
Kolegium 17. 7. 2019 
Č.j.: UKPedF/222623/2019 

Přítomni: M. Bílek, I. Kočová, A. Kucharská, V. Laufková, P. Nečasová, M. Nedělka, V. Teodoridis,  
R. Wildová, A. Jančařík, T. Bederka   

 

Děkan 

• Stížnosti, anonymy: návrh na řešení ve spolupráci s odborníky.  
• KAMV – SRZ: 2. 9. od 14:00 hod., zástupce vedení. Studijní proděkanka, děkan.    
• AD 23. – 25. 10. v Kremnici: účast za PedF – nečlenové VR, doc. Jančařík,                     dr. 

Nečasová. 
• Personální: podpora Moodle, Turnitin – Bc. Závěšický.     
• Počty studentů: dotaz KAMV na počet skupin.  

Studijní 

Akreditace   

• Zaslány žádosti na MŠMT Bc./NMgr. Speciální pedagogika a Bc. Speciální 
pedagogika/Logopedie, NMgr. Logopedie, dle vyjádření MŠMT bude proces trvat cca 3 
měsíce.   

o Akreditace učitelských programů:   
o V SIS jsou předměty všech programů „dvouoborů“, dokončují se jednoobory.   
o Ve „fiktivním spisu“ jsou CV všech vyučujících – garantů předmětů (v některých 

programech i bez Ph.D., budou upozorněni na chybu) – lze začít zpracování 
životopisů, po doplnění budou CV přirazeny k programům, kde vyučující 
figuruje.  

o RUK – OKVA: proběhla kontrola naplnění univerzitního rozmezí, je možné 
připravovat dokumenty k přípravě žádostí na MŠMT.   

o Ve sdíleném prostředí jsou větší část dokumentů - 11 kateder (KAJL, KG, KFJL, 
KR, KPg – VZ, Pg, KČJL, KMDM, KITTV, KBES, KCHDCH, KVV), ostatní do konce 
týdne.  

o Úprava volitelných kreditů na základě požadavku MŠMT nesmí být více než  
5 % volitelných kreditů (!) – v Bc. 9 (5 maior, 4 minor), v Nmgr. 6 (maior i minor 
3), upravujeme katedrám.  

o Ještě budou u několika kateder doplněny předměty v cizím jazyce v NMgr. 
(někdy jsou jen ve SZ).   

o Garant SP a vedoucí katedry – obdrží materiál pro kontrolu.  
o Problém KTV – 8 vyučujících, z toho 4 bez Ph.D., pouze 1 docent, garant – dle 

informací současně garantuje na Slovensku, nelze!!!!   
o Odhad, že začátkem srpna bude zasláno na MŠMT – zatím příprava průvodních 

dopisů na MŠMT.  



o Vedoucí kateder předmětů 1a byli informováni o odlišném postupu – vyplňují 
předměty do formuláře.   

o ÚVT bude kopírovat předměty 1a a 1c do všech programů dle vzoru jednoho 
programu.   

• Připraveny tabulky pro jednoobor (učitelství) – návrh vycházet z něj pro ostatní 
programy, které se začnou připravovat k akreditaci na podzim (Učitelství pro MŠ, 
Předškolní pg., Učitelství praktického vyučování, Vychovatelství, Psychologie) – počty 
kreditů, předmětů a hodin výuky – v jednotlivých semestrech. Standardy MŠMT – musí 
si již program ohlídat sám.   

Studenti se SP   

• Nahlásili jsme přijaté uchazeče se SP – v anonymním provedení ve sdíleném prostředí.  
• Kontaktní osoby na katedrách obdrží seznam nových studentů se SP až po zápisech.   
• Začala probíhat funkční dg. nových studentů.   
• Za červenec budou připraveny odměny za přípravu přijímacího řízení u uchazečů se SP 

(kontaktní osoby, odborné poradny, pracovníci SO).  

Akce „vozík“  

• Situace - odborné sdělení  
o Pojišťovna - vyjednávání elektrických vozíků je náročné, zdlouhavé a s nejistým 

výsledkem. Zejména klienti, kteří ještě o elektrický vozík nežádali a nejsou -
náctiletí (tzn. doposud to zvládali s mechanickým vozíkem) moc šanci nemají. 
Závisí to také na posudkovém lékaři, ti mají většinou postoj k věci takový, že 
pokud může klient alespoň po místnostech jezdit na mechanickém vozíku, 
neradi na něj přispívají, aby klienta „nepasivizovali“. Na druhou stranu když už 
klient jednou elektrický vozík od pojišťovny získá, po šesti letech má nárok na 
nový, je mu hrazen servis apod.  

o Nákup vozíku napřímo - přesto, že pojišťovna by vozík neschválila, mnoho 
klientů jej používá a zakoupí si ho, aby byli ve svém životě samostatnější, 
obratnější a rychlejší. Na takový vozík (který stojí obvykle kolem 100 tis. Kč) se 
pak pořádají sbírky, přispívají na ně ale i různé nadace a jiné neziskovky. Dobrou 
zkušeností je např. s Kontem Bariéry a Nadací Jedličkova ústavu. Často to tedy 
bývá tak, že se uspořádá sbírka na transparentní účet, na který přijdou i 
příspěvky od nadací.  

• Návrh řešení:   
o Var A) uspořádat sbírku jménem PedF UK - zajistit speciální účet, člověka, který 

se bude sbírce věnovat, hlídat cílovou částku. Je třeba jít co nejvíce oficiální 
cestou, tzn. založit transparentní sbírkový účet, nechat si schválit sbírku.  

o Var. B) uspořádat sbírku prostřednictvím jiné organizace Klient pak komunikuje 
s neziskovkou, ta zaplatí koupi vozíku proplacením faktury. Schváleno. 

 

Podmínky PŘ   



• Ve sdíleném prostředí – seznam stávajících oborů, bude opakován.   
• Červeně označené programy – minimální zájem o danou dvoukombinaci.   
• Nebude vypsána speciální pedagogika (probíhá akreditační řízení).   
• Žádosti o nové kombinace v Bc.   

o KAJL – zájem o Dě (nelze)  
o KRL – zájem o Ma a Dě (lze)  
o KTV – kombinace s AJ (zájem uchazečů), málo uchazečů s Ma (lze)  

 Skupiny bc. oborů 
Skupina 1 angličtina, dějepis, výchova ke zdraví   
Skupina 2 němčina, francouzština, biologie, IT, VV   
Skupina 3 ZSV, matematika, ruština, SPPG, nástroj, sbormistrovství, HV   
Skupina 4 čeština, tělesná výchova, pedagogika, chemie   

o V NMgr. podle počtu studentů ve 2. a vyšším ročníku.   
o KPG – zájem o kombinace v NMgr.   

• Do 30. 7. 2019 bude dokončena databáze přijímacího řízení.   

Stipendia   

• Navrhujeme převést žádosti o „fakultní sociální stipendium“ do SIS, dosud (3 studenti) 
bylo řešeno přes Studenta, neboť jen tam lze nastavit celé období, po které bude FSS 
vypláceno, nevýhodou je, že Student hlídá jen přerušená studia, ale nehlídá, zda 
student nepřekročil standardní dobu studia, což je jednou z podmínek pro vyplácení 
tohoto stipendia. Z důvodu transparentnosti navrhujeme zadávání přes SIS každý 
měsíc.  

• V současnosti máme 2 žádosti o FSS od studentů, kteří již ukončili Bc. a budou přijati 
do NMgr. – nejsou studenty → nemohou podávat žádost: otázka, zda by se vyšlo vstříc 
se zpětným vyplácením, pokud by ještě studenty byli.  

Stanovení kontrol k obhajobě jako jedné části SZZ 

• Navázání kontroly při pouhém odevzdání nefunguje správně.  
• Připravena druhá varianta – vytvoření umělého předmětu ODP01 Příprava a odevzdání 

závěrečné práce (má nula kreditů, nedá se zapsat z webu, je neopakovatelný a má 
zaškrtnuto "Netisknout do dodatku k diplomu").  

• Předmět je v momentě zapsání splněn, zapisovalo by při odevzdání práce SO (časový 
odhad práce SO je max. 1 hodina vždycky po termínu odevzdání práce (časem a cvikem 
se to může zkrátit).  

• Při testu KOZA reaguje správně, vyzkoušeno i na ostrém prostředí, navrhujeme zavést 
již pro podzimní termín.  

 
 
 
 

CŽV  



• CCŽV žádá o možnost přidělení SPS pro urychlení administrativních úkonů souvisejících 
s přijímací agendou v programech pro výkon povolání, podrobný rozpis viz příloha 
Žádost o SPS na CCŽV.  

• Reakreditace vzdělávacího programu ÚPRPŠ Studium pro vedoucí pedagogické 
pracovníky (SVPP), garant PhDr. Václav Trojan, Ph.D., akreditace MSMT-25049/2016-
1-795 do září 2019, v současnosti 20 přihlášek, dr. Kostelecká má zájem o další 
pokračování.  

• Podle OPARu č. 11/2019, kterým se doplňuje OPAR 68/2017 Náležitosti osvědčení o 
absolvování programu CŽV – zde je stanovena povinnost tisknout osvědčení o 
absolvování programu zaměřeného na výkon povolání na list s ochrannými prvky proti 
padělání. Jedná se o bankovní papír, který je z výroby opatřen vodoznakem a vlákny, 
na zakázku provedeným, rastrovým podtiskem s irisem a hlubotiskovým znakem 
univerzity. Tento papír bude uskutečňovateli programu distribuován prostřednictvím 
Centra celoživotního vzdělávání na UK na základě písemné objednávky. Náklady na 
výrobu papíru bude uskutečňovatel hradit prostřednictvím vnitrouniverzitní faktury.  

• V současnosti je třeba tento bankovní papír objednat, dojde k navýšení ceny za 
osvědčení:   

• Cena 1 ks bankovního papíru z rektorátu je 12 Kč. Dosud jsme tiskli na papír, jehož 1 ks 
stál 3 Kč.  
Do konce roku 2019 by šlo o objednávku 300 ks, 300 ks x 12 Kč = 3.600 Kč.  

• Přílohu budeme tisknout na původním papíru, 1 ks /3 Kč.  

HVS   

• Novelizace OPADu č. 5/2014 Opatření děkana k přípravě, organizaci a zveřejnění 
výsledků hodnocení výuky pro studenty pregraduálního studia na UK PedF, viz příloha, 
projednáno v Komisi pro HVS, otázka, zda i pro doktorské studium – pův. OPAD byl 
pouze pro pregraduální studium.  

Věda a výzkum 

• Byly provedeny a na RUK odevzdány materiály týkající vnitřního hodnocení, a to 
zařazení osob do oborů a nominace nebibliometrizovaných výsledků z OBD pro „per-
review“ dle přidělených oborových kvót. Nyní začalo období kontrol vložených dat 
(součinnost pracovníků OVČ a Dr. Vorlíčkové).   

• Na pozici pracovníka OVČ pro podporu výzkumných projektů s nástupem od 1. 9. 2019 
byl na základě pohovorů vybrán Mgr. Lothar Filip Rudorfer.  

• V hodnocení podaných projektů PRIMUS uspěl projekt Dr. I. Ropovika (ÚVRV) 
s návrhem na snížené spolufinancování z fakulty (25 %). Návrh na prodloužení projektu 
Dr. Štěpáníka přijat nebyl.  

• Do výběrového řízení na realizaci tvůrčího volna v zimním semestru akademického 
roku 2019/20 byly podány dva standardní návrhy a jeden návrh na prodloužení 
tvůrčího volna z letního semestru AR 2018/19 kvůli jeho přerušení z důvodu nemoci.  

• Závěry z jednání o podpoře časopisů vydávaných na fakultě vedou k vytvoření 
dotazníku (viz e-mail členům vedení k připomínkám), kterým budou osloveny klíčové 
osoby redakčních rad. Na základě získaných dat bude proveden návrh na způsoby 
podpory v následujících letech.  



• RUK vypsal výběrové řízení na podporu pobytů post-doc, fakulta připravila péčí kateder 
své tematické okruhy pro zájemce (do 5. 8. kandidát(i) za fakultu).  

Rozvoj 

• Fond F1 2019 – info VP včetně středisek, materiální a technické vybavení pracovišť – 
příprava podkladu pro VZMR, realizace přímých nákupů červenec až září 2019.  

• IP/IRP 2019 – průběžné informace řešitelům IRP, resp. IP čerpání pro potřeby 
předběžné průběžné zprávy k 30. 9. 2019 na RUK, čerpání IP 3 (PhD studium) a IP 4 
(CŽV). 

• CRP 2020 – výzva pro podání nových projektů, informace pro VP e-mailem včetně 
termínů byly zaslány. 

• Příspěvek P – schválné zahraniční stáže akademiků – celkem 12, (objem 500 tisíc Kč), 
indikátor „seriál přednášek“, (+ 3x moodle, google, windows v rámci akreditace); SIT 
nabídka KYBERŠIKANA.  

• Rekonstrukce budovy M. Rettigové – schůzka „design interiéru budovy“ p. Gajdošík a 
spol. + KVV, Knihovna – návrh volné výpůjčky.  

• Elektrický invalidní vozík STORM 4 pan TVRZ – veřejná sbírka – cena 136.000,- Kč s DPH. 

Tajemnice 

Brandýs nad Labem – Modernizace bazénové technologie  

• Výběrové řízení na dodavatele bylo ukončeno, zvítězila firma GHC Invest, s r.o. Po 
vypršení lhůty pro podání námitek bude podepsána s vítěznou firmou smlouva. 
Rekonstrukce v Brandýse proběhne do konce září 2019.  

Úklid – výběrové řízení na firmu  

• Výběrové řízení bude vypsáno do konce týdne.  

Rekonstrukce budovy v Celetné  

• Výběrové řízení na vybavení interiéru a vybavení technikou bude ukončeno. Připravuje 
se stěhování kateder z FTVS a ze Spálené zpět do Celetné.   

Rekonstrukce budovy v Rettigové  

• Předběžné tržní konzultace byly ukončeny. Na jejich základě došlo k úpravě zadávací 
dokumentace, která byla schválena odborem výstavby na RUK. Čekáme ještě na 
schválení odborem veřejných zakázek na RUK a výběrové řízení na projektovou 
dokumentaci bude vyhlášené. Zřejmě během příštího týdne.  

Opatření děkana k zahraničním cestám  

• Změny: zálohy na pracovní cesty je možné posílat na účet zaměstnance, vyúčtování 
pracovní cesty bude přepočítáno kurzem dne vydané zálohy nebo kurzem prvního dne 



pracovní cesty, přeplatek zálohy je možné vracet do pokladny v cizí měně, ve které byla 
vyplacena (EUR, GBP).  

Neuznatelné výdaje v projektu OPVVV: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002377  

• V projektu ERDF: „Podpora verifikace studentských výkonů v rámci pedagogických a 
umělecko-pedagogických aktivit“ nám nebyly uznány náklady v celkové výši 
378.196,39 Kč, vč. spoluúčasti, viz přílohy. Budeme dále rozporovat názor MŠMT nebo 
náklady uhradíme z vlastních zdrojů?  Závěr: využity budou vlastní zdroje. 

Ostatní  

• SPP – mzdový limit.  
• Vyúčtování plesu. 
• SVP – přestěhování z Malátovy.  
• Úvazek dr. Zdichynec – KDDD.  

Zahraniční 
 
Jednání s novým vedoucím Odboru zahraničních vztahů RUK 

• 18. 7. se uskuteční jednání s Mgr. Vratislavem Kozákem, novým vedoucím Odboru 
zahraničních vztahů RUK. Jedním z bodů jednání je i zapojení PedF do aktivit 4EU+. 

 
Jednání se zástupci NCSU (North Caroline State University) 
 

• PedF už dva roky spolupracuje s kolegy z NCSU (https://cuni.cz/UK-3092.html), 
konkrétně s Prof. Kevinem Oliveremma Angelou M. Wiseman. Stouto univerzitou 
velice intenzivně a úzce spolupracuje MFF UK. NCSU má v Praze pobočku (sídlí 
nedaleko Staroměstské radnice) s velkými prostorami pro výuku a workshopy. V pátek 
12. 7. se účastnila M. Černochová a Hasan Selcuk obhajob závěrečných projektů 20 
studentů z NCSU, kteří přijeli pod vedením prof. Olivera a doc. Wiseman do Prahy na 2 
týdny pracovat na svých projektech.  

• S kolegy z NCSU se jedná o přípravě projektu se zaměřením na digitální gramotnost a 
informatické myšlení, případně na organizaci letní školy v Praze 2021 pro studenty z 
USA, ČR a Asie. 
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