétního zařízení) v kombinaci dokladování použití zařízení (deníky se zápisy 

studentů), tato středa schůze s ORP, schválení děkanem a pak sumarizační dopis na předsedy OR a 

vedoucí pracovišť. 

Studijní 

Promoce 

 Promotoři jsou zajištěni. 

 Obsazení termínů proděkany vyřízeno viz níže; vzhledem k nepříznivé situaci doc. Kucharská navrhuje 

raději domluvit u každého termínu náhradníka, proděkani se domlouvají individuálně. 

Bakalářské promoce (9x) se konají:  

11. 11. 2022   
(pátek)  

9:00 10:30 12:00 13:30 15:00 

proděkan  Bílek Bílek Bílek Jiřičková Jiřičková 

14. 11. 2022  
(pondělí)  

9:00 10:30 12:00 xxx xxx 

proděkan  Jiřičková Jiřičková Jančařík xxx xxx 

21. 11. 2022  
(pondělí)  

9:00 xxx xxx xxx xxx 

proděkan  Bílek xxx xxx xxx xxx 

Magisterské promoce (5x) se konají:  

http://www.pedf.cuni.cz/
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13. 12. 2022   
(úterý)  9:00  10:30  12:00  13:30  15:00  

proděkan  Nečasová  Nečasová  Nečasová  Kucharská  Kucharská  

Připomínkování novelizace SZŘ 

 Od členů kolegia připomínky nevzešly, nicméně doc. Kucharská bude řešit na RVH. 

 Připomínkovali jsme upřesnění veřejné a neveřejné části SZ – ve vypořádání připomínek nebude 

podnětu využito. 

 Na dotaz OSZS, zda 5 osob pro písemnou část SZ jsou pro PedF OK, jsme upřesnili, že pro některá 

menší pracoviště to může znamenat problém s nenaplněním komise – ve vypořádání připomínek bude 

snížen počet na 3 (obdobně reagovalo více fakult). Na naší fakultě se písemné SZ nekonají, zrušeno 

plošně v roce 2013. 

Upřesnění procesu ISP 

 Na základě schválení kolegia nově nastaveného procesu žádosti o ISP jsme poslali informace na 

vedoucí kateder, garanty SP a sekretariáty. Sbíráme dotazy z kateder, z nich vycházíme při přípravě 

informací pro studenty. Navrhujeme vydání OPADu. 

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. 

 Aktuální stav: Firma OBH zpracovala Studii proveditelnosti, poslala nám ji k připomínkám -> bude 

předáno na RUK a MŠMT. 

Odměny zaměstnancům 

 V říjnu budou vyplaceny odměny AP a VP z ukazatele P ve výši 16.800 Kč/celý úvazek. THP budou 

vyplaceny 13. platy. 

 V listopadu budou vyplaceny odměny z motivačního balíčku, který byl vytvořen z části rezervního 

fondu, a to ve výši 4.206 tis. Kč bez zákonných odvodů, AP a VP si rozdělí 2.804 tis. Kč a THP 1.402 

tis. Kč. Rozdělení odměn bude delegováno na vedoucí pracovišť. 

Věda 

OVČ 

 Připraveno vyhlášení sabatiklů na LS 2022/2023, připraveno opatření děkana. 

 Připraveno vyhlášení soutěže o tvůrčí počin roku, bude vyhlášeno formou opatření děkana. 

 Návrh na komisi: prof. Nedělka, prof. Vondrová a doc. Kucharská – písemně odevzdat na OVČ. 

http://www.pedf.cuni.cz/
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 Vypláceny odměny za publikace s IF – zatím 10 výstupů. 

 Proběhla vědecká rada – 1. verze zápisu v podkladech pro kolegium, interní materiál. 

Ph.D. 

 Připraven dopis pro garanty a školitele (v příloze první verze). V návaznosti na probíhající kontrolu 

zavádíme nové formuláře. Problém je především v tom, že oponenty neustanovovala zkušební komise. 

 Zavádíme povinnost zpřístupnit zápisy z jednání OR. Doc. Jančařík svolá schůzku pro zástupce 

oborových rad s vysvětlením, jakou formu mají mít zápisy. 

 Připraveno je rozdělení SPS za doktorandy, bude předáno na vedoucích kateder. 

Knihovna 

 Schválit nový provozní řád ->  ANO, bude zveřejněno formou opatření děkana. 

 V rozpočtu centrálních prostředků Cooperatio bylo počítáno s 440.000 Kč na nákup zahraniční 

literatury. Tyto prostředky nebyly čerpány. Navrhuji použít k doprogramování biblioboxu a zakoupení 

samovýpůjční brány do Celetné. 

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

