
Kolegium 12. 3. 2019 

Č.j. PedF/ UKPedF/83701/2019 

Přítomni: M. Bílek, M. Černochová, I. Kočová, A. Kucharská, V. Laufková, P. Nečasová, M. 

Nedělka, V. Teodoridis, T. Bederka   

 

Děkan 

Akreditace 

- Diskuse o programu pro prezentaci pro veřejnost 14. 3. t.r. 

- KTV – možnost garanta – prof. Karol Görner. 

Věda, projekty 

- Horizon – otázka zpracování na RUK. 

CŽV 

- CCŽV – otázka nového vedoucího. 

Asociace děkanů 27. - 28. 3. – účast prof. Bílek. 

 

V. Laufková 

SOR a spolky 

- Žádost spolků Otevřeno a MicroLab o možnost nocovat na PedF UK v rámci LAN 

party, jejímž cílem je setkání fanoušků počítačových her staršího data vydání, kteří si 

chtějí zavzpomínat na dětství (15. 3. 19:00 až 16. 3. 2019 9:00) – místnosti R010A a 

R010B. Žádné další požadavky. Minulé nocování bez problémové. 

- Schválení fakultního spolku Otevřeno – v souladu s novým OPAD 6/2019.  

- Na základě souhlasu komise pro granty na činnost SOR a spolků byl vyhlášen jarní 

termín podávání žádostí pro ty SOR, které byly nově ustanoveny v průběhu roku 

2018/2019 (nepodávaly grant v podzimním termínu): deadline pro SOR:  

do pátku 22. 3. 2019. Komise rozhodne do 28. 3. 2019. Schválené návrhy budou zadány 

do SIS do 31. 3. 2019. 

- Seznamovací kurzy pro studenty prvních ročníků - Aktualizace rozcestníku  

http://seznamovak.pedf.cuni.cz/ (Jan Vais). Platí stejně jako v minulém roce odměna 

pro organizátory (ve výši 1000 Kč/den s podmínkou dva vedoucí na 10 studentů prvních 

ročníků; pokud by se stalo, že by na jeden obor připadly dva seznamovací kurzy – tj. 

dvě SOR/spolky, částka se půlí. A jednorázová odměna 1500 Kč na jeden seznamovací 

kurz (výdaje spojené se seznamovacím kurzem). 

- Odměny za organizaci plesu – zadávány po odsouhlasení panem děkanem do SIS 

v průběhu března po konání plesu. 

Akreditace – SZ 

- Skupina ke společnému základu se sešla 1. 3. 2019 ve složení: dr. Štípek (KITTV), dr. 

Němec (KSPg), dr. Sotáková (KPsy), dr. Klinka (KFJL), za studenty Daniela Čechová, 

Jan Vais, Dominika Erbeková. 

- Nutnost koordinace s PPP (složka 1a), aby nedocházelo k překryvům. 

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


- Dotazy: NMgr. Studium – v plánu 1 předmět za 5 kreditů, je možné mít v některém 

z bloků i dva 2 předměty (2kreditové a 3kreditové?). 

- Dále se diskutoval obsah seminářů k závěrečným pracím (zda bude doporučeno či 

závazně stanoveno, co má být jeho obsahem); Obory - povinně metodologii?; obory – 

PP nebo PVP – v 1. ročníku, distančně, odborná terminologie daného oboru v AJ? 

 

Ostatní 

- Žádost o poskytnutí finančních prostředků na projekt – KVV – celkem 17 000 Kč. 

- Podobná žádost přišla studentům SOR KHV – příspěvek studentům na absolventský 

koncert. 

- Letní příměstské tábory - již teď evidujeme několik přihlášených dětí (zájem zejména 

od rodičů dětí, kteří absolvovali tábory loni + letos v jarním termínu (prim@ hrátky). 

 

Studijní záležitosti 

Akreditace  

- Sběr údajů, které je třeba ověřit (předmět cizího jazyka ve studijních programech cizího 

jazyka, úvazek – AV, úvazek – předměty profilujícího základu – garanti) – dotazy do 

25. 3., bude dotazováno dne 27. 3. 2019. 

- Číselníky MŠMT – zaslán Školský management, Německý jazyk a literatura 

s didaktikou, zbývá Didaktika matematiky.  

- Během víkendu připraven rozklad složek učitelské přípravy – pro MŠMT.  

- Pracovní skupiny – termíny jednání, skupina k ped.ps. přípravě 20. 3. 2019 9:00 - 11:00 

hod., přizvána dr. Laufková – info o předmětech společného základu, ostatní skupiny?  

- Příprava setkání 26. 3. 2019, učebna R216, výuka Erasmus (mohlo by být méně 

studentů, dotaz dr. Felcmanové). 

- Program setkání: rozklad učitelské přípravy, zopakování nároků na PPZ a TP PPZ, jak 

připravovat rozklad dle ECTS, práce s tabulkami, příklady, jak pracovat s nepřímými 

aktivitami.  

- Dále ještě?  

Vědecká rada  

- Připraven materiál ke jmenování členů SZZ a SRZ.   

- Doplněno vzdělání – v budoucnu CV.  

- GDPR? Čestné prohlášení?  

- Projednat možnost jmenování členů u profesních programů bez Ph.D. 

Studenti se SP  

- 130 přihlášek, odchod Ing. Zvolské.  

- Závazky vůči projektu 42 – rozhovory s uchazeči. 

- Řešíme nového pracovníka. 

- Jednání s Carolina 20. 3. zajištění asistentských služeb – DPP.  

 



Studentský grant 

- Dotaz dr. Viktorové – zda bude vypláceno stipendium Absolventský koncert jako rozvoj 

fakulty nebo grant.  

HVS 

- Vedoucí všech kateder odeslali vyjádření (s výjimkou ÚVRV). 

- Do 21. 3. odevzdat na RUK zprávu za ak. rok 2017/2018. 

RIGO 

- Stanovení poplatku za státní rigorózní zkoušku pro ak. rok 2019/2020, základ =  

4 090 Kč (7900?…, max. 8180 Kč). 

- Nyní poplatek 6900 Kč (základ 3498 Kč). 

- Anonymní e-mail – stížnost na průběh RIGO na KAMV, vyjádření prorekt. Králíčkové. 

CŽV 

- Proběhla pilotní evaluace výuky účastníky kurzů CŽV, odpovědi 265 respondentů ze 

714 oslovených (programy pro výkon povolání, generují se výsledky pro jednotlivé 

programy. 

- Žádost o schválení přípravy akreditací 2 kurzů KAMV, doloženo anotacemi. 

- ÚPRPŠ hodlá předložit znovu kurzy na příští kolegium – vyj. dr. Trojana o směřování 

ÚPRPŠ. 

- Dotazník DPS – kalendářní rok/ak. rok, za jaké roky? 

Anotace předmětů v SIS 

- Vygenerovány údaje o naplnění anotací v předmětech otevřených pro LS. 

Žádost o poskytnutí informací na zákl. z. 106/1999 (Mgr. Mleziva). 

- Rozhodování VR o jmenování členů komisí SZZ. 

 

Věda 

- Pokračují jednání s prorektorem pro vědu (evidence projektů a publikací v IS věda, 

strategie hodnocení atd.). 

- Probíhají jednání o realizaci společných doktorských studijních programů (Pedagogika 

s FF a Didaktika chemie s PřF), prosazujeme oddělení realizace přijímacích zkoušek a 

harmonogramu studia. Obsah studia řídí společná oborová rada.  

- Den otevřených dveří doktorských studií: pátek 15. 3. 2019 15.00 – 17.00 hod. 

- Probíhá příprava personálního posílení OVČ pro podporu výzkumných projektů, 

konzultace k nastavení výběrového řízení. 

- Seminář k podávání návrhů výzkumných projektů GAČR se uskuteční ve čtvrtek 14. 3. 

od 14:30 do 15:45 hod. na R 016. 

- Seminář o novinkách ve WoS a EndNote (1. 4. v 15.00 v knihovně). 

- Připraven je program pro zasedání VR PedF UK dne 14. 3. od 11:00 hod. 

- Dne 11. 3. 2019 rozhodlo Kolegium rektora v rámci nominace na Cenu Bedřicha 

Hrozného za tvůrčí počin za rok 2018 o ocenění monografie doc. PhDr. Miloše Kučery, 

CSc. Rozhodnutí o udělení bude vybraným uchazečům předáno na slavnostním 

shromáždění při příležitosti založení UK dne 4. 4. 2019 ve Velké aule Karolina. 

 



Mezinárodní spolupráce 

Implementace strategie internacionalizace na UK 

- 7. 3. 2019 se uskutečnilo na RUK 1. setkání implementačního týmu Strategie 

internacionalizace UK (2018 – 2021). Za PedF se účastnila Mgr. Velíšková. 

- Agenda je řízena prorektorem prof. Škrhou. 

- Odd. pro zahraniční vztahy zařadilo do Aktualizace DZ pro 2019 některé záměry 

(informační kampaň mezi studenty o možnostech výjezdů; organizace letních škol; 

podpora orientace mezinárodní spolupráce na Německo; žádosti o kreditovou mobilitu; 

v mezinárodní spolupráci se zaměřovat na dlouhodobou spolupráci, která není zaměřena 

jen na občasné mobility jedinců, ale v níž budou vznikat hodnotné společné výstupy – 

publikační, žádosti o projekty, konference, …). 

- Na RUK bude vypracován jednotný celouniverzitní marketing v českém a anglickém 

jazyce. 

- Hlavní oblasti strategie internacionalizace UK: 

- Příprava společných projektů a iniciativ v rámci Aliance 4EU+. 

- Implementace projektů strategických partnerství. 

- Podpora pořádání mezinárodních letních škol. 

- Orientace spolupráce s prestižními univerzitami. 

- Zvýšení počtu výjezdů studentů. 

- Zvýšení počtu výjezdů akademických pracovníků. 

- Zabezpečení propagačních materiálů ve více jazykových mutacích. 

- Organizace preconference visits. 

- Zřízení databázi alumni UK v zahraničí. 

- Zřízení databáze o mezinárodní spolupráci UK. 

- Vytvoření strategie pro vzdělávání zaměstnanců UK v cizím jazyce. 

- Organizace akcí Staff Training week, … 

- Otevření nových cizojazyčných studií, o které je v zahraničí zájem (psychologie, 

ekologie/udržitelný rozvoj, …). 

- Vytvoření koncepce zvýšení podílu výjezdů studentů UK do zahraničí (nad 30 dní). 

- Využívání členství v mezinárodních organizacích. 

- Podpora PRIMUS, H2020, ERC. 

- Zřízení welcome centra pro zahraniční pracovníky. 

- Aj. 

 

(1) Navrhnout za PedF další členy implementačního týmu Strategie internacionalizace UK 

(zatím M. Černochová, N. Velíšková). 

Propagační strategie cizojazyčných programů fakult 

- Na RUK má na starosti pan Lukáš Nachtigal (Lukas.Nachtigal@ruk.cuni.cz).  

- Každá fakulta odevzdávala v lednu 2019 vyplněný dotazník Propagační strategie 

cizojazyčných studijních programů. 

- Agenda spadá pod prorektorku prof. Králíčkovou. 

- Pokud chceme mít kvalitní zahraniční studenty i mimo ERASMUS+ program, je 

zapotřebí se touto záležitostí na PedF systematicky zabývat. Kdo na fakultě bude mít 

tuto agendu na starosti? Vnější vztahy? Studijní oddělení? Oddělení pro zahraniční 

vztahy? Finance na propagaci? Na jaké regiony se zaměřit? 

mailto:Lukas.Nachtigal@ruk.cuni.cz


- Odd. pro zahraniční vztahy zařadilo do Aktualizace DZ pro 2019, aby se začalo 

pracovat na tištěné sadě v jednotném grafickém stylu o jednotlivých existujících, 

případně připravovaných cizojazyčných studií nabízených PedF. Sada těchto materiálů 

by spolu s propagační brožurou tvořila celek. V jakých jazycích? 

- K propagaci lze využít i RUK: 

- STUDY IN (pravidelně na jednání dochází M. Černochová). 

- Česko-čínské centrum. 

- Účast RUK na veletrzích v zahraničí (EAIE, Čína, Forum on Education, aj.) – 

dodávat RUK propagační materiály. 

 

(1) Návrh na vytvoření pracovní skupiny (příprava strategie, vymezit nástroje pro 

propagaci, vyřešit finanční zdroje). 

(2) Plán tvorby propagačních materiálů. 

Zapojení do přípravy 4. konference mezinárodní pořádané Radou Česko-čínského centra 

(ČČC) 

O činnosti ČČC: 

- Příprava Konference Výzvy digitální budoucnosti (25. 9. 2019 ve Vlasteneckém sále 

Karolina) pod záštitou p. rektora ve Vlasteneckém sále Karolina. 

- Téma vyplynulo z jednání s Beijing Normal University v 2018. 

- Hlavní přednášky odborníků z Česka a Číny (např. vědecký ředitel CIIRC 

ČVUT prof. Mařík). 

- Oslovit i experty z EU a USA. 

- V panelu "Revoluce ve vzdělávání: předpoklad funkčnosti digitální ekonomiky. 

Čínská a česká zkušenost" (Petr Kratochvíl, děkan MFF UK; Miroslava 

Černochová;  Ondřej Neumajer, spoluzakladatel digitalizace vzdělávání v ČR). 

- Příprava 2. letní školy pro čínské studenty „Charles University European Lab 

2019“. 

- K tisku připravena učebnice Čínštiny (pro druhý stupeň ZŠ) – autorský tým pod 

vedením prof. Lomové. 

 

Výsledky Komise Fondu pro podporu strategických partnerství 

- Projekt prof. Novotné (KMDM) byl Komisí Fondu pro podporu strategických 

partnerství schválen. 

Rozvoj 

- Nový program 133 240 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny 

lékařských a pedagogických fakult VVŠ“ – Rekonstrukce malé a velké tělocvičny v 

Brandýse nad Labem – 7,439 mil. Kč bez DPH; Etapová rekonstrukce objektu 

Magdalény Rettigové 47/4, Praha 1 – 227,51 mil. Kč bez DPH – stav VZ na projektovou 

dokumentaci (3. kolo připomínek k firmě TYPAS). 

- Sběr dat „Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2018“ – termín do 12. 3. 2019 na 

RUK. 

Tajemnice 

Rekonstrukce budovy v Celetné 



- Rekonstrukce budovy bude o tři měsíce posunuta. Původní termín dokončení stavby: 

5/2019, nový termín: 8/2019. Důvod: archeologické průzkumy. 

- Připravuje se výběrové řízení na dodávku nábytku a na AV techniku. Pokud by se 

výběrová řízení musela opakovat nebo z jiných důvodů se prodlužovala, mohlo by dojít 

k situaci, že se v září nebudeme moci nastěhovat. Další termín k nastěhování a) 

v průběhu ZS; b) na začátku LS. Stav ke dni 7. 3. 2019. 

Provozní pokyn k provozu v prodejně literatury 

- Předkládám návrh na úpravu provozního řádu k prodejně.  

Ostatní 

- Dotaz z KVV – stanovení pevné hodinové sazby pro pracovníky na OON na výuku, na 

ostatní práce. 

- Nabídka školení - firma APUA. 


