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Kolegium 27.04.2021 

Č.j. UKPedF/367196/2021 

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 

 V RVH bude projednána 28 04. Didaktika biologie, poslední úpravy (prof. Mareš). 

 Dopis na MŠMT (STEM, Didaktika druhého jazyka) odeslána. 

 V prvním běhu hodnocení SP bude pravděpodobně Andragogika a management vzdělávání 
(včetně přechozího Managementu ve vzdělávání), garant SP bude informován po zasedání RV 
(27.05.), drop-out – návrh NMgr. Psychologie. 

Návaznost akreditací 

 Katedry posílají návrhy rekvizit, ještě bude doplněna ped. ps. Příprava. 

 Posuzování předchozího vzdělání – dokončujeme, jedná se o poměrně hodně posudků – viz 
tabulka (termín do 30.04.). 

 Logopedie bude posouzena až pro PŘ – součástí kritérií jsou Bc. SZZ (zatím je nemohou mít), tuto 
informaci jim také pošleme. 

 Komunikace s rektorátem o formulování Rozhodnutí o nepřijetí   

 03.05. – ti, co vyhověli, obdrží mailem informaci, že vyhověli a mohou se účastnit přijímacího řízení, 
ti, co nevyhověli – obdrží informaci, že jejich studijní program byl posouzen k 30.04. a že rozhodnutí 
obdrží do 14 dní. 

 Je možné očekávat odvolání uchazečů, je třeba domluvit postup u odvolání. 

 Po ukončení – budeme řešit průběhu posuzování, s návrhy na změnu. 

 

Konkrétní data: 

Katedra 
Počet posudků 

celkem 
Počet negativních 

posudků 

KAJL  25  13  

KBES  36  11  

KČJL  24  15  

KDDD  11  3  

KFJL  3  0  

KG  6  2  

KHV – HV / nástroj  2 / 2  0  

KCHDCH  2  0  

KITTV  11    

KMDM  11  4  
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Katedra 
Počet posudků 

celkem 
Počet negativních 

posudků 

KOVF  17  9  

KPg – Pg   91  22  

KPg – VZ  68  28  

KRJ  4  2  

KTV  20  5  

KVV  6  2  

KSP – uč.   40  38  

KSP – logo   11  až po PŘ   

KSP – sppg   42  34  

KPsy  77  20  

Celkem   490  209  

Přijímací řízení 

 Vzhledem k rozsáhlé problematice bude samostatná schůzka mimo kolegium, 27.04. od 14:00 hod. 

Studenti se SP 

 Zpracována hodnotící zpráva za rok 2020, obtížnost online výuky v době covid, činnost akademické 
poradny – dát do VZ výsledky dotazníkového šetření. 

 Ještě bychom chtěly zpracovat dotazník pro studijní referentky – nejčastější studijní problémy 
studentů se SP dle kategorií. 

 Příprava PŘ – probíhají rozhovory s odbornými pracovníky poradny – schválení navržených 
modifikací – modifikace jsou připravovány pro 79 uchazečů. 

 Probíhá kontrola webových stránek – první náměty na úpravu, kontaktovali jsme pana Procházku. 

Ceny 

 Na katedry zaslána informace o 3 cenách (Arnošta z Pardubic, Josefa Hlávky, ministra školství) – 
dead line do 15.05. 

 Návrh – přemístění záložky na webu k cenám z odd. pro vědu pod odd. pro akreditace. 

CŽV a distanční vzdělávání 

 Žádosti o schválení reakreditace programů CŽV (3x reakreditace a 1x akreditace) – viz podklady 

pro kolegium, interní materiál -> ANO, kolegiem schváleno. 

 Byli osloveni vedoucí kateder k určení kontaktních osob pro zpracování modulů Oborová didaktika 

pro přípravu nového programu CŽV se zaměřením na získání učitelské kvalifikace (15 reakcí). 

 Pro dubnové PVP jsou připraveny materiály k diskusi o CŽV. Oslovení vedoucích kateder 

k prostudování materiálů a zasílání dotazů a podnětů k jednání ve čtvrtek 29.04. 

 Na dubnovou PVP bude zařazena i diskuse o připravovaném programu CŽV se zaměřením na 

získání učitelské kvalifikace (vstupní prezentace aktuální ho stavu příprav).  

 Zároveň na PVP proběhne diskuze pro zpracování modulu Oborová didaktika. 
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Děkan 

Personalistika 

 Řeší se personální obsazení oddělení pro vědeckou činnost, bude výběrové řízení na projektového 

manažera. 

 Vedoucí OVČ odchází do důchodu (od září), bude tedy vyhlášeno i výběrové řízení na vedoucí/ho 

pracoviště. 

Různé 

 Principy 2022 (v podkladech pro kolegium, interní materiál). 

Dr. Laufková 

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). 

Cena ministra školství pro vynikající studentky a absolventy studia ve studijním programu a za 

mimořádné činy studentů 

 Viz agenda doc. Kucharské. 

 Návrh nominovat letos opětovně naši studentku Nelu Pastrnkovou, která zajišťovala hlídání dětí 

zaměstnanců FN Motol dobrovolníky (loni byl návrh podán, ale studentka nebyla oceněna). 

Letní „doučovací“ kempy 2021 

 Výzva MŠMT podána RUK 16.04. 2021 (prof. Wildová, Mgr. Baťková) – podpora aktivit 

zaměřených na snížení nerovnosti v přístupu ke vzdělávání: https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-

letni-kempy-2021. 

 Na fakulty rozeslán dotazník s poptávkou vedoucích a studentů, kteří se chtějí zapojit do doučování 

a volnočasových aktivit. 

 Informace k letním kempům bude nejdříve v polovině května. 

OVV 

Alumni 

 Alumni má poměrně velkou prioritu, protože dosud práce s absolventy systematicky nefungovala 

kromě malých skupinek na jednotlivých katedrách. Realizace bude červen–září. Bude potřeba 

spolupráce různých oddělení (studijní, CŽV, Nakladatelství atd.). 

Změna personálního obsazení 

 Julia Havlická bude odcházet do reklamní agentury, budeme tedy shánět nového člověka na pozici 

kreativce. 

http://www.pedf.cuni.cz/
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Sledovanost našich výstupů 

 V podkladech pro kolegium, interní materiál je k dispozici přehled sledovanosti příspěvků na webu, 

facebooku a Instagramu (příspěvky, stories). 

 Je třeba nevyužívat web jako platformu pro aktualit, je zde malý dosah. 

Rozvoj 

 IP 2021, Fond F 2021 a Ukazatel P – finanční prostředky na fakultě, čísla středisek zadána a 

distribuována, realizace INVESTICE (KCHDCH, KTV, KHV), nákupy ICT formou DNS 1-4, 

specifické zboží pořízené formou přímého nákupu distribuováno SITem (cca 50 %). 

 Nová výzva Fond F (příspěvek) – podpora běloruských studentů na rok 2021 – ANO x NE (viz 

podklady pro kolegium, interní materiál). -> NE, nebudeme podávat žádost. 

 DNS na tiskové služby – vyloučené grafické služby příprava DNS na tiskařské služby (doc. 

Teodoridis, Mgr. Bederka, Mgr. Čechová, ORP), vypsání DNS nejpozději k 15.06. 

 Výroční zpráva PedF UK 2020 – finalizace a kompletace zprávy Dr. Rydlem, dokument pro kontrolu 

před zaslání k projednání AS PedF UK, tj. do 04.05. 

Studijní 

OON 

 Sumarizace požadavků OON téměř dokončena, chybí 2 katedry. Prosíme doc. Jančaříka, aby na 

PVP vedoucím k tomu řekl další informace.  

 Rozdělení kateder z roku 2019:  

 Prof. Bílek: KCHDCH, KAMV, KVV  

 Doc. Teodoridis: KBES, KDDD, KTV  

 Doc. Jančařík: KMDM, KITTV, KHV  

 Doc. Kucharská: KPSY, KČL, KČJ, KPPG  

 Doc. Mužáková: KSP, KPG, KOVF  

 Dr. Nečasová: KG, KRL, (KFJL), KAJL  

 Pošleme sumarizaci v excel souboru, který bude doplněn poznámkami z e-mailů vedoucích 

kateder. 

 Rozšíření týmu – doc. Mužáková – KPG + KSPG, prof. Bílek? – Studijní oddělení provede rozdělení 

kateder, návrhy zaslat Dr. Nečasové. 

Příprava harmonogramu AR 2021/2022 

 V příloze je návrh rámcových dat – označeny červenou barvou. Problém k řešení je v ZS, na výuku 

PS by zbývalo 11 týdnů a tři dny. KS by naopak mělo dostatek prostoru pro rozvrhování. Prosíme 

o diskusi -> Výuka bude předsazena do září. 
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Přijímací řízení 

 Změna harmonogramu přijímacího řízení 

 V podkladech pro kolegium, interní materiál, návrh změny harmonogramu PŘ – návrh na 

změnu harmonogramu přijímacího řízení s cílem rozšířit období konání přijímacích 

zkoušek až do července. Inspirovali jsme se HPŘ FF. Nutno projednat (bude součástí 

samostatné schůzky mimo kolegium). 

 Testy v Moodle 

 Obdrželi jsme dokončenou metodiku od ÚK UK, viz příloha. Po prostudování jsme se 

utvrdili v rozhodnutí, organizovat letos v Moodle testy 3 kateder. V Moodle jsou 

rezervovány termíny zkoušky a jsou již založeny prázdné kurzy. - Požádali jsme o založení 

prázdného kurzu pro naši pilotáž. Po pilotáži požádáme Ú UK o školení.  

 - Rádi bychom při přípravě testů využili pomoc Dr. Feberové, dle rozsahu položek a 

variant byla navržena cena 11000. Nutno projednat (bude součástí samostatné schůzky 

mimo kolegium). 

 Upouštění a počty přijímaných  

 V příloze je excel s přehledem počtu přihlášek a návrhu upouštění. Prosíme o projednání. 

Následně by byl vydán OPAD. Nutno projednat (bude součástí samostatné schůzky 

mimo kolegium). 

 Zákon č. 106 

 -Informace o stavu – doc Kucharská vložila návrh odpovědi, nutná kontrola právníkem, řeší doc. 

Mužáková. Tato služba bude zpoplatněna, v rámci příštích kolegií budeme jednat o částce. 

Tajemnice 

Rekonstrukce budovy Rettigové 

 OBH dokončuje prováděcí dokumentaci. Průzkum trhu na vícepráce byl ukončen, práce dokončí 

OBH. 

 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. 

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. K zadávací 

dokumentaci přišly zatím 3 doplňující dotazy. Prohlídky místa plnění dne 19.04. se zúčastnila jedna 

firma. 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. 
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Testování studentů a zaměstnanců 

 V aktuálním sdělení krizového štábu ze dne 22.04. byly požadavky, aby fakulty: 

 Určily kontaktní osobu, která bude i do budoucna koordinovat testování studentů i 

zaměstnanců dané fakulty, a to s ohledem na očekávaný další postup v testování, jak 

uvedeno dále. Mohu to být já, nebo dvě osoby; za zaměstnance: Ing. Kočová a za studenty 

Mgr. Bederka. 

 Předběžně určily a vyhradily dobře přístupnou místnost nebo soubor místností včetně 

hygienického zázemí pro možnost provádění testů v budově fakulty v měsíci květnu. 

Místnosti 010A a 010B. 

 V pátek 23.04. přibyl požadavek vyplnit dotazník, otázky jsou v příloze. Prosím studijní 

proděkanky o odhad počtu studentů k testování, prosím do středy 28.04. 

 Další požadavek z MŠMT, viz příloha: Z Obecných doporučení protiepidemických opatření 

vyplývá povinnost evidence přítomných studentů, uchazečů o studium a pracovníků VŠ, 

příp. dalších přítomných osob pro možnost zpětného trasování.  

 Po jednání s Ing Sankotem, Mgr. Macoškovou a D. Svobodou – v blízkosti vrátnice 

v budově v Rettigové umístit čtečku, kde by studenti a zaměstnanci přikládali 

zaměstnanecké průkazy a načetla by se data: datum, jméno, ÚKČO. Ostatní 

příchozí nebo ti co si zapomněli průkaz, by se zapisovali ve vrátnici. V ostatních 

budovách by se osoby pouze zapisovaly v rozsahu datum, jméno, příjmení, účel 

návštěvy. NE, u vchodu u Rettigové budou všichni zaměstnanci i studenti přikládat 

vstupní kartu. Kdo nemá, bude se zapisovat na vrátnici (ukládáno bude v souladu 

se zachováním GDPR). 

Návrh vnitřního mzdového předpisu UK 

 Pokud bude Vnitřní mzdový předpis UK schválen v podobě, ve které je navrhován, měsíční 

navýšení mezd bude činit 227.267 Kč, vč. zákonného pojištění. Nevíme v tuto chvíli, kdy začne 

nový předpis platit. 

Podklady VKH 

 Jsou připravené úvazky k 31.03. (doc. Mužáková poměr katedra x proděkanka 50:50), dále 

zaručené mzdy bez OON, režie. Podklady budou nahrány do TEAMS – VKH. 

Věda a výzkum 

Cooperatio 

 Složení rad schválených VR PedF UK. v podkladech pro kolegium, interní materiál . 

Vědecká rada 

 V podkladech pro kolegium, interní materiál, je uložen zápis z VR. 

Návrh na mimořádnou cenu děkana 

 Článek, který jako hlavní autorka vydala naše studentka M. Tóthová v Journal of Chemical 

Education byl vybrán jako editor's choice. Americal Chemical Society vydávající 60 časopisů dělá 

speciální výběr a ročně takto ocení 365 textů:) https://pubs.acs.org/.  

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

 Probíhá spolupráce, budeme se snažit o další komerční spolupráci, doc. Jančařík dnes jednání 

s Karlem Janečkem a jeho nadací nad možnou spoluprací. 

Prof. Wildová 

 Ve čtvrtek 29.04. rada Progresu, doc. Jančařík připraví stručnou prezentaci. 

Zahraniční 

Oddělení pro zahraniční vztahy 

 Od 19.04. nastoupila na oddělení paní Mgr. Jana Peclová (jana.peclova@pedf.cuni.cz), její hlavní 

agendou je administrace vyjíždějících a přijíždějících studentů, program ERASMUS+ mobilit. 

Zapojení PedF do 4EU+ 

Typ aktivity  Katedra    

Minigrant  KAMV  

Virtual-Co-Teaching-Preparation  
Partneři:  
Heidelberg Universität, Sorbonne Université, Uniwersytet Warszawski, 
Università degli Studi di Milano, Københavns Universitet  

Projekt  

(čeká se na 
výsledek)  

KVV  

Visual Literacy: Understanding Images across Europe - Past and 
Present  
Project acronym: VisLitEU  
Partneři:  
Università degli Studi di Milano, Uniwersytet Warszawski  

Joint Project  KHV  
Carl Orff-teacher and composer  
Partneři: Universität Heidelberg, Uniwersytet Warszawski  
Projekt nebyl podpořen  

Virtuální kurzy  

KČJ  Psycholinguistics  

KČJ  Pragmatics in Czech  

KPg  Authority in Education  

KPg  Multiculturality in Education  

KMDM  History of mathematical thinking  

KMDM  Classic works of mathematics education  

KFJL  Literature of French-speaking world  

KHV  European Cultural Heritage - Music  

ÚVRV  Equity in Education  

ÚVRV  Quality in Education  

KDDD  Historical Literacy and History Teaching  

KITTV  Computing in Education  

KPPPg  Comenius: Teacher of Nations  

http://www.pedf.cuni.cz/
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Nový ERASMUS+ 

 Zatím první informace ke kombinovaným intenzivním programům (KA131) 

https://www.youtube.com/watch?v=Yoai0Ac3ifA 

 Prosím o schůzku s proděkankami pro studium a pro akreditace 

SYLFF (Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund) 

 https://cuni.cz/UK-8933.html.  

 Dvě nominace za PedF: KVV (doktorandka Mgr. Iva Hay) a KITTV (doktorand Dr. Martin Beneš). 

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