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Zápis z kolegia děkana 20.12.2022 

Č.j.: UKPedF/11076/2023 

Přítomni: M. Bílek, T. Bederka, M. Černochová, J. Jiřičková, I. Kočová, A. Kucharská, P. Nečasová, M. 

Nedělka, J. Stará, V. Teodoridis 

Omluveni: K. Mikule, N. Vondrová, R. Wildová 

Akreditace a kvalita vzdělávací činnosti 

Výhled akreditací 

 Do 31.12. t.r. předkládáme výhled akreditací pro rok 2023: 

 Dva programy speciální pedagogiky k logopedii (končí 31.12.2023). 

 Edukace v oblasti knihovnictví (NMgr., KS). 

Mikrokreditování 

 Domluva, zda bude řešit odd. CŽV (případně koordinace s OAKVČ, Dr. Kadrnožková). 

 Termín 15.01.2023 pro zpětnou vazbu, 31.01.2023 schůzka v MS Teams. 

Cena Josefa Hlávky 

 Nadace Český literární fond bude opět společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových 

udělovat Ceny Josefa Hlávky za rok 2022. Cena je udělována za původní knižní práci z oblasti vědecké 

a odborné literatury publikovanou v České republice v hodnoceném kalendářním roce, a to ve čtyřech 

vědních oblastech: společenské vědy, vědy o neživé přírodě, vědy o živé přírodě, lékařství. Každá z 

cen je spojena s odměnou ve výši 50.000 Kč. 

 Nominace: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D., Katedra germanistiky Pedagogické fakulty. Monografie 

Zásvětí na cestě k proměně Markvartová, E. (2022). Zásvětí na cestě k proměně. Praha: Malvern. 

CŽV a distanční vzdělávání 

 Schválení akreditace a reakreditace programů CŽV (programy KRJL, KPSY a KPed) – podrobnosti viz 

podklady pro kolegium, interní materiál. -> KRLJ – ANO, kolegiem schváleno, KPSY – ANO, kolegiem 

schváleno, KPG – NE, kolegiem neschváleno. Vyžádat si u katedry dosavadní počet studentů a detaily 

výuky, podat vysvětlení financování. 

Děkan 

Přednášky pro GULZ: 

 31.01. 10–14 hodin, 2 skupiny proti sobě, vždy pro 120 studentů (aula, R 112). 

 1. téma: Co nám brání a co pomáhá naučit se cizí jazyk, PhDr. Petra Kacafírková. 

 2. téma: Antika kolem nás, doc. Jana Kepartová. 

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

 Řeší se personální obsazení funkce (za akademické pracovníky, za studenty), je třeba doladit formu 

podávání návrhů, místnost pro ombudsmana, zda bude pro funkci připraveno školení ze strany RUK, 

bude domluvena spolupráce s fakultní poradnou a fakultním právníkem. Financování bude zajištěno 

formou jako u garantů studijních programů. 

 Návrh uchazečů do funkce musí schválit AS. 

Jednání s rektorkou 

 27.01.2023, náměty a termíny viz Trello. 

 Navrhnout termíny na setkání s rektorkou na březen, duben, červen -> Návrh termínů a organizaci 

zajistí Mgr. Bederka. 

Personální požadavky na fakulty 

 Kontaktní osoba pro licence (PhD infra) -> doc. Jančařík. 

 Pracovní skupina HVS: nominovat 1-2 členy -> Dr. Klinka a Dr. Jiřičková. 

Rozvoj 

 Fond F 2022/ukazatel P 2022 – příprava závěrečných zpráv pro RUK, podklad pro ukazatel P cca do 

28.12.; fond F po deadlinu, popř. na Dr. Rydlo; problémy v  přesunech v rámci katedrových rozpočtů 

(fond F) a vysokých náhrad za dovolené (info Ing. Kočová obecně + ukazatel P). 

 Závěrečná zpráva pro PP SŘ 2022 – odevzdána a schválena na RUK včetně tvoření fondu pro rok 

2023 (fond se bude vykazovat finančně i indikátory v rámci zprávy za rok 2023). 

 Fond 2023 – příprava fakultních projektů za vedení fakulty. 

 OPAD „Hodnocení akademických pracovníků“ – finalizace a publikování do konce prosince, účinnost 

od 1. ledna 2023. 

 Vícekriteriální hodnocení – naplánovat harmonogram setkání a priority pro rok 2023, zejména OON, 

jednotná metodika/koncepce hodnocení jednotlivých typů praxí na fakultě, hodnocení vedoucích 

pracovišť. 

 Hodnocení SZ 2022, aktualizace SZ 2023 – stanovit deadline pro odevzdání dílčích podkladů a 

projednání na AS v roce 2023 – 30.01.2023 do podkladů kolegia. 

Studijní 

Termíny 

 23.12.2022 – 01.01.2023  Vánoční prázdniny 

 02.01. – 07.01.2023   Výuka PS, KS v ZS 

 09.01. – 12.02.2023   Zkouškové období za ZS 

 09.01. – 27.01.2023   Období SZZ (zimní termín) 

 30.01. – 03.02.2023   Období SRZ 

 30.01.2023    Den otevřených dveří 

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

 Aplikace FF by v tuto chvíli měla být funkční, pracujeme na přípravě hodnocení. 

 Prof. Pecháček vznesl námět na přípravu anglické verze HVS – budeme řešit následující semestr. 

Spolky a SOR 

 15.12. se uskutečnila schůzka s K. Mikulem. 

 05.01.2023 v 16:00 proběhne setkání se spolky a SOR – snahou je nastavit funkční komunikační 

kanály a zaktualizovat údaje na webových stránkách. 

2. opravné termíny SZ 

 Byly osloveny katedry s žádostí o nahlášení těchto termínů, v současnosti je 14 termínů, mnohé 

katedry však ještě nemají vytvořeny komise, termíny narostou, až bude tabulka finální, nasdílíme ji a 

požádáme o spolupráci u neobsazených termínů. 

Pedagogické praxe 

 Byla vytvořena a zveřejněna směrnice pro novou oborovou bakalářskou praxi. 

 Byly prodiskutovány se SPP připomínky studentů na sociálních sítích – ve většině případů nelze řešit 

nekonkrétní stížnosti, není jasné, o jaké typy praxí se jedná a o jaké pracoviště. Hledáme však 

možnosti, jak od studentů získat přímou zpětnou vazbu (minulé HVS zaměřené v obecných otázkách 

na praxe nám dostatečnou zpětnou vazbu nepřineslo). V nadcházejícím HVS – pozornost na podrobné 

vyhodnocení připomínek k předmětům zam. na praxe souvislé. Požádáme o pomoc OKM při PR. 

 SPP by chtěla požádat kolegium o možnost vystoupit na konzultacích kolegia 10.01.2023. - Je třeba 

řešit výši odměňování fakultních učitelů souvislé praxe mimo pilotáž MŠMT -> ANO, kolegiem 

schváleno. 

 SPP na 10.01.2023 připraví přehled praxí VVP (první podklad pro vícekriteriální hodnocení). 

 Je třeba řešit administraci praxí v pilotáži. 

 Organizace vstupního a průběžného školení pro učitele zapojené do pilotáže MŠMT (realizaci 

školení mají financovat fakulty z ukazatele P nebo Fondu F). 

Tajemnice 

Komise pro financování fakultních akcí 

 Za Dr Laufkovou (člena kolegia) -> Dr. Jiřičková. 

 Za Lenku Novákovou (studenta v AS) -> Kristián Mikule. 

Bezbariérovost budov 

 V podkladech pro kolegium, interní materiál, uložen e-mail od zástupce Národní rady osob se 

zdravotním postižením ČR, z.s. - > řeší Ing. Kočová. 

http://www.pedf.cuni.cz/
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Věda 

Sabatikl LS 2022/23 

 Evidujeme žádost Dr. Duschinské, doporučeno schválit -> ANO, kolegiem schváleno. 

Studovna Anny a Josefa Grmelových 

 Nebude se přejmenovávat celá knihovna, jen se umístí cedulka k části sbírek. Fakulta nyní obdržela 

část knih z pozůstalosti, takže je to dobrá příležitost. Kdo může zajistit výrobu – > OKM. 

Spolupráce s Dataplex Consulting s.r.o. 

 Návrh smlouvy v podkladech pro kolegium, interní materiál, k ničemu se nezavazujeme, je podmínkou 

pro čerpání voucherů. -> NE, kolegiem neschváleno. Bude se řešit cca v polovině ledna, doc. Jančařík 

koordinace s Ing. Kočovou. 

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

