
Kolegium 18. 12. 2018 

(zápis) 
 

 

Děkan 
Návrh na zrušení pracovního poměru asistentky děkana z důvodu nadbytečnosti. Projednáno s FVOO, 

odůvodněno nutností efektivity provozu.  

Výsledek: schváleno. 

 

Předseda AS PedF 
Diskuse k pobytu psů v budově, nutné je povolení. 

Diskuse k počtům vedených kvalifikačních prací jednotlivými akademiky. Neukázala se signifikantní 

neúspěšnost. 

AS PedF UK souhlasí s návrhem mzdových tarifů a osobního ohodnocením od 1. 1. 2019, ale navrhuje 

vrátit se k diskuzi o této problematice na lednovém zasedání a zvážit možné navýšení minimálních 

mzdových tarifů u vědeckých pracovníků. 

K předložení stížnosti na nedodržení lhůty při vyřizování studentské žádosti – zjištění ukázalo 

pochybení katedry. Vedoucí byli upozorněni. 

Diskuse k evidenci činnosti zaměstnanců na pracovištích – otázka rozsahu. 

Diskuse ke kreditovému ohodnocení studijní činnosti – pro nové akreditace snaha o vyjádření vztahu 

mezi činností a její kreditoru náročností. 

Analýza a srovnání fondu F2: PedF UK má mezi ostatními ped. fakultami  největší počet AP, nikoli 

počet absolventů. 

 

Studijní 

Akreditace a garanti SP  

 22. 1. 2019 se uskuteční od 10 hodin (Velký sál) setkání k přípravě akreditací pro LS – jedná 
se hlavně o doktorská studia (viz agenda proděkana pro vědu), plus pregraduální Logopedie a 
surdopedie a Srovnávací pedagogiku – bude-li ze strany kateder zájem je předložit a otevírat 
od 2020/21. 

 Dobíhající akreditace k 30. 8. 2019 – studenti, kteří nedokončili studium, by měli nastoupit 
do nově akreditovaných studií – zdá se, že bude jednodušší variantou převod studentů do 
nově akreditovaných studií než přes přijímací řízení (bylo dříve avizováno) – probíhá 
projednávání na RUK  

 Leden – únor: bude pracovat pracovní skupina k novým akreditacím  



 Březen – budou nastavena pravidla pro přípravu akreditací, 2 běhy odevzdávání – podzim 
2019, jaro 2020, katedry budou informovány (realizace nových programů od 2021/22) 

 Během vánočních svátků budou připraveny podklady pro rozdělení kompetencí vedoucích 
kateder – garanti SP  

 Dotaz dr. Rozboudové – jak lze využít garanci doc. Getmanenko (nutné jmenování 
mimořádným profesorem) 

 Na RUK odešel návrh na garanci prof. Pokorným (náhrada za doc. Hnilicu)  

 

Stipendia  

 odeslán dopis pro pedagogická pracoviště s upraveným rozpisem SPS stipendií a výzvou 
k podávání návrhů na mimořádná SPS stipendia, termín do 4. 1. 2019 

 Dr. Viktorová připraví anotace přijatých studentských projektů přes vánoční svátky  

 

Zkoušení v lednu pro KS (zajištění vrátnice) 

- 12. 1. 2019  

- 26. 1. 2019 

 

Studenti se SP  

 nastupuje nová referentka na agendu studentů se SP Ing. Zuzana Zvolská 

 pracovní schůzka dne 5. 2. 2019 – pro kontaktní osoby na katedrách, budou osloveni  

 do konce prosince je nutné zaslat na RUK závěrečnou zprávu  

 bude připraven nový způsob ISP – nejdříve vyřízení žádosti (děkan), až poté oslovování 
garantů předmětů  

 17. 12. 2018 proběhla schůzka k projektu ESF „Poradna“ (SC2)  

 Do 21. 12. 2018 nahlásit kontaktní osobu fakulty (ing. Fulínová?– měla by mít fakultní mail, 
nastupuje 2. 1. 2019) 

 Do 2. 1. 2018 mají být připraveny obsahy projektu (úprava žádosti v systému)  

 Příprava projektové žádosti – leden až březen, realizace od ledna 2020, max. do roku 2022 

 1 administrativní pozice, 1 klíčový pracovník s odborným kurikulem zaměřeným na dané 
téma – dokládá se jeho CV, při změně pracovníka opět doložit CV 

 Projekty ESF jsou spojeny s projekty ERDF, netýká se naší fakulty, není povinné (subjekt je UK, 
nikoli PedF)  

 

Personální změna na SO 

 za odcházející paní Jelínkovou nastupuje k 1. 1. 2019 Ing. Adina Lehmová, převezme agendu 
poplatků, stipendií a ESS 

 

CŽV 

 5. 12. 2018 a 18. 12. 2018 proběhly schůzky s katedrovými garanty CŽV  



 OPAD pro ZP připraven na základě OPADu 37/2017 pregraduálního studia, čeká se na 
technické řešení Erudiem v SIS 

 projednán přehled stavu elektronizace kurzů pro výkon povolání 

 

HVS 

 v aplikaci založeno nové hodnocení za ZS 2018/2019, nyní řeší komise pro HVS formulaci 
otázek 

 hodnocení doktorandů může proběhnout v aplikaci stejným způsobem jako v loňském roce, 
je nutno doktorandy přímo oslovit, otázky? 

 připravujeme zprávu o HVS na PedF za ak. rok 2017/2018  

 

Věda a výzkum 

 

 Žádost pana prorektora Konvalinky - do 31. 12. 2018 provést kroky k zajištění Strategie 
hodnocení vědy na UK na fakultě – fakultní dead-line: 19. 12. 2018 12.00: 

- personální zajištění hodnotících orgánů: posuzovatelé a oborové hodnotící panely – 
nominace zejména zahraničních odborníků, 

- nominace srovnatelných evropských univerzit (benchmark) dle oborů,  

- jmenování fakultního koordinátora hodnocení (M. Bílek, zástupce Dr. Vorlíčková) 

 Probíhají konzultace s vedoucími kateder ohledně přijímání post-doků (KPED, KBES). 

 Informace z RUK, že po úspěšně habilitaci bude dr. Prokešová jmenována docentkou v oboru 
filozofie od 1. 1. 2019. 

 Informace z RUK, že akreditace hab/prof  řízení Filozofie bude na základě doplněných 
informací o personálním zajištění postoupena VR UK dne 31. 1. 2019. 

 Návrh ředitelky knihovny na termín slavnostního otevření studovny na úterý 26. 2. 2019 
v 16.30 (po plánovaném kolegiu děkana). V jednání je doprovodný program – beseda, 
přednáška atd. 

 Pozvánka na výstavu Krajina vědce a fotografa Tomáše Tichého v přízemí budovy PedF 
v Galerii U studovny. 

 Pozvánka na Druhé výroční setkání řešitelů projektů Primus, které se bude konat 17. 1. 2019 
v prostorách Karolina (přihlášky: https://doodle.com/poll/sksq98nswu7f7m6k). 

 Pozvánka na setkání k modulu PHDISP, tj. modulu pro správu individuálních studijních plánů a 
provádění periodických hodnocení jejich plnění, které se uskuteční v Zelené posluchárně 
v jednom ze dvou možných termínů (pondělí 14., nebo středa 16. 1. 2019) – účast zajistí D. 

Němcová a Mgr. P. Svoboda.  

 

Tajemnice 

 Nové mzdy v roce 2019 
Univerzita připravila „převodový můstek“ pro aplikaci změn minimální a zaručené mzdy, ke 
kterým dochází k 1. 1. 2019. Projednáno kolegiem a ekonomickou komisí AS. 
 

https://doodle.com/poll/sksq98nswu7f7m6k


 
 Rozdělení hospodářského výsledku z roku 2017 – návrh  

Zisk v roce 2017 byl ve výši: 5.481 tis. Kč.  
Z toho z hospodářské činnosti: 2.307 tis. Kč 
A z hlavní činnosti: 3.174 tis. Kč (z toho pohledávky: 3.173 tis. Kč) 
 
Návrh vytvořit z poloviny zisku z hospodářské činnosti (1.154 tis. Kč) fond odměn a z druhé 
poloviny (1.154 tis. Kč) fond provozních prostředků nebo FRIM.  
 
Zisk z hlavní činnosti ve výši 3.173 tis. Kč zůstane nerozdělený. Je tvořen z výnosů 
z pohledávek za studenty, které vznikají vyměřením poplatků za delší studium. Z příjmů se 
tvoří stipendijní fond. 
Schváleno. 
 

 

 Opatření děkana k pracovním cestám „nezaměstnanců“ 
V příloze předkládám návrh Opatření děkana: „K pracovním cestám osob, které nemají 
pracovně právní vztah k fakultě a studentů“. Nově jim nebudou vypláceny náhrady za 
stravné, pouze skutečné výdaje na cestu. 
Případné připomínky do 2. 1. 2019. 
 
 

 Ostatní 
Dr. Štěpánik – projekt PRIMUS 
Smlouva s PřF – výuka na KChDCh 
Překračování úvazku v projektech OP VVV 

 
Zapsal Nedělka. 

 

 

 

 


