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Přítomni distančně: M. Bílek, I. Kočová, P. Nečasová, M. Nedělka, V. Teodoridis, A. Jančařík, T. Bederka,  

M. Černochová, K. Laufková, R. Wildová 

Děkan 

Organizace studijních aktivit a provozu 

 Info z RUK, od 11.05. bude moct být částečně obnovena výuka a konzultace pro max 15 osob 
ve skupině. 

 Výuka nebude prezenční v celém rozsahu, budova bude otevřena a služby vrátnice zajištěny 
každý pracovní den od 9:00 do 15:00. 

 Každý pracovní den bude otevřena knihovna, studovna, prodejna. 

 Nebude přihlíženo k věku zaměstnance, ale ke zdravotnímu stavu. 

 Studijní oddělení bude otevřeno po+st 9:00–15:00, út 9:00-12:00, čt 12:00-15:00. 

 Bude vydáno nové opatření děkana reflektující změny v pravidlech pro organizaci studijních 
aktivit a provozu budov. 

Revize a aktualizace zařazení pracovníků 

 01.05. vstoupilo v platnost opatření rektora k této problematice (https://cuni.cz/UK-
10467.html), přičemž zařazení pracovníka do určité kategorie neznamená automaticky, že 
pracovník může být za akademického pracovníka skutečně považován. Z toho pak vyplývají 
další skutečnosti jako délka dovolené, členství v akademické obci, účast ve volbách do 
akademického senátu, rozvržení pracovní doby, nutnost výběrového řízení, nárok na tvůrčí 
volno (https://cuni.cz/UK-10467.html#9). Je nutné zpracovat revizi a aktualizaci zařazení 
pracovníků. 

Porada vedoucích pracovníků 

 28.05. porada se nebude prezenčně konat, podklady od vedení budou opět uloženy v 

podkladech pro porady vedoucích pracovníků a vedení bude k dispozici ke konzultacím. 

Fakultní komise 

 Probíhá jmenování členů a předsedů fakultních komisí. 

Akademický senát 

 Další jednání AS proběhne za týden (12.05) on-line formou. 

 AS požádal o zprávu o doktorských stipendiích – již obdržel. 

 AS požádal o výsledky průzkumů k distanční výuce, bude zpracováno studijním oddělením. 

 Stipendia – AS dostane rozdělení stipendií na nepedagogická pracoviště. 

 Připravují se volby. 

Laufková 

SOR  

Seznamovací kurzy pro studenty prvních ročníků 

 Aktualizace rozcestníku seznamovacích kurzů: http://seznamovak.pedf.cuni.cz/ (J. Vais). 

http://seznamovak.pedf.cuni.cz/


 Odměna formou stipendia pro organizátory ve stejném režimu jako loni, tj. po konání 
seznamovacího kurzu ve výši 1000 Kč/den organizátorům a vedoucím seznamovacích kurzů – 
s podmínkou dva vedoucí na 10 studentů prvních ročníků; pokud by se stalo, že by na jeden 
obor připadly dva seznamovací kurzy (dvě studentské oborové rady/spolky), částka se půlí. 
Dále jednorázový příspěvek na výdaje spojené se seznamovacím kurzem ve výši 1500 Kč na 
jeden seznamovací kurz. Kolegiem schváleno. 

Setkání zástupců SOR, spolků s vedením fakulty 

 Návrh termínu zašle elektronicky Dr. Laufkové Dr. Nečasová, proběhne online, účastnit se bude 
i doc. Černochová. 

Výroční zprávy formálních spolků 

 viz OPAD 17/2019, výroční zpráva spolku Agora a spolku Drosophila k dispozici v pokladech pro 
kolegium. 

COVID 19  

 Web s materiály pro učitele (vychází z materiálů zaslaných některými katedrami pro kabinet 
ministra): ucitelonline.pedf.cuni.cz. 

 Dobrovolníci: stipendia pro členy Agory – schválení pana děkana; doučování a hlídání dětí 
zaměstnanců UK – dobrovolnická smlouva (VL přes RUK) a uznání jako jedna z praxí – dle 
příslušného studijního programu v jednání s garanty typu praxe (KPPG; volnočasová – KPG, 
asistentská – AK, lektorská). 

 Hlídání dětí zaměstnanců (ve věku 3-5 let) v dětských skupinách (RUK) v týdnu od 11.05. do 
22.05. (od 25.05. se počítá s částečným fungováním MŠ pro pracující rodiče): dvě skupiny po 
cca 15 dětech a ke každé 4 dobrovolníci. Jedna skupina by byla po a út, druhá st a čt. 

 Vždy od 9 do 13 na 4 hodiny denně, po obědě si děti rodiče vyzvednout. Obědy by byly 
dováženy – zajišťuje RUK. Tato práce je pro naše studenty placená - 150 Kč/hod. Spolupráce 
našich studentů UMŠ a PPP – zajištění pomůcek ve spolupráci s KPPG. Prosba místnosti/í na 
dva dny v týdnu – Velký sál. Nutno zajistit hygienické podmínky a vrátnici (konzultace s paní 
tajemnicí a TPO). Koordinace – Dr. Laufková s RUK. Domluva dále probíhá na úrovni mimo 
kolegium. 

OVV 

Sociální stipendium 

 Schválení opatření děkana se zvýšeným sociálním stipendiem. Kolegium již toto schválilo, ale 
nebylo dosud zapracováno, bude vydán nový OPAD. 

Nový vizuální styl PedF 

 Prezentace vizuálu proběhne na kolegiu 19.05., následně se domluví termín představení pro 
vedoucí kateder a pracovišť. Mgr. Bederka připraví dva harmonogramy k implementaci, jeden 
bude počítat se zahájením před prázdninami (2. týden v červnu), druhá se zahájením až po 
prázdninách. 

Rozvoj 

 Výroční zpráva fakulty za rok 2019 – podklady dodat do 11.05. elektronicky na 
igor.cerveny@pedf.cuni.cz (jazyková korektura Dr. Laufková), slovo děkana úvodem. 

 Fond F 2020 – VŘ e-knihy, nábytek (rámcová smlouva), RFID brána (Knihovna Celetná), přímé 
nákupy KTV, KCHDCH, KVV a KTV (garance p. Ledecká, p. Svoboda), atypický nábytek KBES, 
chemické skříně (KBES, KCHDCH – statické posouzení), příprava VŘ Alumni platforma 



(posouzení fakultním právníkem), KTV – masérna, resp. víceúčelová učebna, KTV – studentský 
klub/denní místnost (realizace léto). 

 OC CŽV (finance fond F 2020): proběhly tržní konzultace, doporučení zpracování 
koordinátorem za PedF zvolen doc. Teodoridis. 

 IP/IRP 2020 – stav čerpání IP 1 (69%, VT), IP2 (1%, prof. Bílek) – možné financovat nový postdoc 
(mimo indikátory), IP3 (0%, prof. Bílek), IP4 (0%, Dr. Nečasová), IP5 (0%, VT, TB – VR v přípravě), 
IP6 (NEIN 63% a IN 13%, VT); „katedrové“ IPR (10 projektů) vyčerpáno celkově pouze 5,8% (e-
mail řešitelům). 

 Rekonstrukce Rettigové – finalizace slabo- a silnoproudu, příprava konceptu učeben, AV Media 
konzultace k ICT vybavení učeben (SIT, Dr. Jeřábek, VT) – schůze 13.05. od 9:00 hodin AULA 
(garance Ing. Sankot), Ing. arch. Stříteský vizuální řešení interiéru budovy (v podkladech pro 
kolegium), 04.05. jednání s projektantem (TB za PedF UK), KD 14 – dne 13.05.2020 od 9:00 + 
architekt a studentský senátor). Do konce roku by měly být na zkoušku vybaveny místnosti 
R103+R107, pro podporu distančního vzdělávání pomocí streamování apod. 

 Rekonstrukce Brandýs – 1. kontrolní den 07.05. od 10:00 hodin (VT, IK, JB, za KTV L. Vojtíková). 

 Databáze pro Zahraniční oddělení – očekávám podklad, hrazeno z IP1 (péče o zaměstnance 
snižování administrativní zátěže). 

 IP/IRP 2021-xx – na RKR řešeno zatím pouze čerpání za rok 2019. 

Studijní 

Přijímací řízení 

 Připravena úprava dodatku ke smlouvě s KPSY na FF na tvorbu TOSP, jedná Dr. Nečasová. 

 Připraven harmonogram zkoušek – rozeslán na katedry k seznámení a diskusi. 

 Připraveno vydání OPAD k upuštění, stále probíhají úpravy podmínek přijímacích zkoušek, 
upouští i PřF UK, ve čtvrtek 07.05. budou změny podmínek postoupeny AS PedF k projednání. 

 04.05. fakulty obdržely pokyny pro vyplňování změn podmínek přijímacího řízení, dle pokynů 
by měly fakulty změny nejdříve projednat s metodičkami RUK, následně je třeba schválit 
senátem – zašle Dr. Nečasová. 

Hodnocení distanční výuky studenty 

 Studijní oddělení připraví pro jednotlivé katedry zjednodušený přehled hodnocení, nebude 
rozesláno hromadně, ale každá katedra obdrží hodnocení za své předměty. 

CŽV 

 Žádost o schválení připravovaného vzdělávacího programů CŽV-> schváleno 

 Doporučení z RUK pohlížet na účastníky CŽV analogicky jako na studenty – mohou dokončovat 
od 11.05. v počtu do 15 osob výuku. 
 

Exkurze KDDD 

 Dotaz doc. Pokorné na téma plánovaných exkurzí pro letošní rok – bude řešeno individuálně 
mezi zahraničním oddělením, tajemnicí a studijním oddělením. 
 

Souvislé oborové praxe 

 Intenzivně se řeší přesun do zimního semestru. 

 Tajemnice 

Rekonstrukce budovy v Rettigové 

 Kontrolní den č. 13 proběhl ve středu 29.04, kde pokračovalo jednání k silnoproudu a 
slaboproudu a bylo rozhodnuto, že střecha nad aulou bude zpevněna, aby mohla být do 
budoucna využita jako terasa. 



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, 
vzduchotechnika. Kontrolní den proběhne 06.05. 

Trafostanice v Myslíkově ulici – zřízení věcného břemene 

 Obdržena žádost od PREdistribuce, a.s. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene obnovy a provozu TS5225, chytré TS, S – 147 557 v budově č.p. 208. 
Trafostanice v Myslíkově ulici funguje historicky, nyní bude modernizována a upravena a bude 
napraven právní vztah. Dokument bude předložen senátu, podklad připraví tajemnice. 

Post-doc Jo Yu Lee 

 Od 04.05. 2020 je zaměstnána na fakultě. RUK hradí polovinu mzdy 28 tis. Kč + odvody, druhou 
polovinu mzdy hradí fakulta 28 tis. Kč + odvody = 37.950 Kč. 

Ostatní 

 Místnosti v Celetné a v RT pro dětské skupiny – květen, v červnu to není možné, máme plnou 
kapacitu. 

 Nabídka na automaty na vodu Filtermac, na příštím kolegiu se bude řešit, zda je budeme 
objednávat. Je třeba zjistit reálné náklady na instalaci a následný provoz. 

Věda a výzkum 

 K 04.05. evidujeme podání celkem 8 řešitelských (z toho 3 juniorské) a 1 spoluřešitelského 

projektů GAČR. 

 K 04.05. nastupuje na fakultu nová post-doc Dr. Jo-Yu Lee, která uspěla ve výběrovém řízení 

RUK. Nástup je zajištěn ve formě home office, mentorkou je doc. Voňková z katedry 

pedagogiky. 

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

Návrh 3 podzimních termínů VR – říjen, listopad, prosinec (15.10., 19.11., 10.12.), předběžné 

termíny, nutno ověřit případné kolize s VR UK (kancelář děkana). 

 Provoz v knihovně a prodejně literatury – od 11.05 provoz každý den od 9:00 do 15:00 hodin. 

 Po jednání se členy mezinárodních hodnotících panelů k hodnocení vědy na UK vyplynuly ze 

strany členů panelů žádosti o samostatné schůzky s vedoucími ústavů, doktorandy atd. RUK 

bude pro jednotlivé panely organizovat tyto schůzky ve formátu jednání celých odborných 

panelů s kolegy nebo skupinami kolegů na jednotlivých fakultách. RUK zašle dotazy a 

požadavky na fakulty s časovým předstihem s tím, že by se jednání uskutečnila on-line 

(ZOOM) v týdnu od 25. do 29.05. v dopoledních hodinách. 

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.), termíny budou RUK teprve vyhlášeny. 

 Na úrovni univerzity bude od června probíhat hodnocení distanční výuky. 


