
Kolegium 17. 7. 2018 
Přítomni: A. Kucharská, I. Kočová, P. Nečasová, A. Jančařík, M. Nedělka, V. Teodoridis, M. Bílek, M. 
Černochová, T. Bederka 

 

Děkan 
• KFJL vznesla dotaz, zda může být SZZ rozdělena na 2 části – didaktickou a jazykovou. Dle 

akreditace to nelze, obě části tvoří jednu zkoušku za příslušný obor. 

• Kolegium projednalo žádost KHV o navýšení OON. Záměrem vícekriteriálního hodnocení je 
podpora pracovišť v úsilí nalézat finance z vlastní činnosti. Teprve potom lze podpořit pracoviště 
z jiných zdrojů, a to jako jednorázové řešení.   

• Akreditace: žádost studentů o účast v procesu akreditací byla projednána a schválena s tím, že 
studenti se účastnili akreditačního procesu již v minulosti.  

• Plán DZ: fakulty jsou vyzvány k vytčení  3–5 priorit pro nadcházející 2 roky a 3–5 témat jako 
podnětů k řešení celouniverzitnímu.  Termín pro návrhy je 5. 8. 

• Strom republiky (v gesci OVV) 

◦ termín 24. 10. 14:00, návrh na setkání zástupců AS pedagogických fakult, 

◦ deska s nápisem, propagace akce, pozvánky pro zástupce jiných fakult  

◦ hudba – komorní sbor 

• Koncert k Palachovu týdnu (v gesci OVV) 

termín 22. 1., Rudolfinum ve spolupráci s FF UK. 

V. Laufková 
• Mezinárodní cena vévody z Edinburgu (DofE) – interaktivní přednáška kolegů ze Slovenska 6. 

9. 2018 

◦ Interaktivní přednáška kolegů z Pedagogické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici. Povede ji doc. Alžbeta Brozmanová Gregorová (prodekanka pre medzinárodnú 
spoluprácu, vzťahy s verejnosťou a tretie poslanie) a její kolega Robert Sabo. Přednáška bude 
pojednávat o prestižním vzdělávacím programu DofE – https://www.dofe.cz/; bude 
představen jeho koncept, implementace programu v akademickém prostředí – na UMB 
(výhody a překážky, možnosti s implementace programu na naší fakultě). Zatím byli pozváni 
vybraní vyučující z KOVF a KPg, ale informace bude zaslána všem vyučujícím, resp. 
studentům. Pro vyučující bude připravena interaktivní přednáška v čase 9–13.00, pro studenty 
bude kratší přednáška v odpoledních hodinách. Byla by vhodná účast člena kolegia (zúčastní 
se dr. Laufková stejně jako koordinátor za PedF Soňa Vyskočilová a zástupci Agory, která je 
místním centrem programu DofE Award). 

• Granty na podporu činnosti studentských oborových rad a spolků 

◦ Většina SOR a spolků včas dodala zprávy o realizaci projektů (termín byl stanoven do 30. 6. 
2018), někteří vyčerpají prostředky až v září 2018, zprávy dodají obratem. 



◦ Ke zprávám o realizaci projektů SOR a spolků bude přihlíženo při vyhlašování dalšího kola 
těchto grantů, předkládáme říjen 2018 (komise P. Nečasová, V. Teodoridis, M. Kadrnožková, 
T. Bederka, V. Laufková). 

• Fakultní příměstské tábory 

◦ V průměru přihlášeno 12 dětí na jeden turnus, nejvíce obsazený je třetí turnus (poslední týden 
v srpnu). 

Rozvoj 
• Fond F1 – projekt byl schválen Grémiem Fondu vzdělávací politiky MŠMT, informace pro VP o 

indikátorech, financích a termínech zaslána, jsou očekávány finanční prostředky z MŠMT (dtto 
pro F2). 

• CRP 2019 – výzva pro podání nových projektů, informace pro vedoucí e-mailem včetně termínů 
byly zaslány (Ing. Koucký). 

• IP 2019-20 – část A: schůzka (definice nových klíčových aktivit a indikátorů na 2 roky); část B: 
vypsaná vnitřní soutěž pro „IRP projekty“ (informace pro vedoucí zaslána e-mailem, konečný 
termín pro podání je 6. 8. 2018, 12:00 hod), hodnoticí komise byla vybrána.  Termín zasedání: 
13. 8. v 9:00. 

• OPVVV „Nábyteček“: Brandýs n. L. – vypsána všechna 3 výběrová řízení malého rozsahu (dále 
VZMR), realizace stavebních prací + přímé nákupy KTV a KHV; Praha – vypsáno 11 VZMR 
z 12 (chybí 1 VZMR pro ICT studovny), stavební úpravy a přímé nákupy KSPG, KVV, KP a 
KPPP v realizaci. PROBLÉMY: studovna – nově bylo vypsáno VZMR (2 zájemci). 

Studijní 

Akreditace 16. 7. 2018 schválení 
• Akreditace Edukace a interpretace kulturního dědictví (na 5 let, nový garant, po 3 letech 

kontrolní zpráva z oblasti personálií a tvůrčí činnosti). 

• Školský management – na 10 let, po 5 letech kontrola personálií. 

Přijímací řízení 
• proběhla přijímací komise, přijato podle minulého roku. 

 Min. počet přijatých Skutečný počet přijatých  
Bc. 1035 1442 
NMgr. 475 627 
Mgr. 130 185 
Celkem 1640 2254 
 

Podmínky PŘ 
• Ve sdíleném prostředí jsou soubory k podmínkám (Bc., NMgr.). Je zde tabulka změn v popisu 

zkoušky. Nejsou zde programy, které byly schváleny v nové akreditaci – zatím nejsou v rektorátní 



databázi. Dle studijního odboru se na tom intenzivně pracuje. Zatím bude řešeno tak, že vedoucí 
kateder dostanou ke kontrole soubory ve wordu. Kontrola proběhne následovně: vedoucí kateder 
obdrží soubory – kontrola mailem nebo písemně na SO do 27. 7. 2018. 

• 31. 7. bude odesláno na rektorát. Pokud by nebylo do té doby vše v akreditační databázi, budou 
nové programy na RUK zaslány v dokumentu ve wordu. Je třeba dořešit změnu podmínek u 
logopedického vyšetření pro studenty se sluchovým postižením. 

Dějepis – Geografie 
• Rozhodnutí, zda bude mít fakulta zájem o mezifakultní studium – na PřF UK je studium více 

v souladu se standardy učitelské přípravy pro SŠ než na PedF (zcela chybí kreditování 
závěrečných prací). 

Přírodovědecká fakulta Bc. NMgr. Bc plus NMgr.   
učitelská pro-

pedeutika 
pedagogika, psychologie, 

obecná didaktika (24 kreditů) 10 18 celkem 28 
  

60-75 kreditů oborová didaktika (24 kreditů) 11 8 celkem 19   

 ICT, univerzitní základ 9  celkem 9   
celkem za učitelskou propedeutiku 56   

řízená a re-
flektovaná 

praxe 
24-30 kreditů 2 10 

 
celkem 12 
   

příprava závě-
rečná práce 15-30 kreditů 5 16 celkem 21   

 
Pedagogická fakulta Bc. NMgr. Bc plus NMgr.   

učitelská pro-
pedeutika 

pedagogika, psychologie, 
obecná didaktika (24 kreditů) 17 12 celkem 27 

  

60-75 kreditů oborová didaktika (24 kreditů) 
2-5 (0 

na 
KDDD) 11 

celkem 11 (možná ně-
které katedry více 

  

 ICT, univerzitní základ 3 4 celkem 7   
celkem za učitelskou propedeutiku 50 (u dějepisu ještě méně….)   

řízená a re-
flektovaná 

praxe 
24-30 kreditů 4 10 

 

 
6, 4 za ped. ps. celkem 
14 
   

příprava závě-
rečná práce 15-30 kreditů 

0 
 

0 
 celkem   

 
• Některé katedry nemají oborovou didaktiku v Bc. (např. KBES, KFJ, KCJL, KDDD, KITTV, 

KPG – VZ, KVV, KOVF), KHV. 

• Nutné je dodržovat rozložení standardu regulovaných profesí. 



Studenti se SP 
• Již se vyjadřují zapsaní studenti se SP – žádosti o funkční diagnostiku. Začátkem září se uskuteční 

schůzka s garanty z kateder – zejména s ohledem na studenty se sluchovým postižením (bylo 
přijato několik) – koordinace bude probíhat na základě katedrových koordinátorů, objednávky 
tlumočení a zapisovatelských služeb již specifikovaných přednášek a seminářů bude řešit doc. 
Hádková. 

Projednání dalších členů SZZ 
• KDMD žádá o projednání nového člena SZZ, dozvěděli se až nyní o tom, že dr. Kaslová nemůže 

být členkou komise. Podobné žádosti nejspíš přibydou v průběhu léta. Hlasování VR PedF UK 
per rollam proto je plánováno na konec srpna. 

HVS 
• Postupně jsou zpracovávány komentáře studentů za LS 2017/2018. 

CŽV 
• Dotaz: bude možné schválit např. per rollam žádosti o ustanovení nových programů U3V, které 

katedry připraví během července a srpna? Kolegium souhlasí, emailem proběhne první týden 
v září. 

Úprava studijních plánů 
• Žádost o otevření povinně volitelného předmětu Gramatický proseminář (IV), nyní akreditován 

v prvních třech semestrech Bc. studia (I-III, katedra chce na žádost studentů nabídnout 
pokračování i v letním semestru 2. ročníku (Gramatický proseminář IV). Schváleno kolegiem. 

• Problém – pozdní přihlášky ke SZZ, vkládání prací v 13. 7. 23.55.  Řešeno odhadem 40 žádostí 
studentů, kteří porušili harmonogram. Tomu je třeba nadále zamezit. 

Zahraniční 
• Návrh KPPPg: uspořádat na PedF mezinárodní konferenci CiCea „Children´s Identity and 

Citizenship“ Termín: 25. 5. 2019. Institucionální členství v CiCea (250 €). 

• Konference DZS: Fórum mezinárodního vysokoškolského vzdělávání CZEDUCON 

Fakulta byla vyzvána prostřednictvím RUK k zaslání příspěvků na Fórum mezinárodního 
vysokoškolského vzdělávání CZEDUCON, které se uskuteční 7. – 8. listopadu 2018 v Praze. Oddělení 
pro zahraniční vztahy PedF bude prezentovat zkušenosti a výsledky internacionalizace. Hlavním cílem 
Fóra je zmapování současného stavu mezinárodní spolupráce českých vysokých škol a sdílení příkladů 
dobré praxe. Zaslání témat do 10. 8. 2018 na e-maily: lenka.skrabalova@ruk.cuni.cz, 
lukas.nachtigal@ruk.cuni.cz Zodpovídá: Iva Beránková 

• Jednání se zástupci NCSU (North Carolina State University) 

11. a 13. 7. 2018 se uskutečnilo na KITTV jednání se zástupci NCSU (Dr. Kevin Oliver, Dr. Angela 
Wiseman) jednání o spolupráci v oblasti vzdělávací technologie a informatické myšlení v přípravě 
učitelů, příprava podání žádosti o projekt s NL. T. Jeřábek a M. Černochová se v roli konzultantů 13. 7. 
a 20. 7. zúčastní odborného semináře s 20 studenty kombinovaného studia NCSU. 

• DAAD – přednáškový pobyt Dr. Zwickera z Německa na KDDD 

mailto:lenka.skrabalova@ruk.cuni.cz
mailto:lukas.nachtigal@ruk.cuni.cz


Dr. S. Zwicker podal žádost o individuální DAAD projekt na pětiměsíční přednáškový pobyt na PedF od 
1. 9. 2018 do 28. 2. 2019, v němž je přislíbena finanční spoluúčast fakulty 400€. KDDD je připravena 
přispět 200€ (5000 Kč/měsíc). KDDD počítá s přednáškovou činností pro studenty PedF a pro 
ERASMUS studenty, s přípravou další spolupráce. KDDD už sestavuje pro Dr. Zwickera učební plán. 
Nabídne mimo jiné jeden kurz pro Erasmus studenty. Kolegium rozhodlo, aby pobyt hradila katedra. 

 

 
KDDD 
(Kč) € 

projekt 
(€) Kč 

měsíc 5 000 192,3077 400 10 400 
6 měsíců 30 000 1 153,846 2 400 62 400 
 

Tajemnice 

Podpora vydávání časopisů z SVV 
• Řešitelé: doc. Vondrová a prof. Pokorný budou i nadále podporovat vydávání časopisů na PedF. 

Doposud bylo z každého projektu odváděno 80 tis. Kč ročně. Kolegium souhlasí. 

Dislokace KPg 
• Katedra pedagogiky žádá o přidělení dalších pracoven. V současné době nejsou místnosti 

k dispozici. 

Ostatní 
• KRL – garantka studia, začátek pedagogické činnosti je plánován na zimní semestr.  

• Příští jednání kolegia: 1. 9. 2018 v 10:00. 
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