
Kolegium 19. 6. 2018 
Přítomni: A. Kucharská, I. Kočová, V. Laufková, P. Nečasová, A. Jančařík, M. Nedělka, V. Teodoridis, 
V. Vlnas, M. Černochová, host: doktor David Greger 

 

Děkan 
• Úspěch studentů katedry matematiky ve  SVOČ. 

• Úspěch studentů katedry hudební výchovy v mezinárodní soutěži. 

• Úspěchy studentů KTV v mezinárodních turnajích. 

• Informace o setkání děkanů s premiérem. 

V. Laufková 

SOR a spolky 
• Dopis uchazečům o přijetí: prosíme přidat informaci o konání seznamovacích kurzů a odkaz na: 

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

• Předstudijní soustředění – rozpis oborů: studenti žádají, aby se předstudijní soustředění pro 
obory Učitelství pro mateřské školy, Předškolní pedagogika, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a 
Speciální pedagogika konalo ve středu 5. 9. 2018. 

• SOR, spolky a neformální spolky odevzdávají zprávy o realizaci podpořených projektů/grantů 
na podporu jejich činnosti do 30. 6. 2018 (vše bude k dispozici komisi a ve sdíleném prostředí). 

Příměstské fakultní tábory 
• Zatím bezproblémové přípravy, zajištěni jsou vedoucí; stále jsou přihlašovány děti zaměstnanců 

PedF i děti z fakultních škol, nejvíce na 3. běh (poslední týden v srpnu). 

Rozvoj 
• Fond F1 – doplnění k projektové žádosti 11. 6. 2018 na RUK, čeká se na rozhodnutí Grémia 

Fondu vzdělávací politiky MŠMT, informace vedoucím pracovníkům o čerpání fondu F1 v roce 
2018. 

• CRP 2019 – výzva pro podání nových projektů, informace pro vedoucí pracovníky standardní 
cestou e-mail na koordinátory a VP (p. Červený); peníze na CRP 2018 dílčí projekt Ing. Koucký 
(SVP), Teodoridis, Ing. Kočová (PřF UK, resp. ČVUT). 

• IP 2019-20 – podklady za PedF UK (část A + B) zkompletované a odevzdané do 15. 9. 2018 
včetně vypsané, vyhodnocené a implementované vnitřní soutěže „IRP projekty“ (termín 
odevzdání projektů pro pracoviště 6. 8. 2018, 12:00 hod); formuláře z RUK do konce června 
2018. 

• OPVVV „Nábyteček“ – informace o realizaci: Brandýs n. L. – vypsáno v souladu s plánem 3 
VZMR plus přímé nákupy KTV a KHV v realizaci; Praha – vypsáno 9 VZMR z 12 plus přímé 
nákupy KSPG, KVV, KP a KPPP v realizaci. 

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


• Celodenní odstávka telefonní ústředny (implementace nové TÚ) pátek 22. 6. 2018. 

• Připravuje se elektronická spisová služba. 

Studijní 

Akreditace 
• DS Pedagogika – prošel AS, vlastní návrh FF na 5 leté akreditování. 

• Tři DS zaslány na RUK. 

• Na PřF připraven k podpisu průvodní dopis na RUK, prošlo AS i VR na PřF bez problémů. 

• Všechny kontrolní zprávy zaslány prostřednictvím RUK na NAÚ. 

• KRL – počátek práce nového potenciálního garanta – žádost rektorovi o udělení mimořádné 
profesury.   

• V RVH se dne 20. 6. 2018 bude projednávat Učitelství pro 1. st. – povolení MŠMT zatím 
nepřišlo (máme jen souhlasné stanovisko). 

• Bc. studium Školský management – řízení přerušeno, spis vrácen k přepracování (personální 
posílení v souladu s profesními a kvalifikačními standardy a publikační činností). 

Per rollam Vědecká rada (a projednání v Akademickém senátu) 
• Znovu nutno projednat a schválit Bc. studium Školský management. 

• Nový garant pro Edukaci a interpretaci v oblasti kulturního dědictví. 

Přijímací řízení 
• Průběh přijímacího řízení s drobnými komplikacemi: špatné přidělení bodů v písemné zkoušce 

(KPg – VZ), v ústní zkoušce (Vychovatelství – KPg), nejednotné zápisy do Bc. oboru na KDDD 
– katedra vyzvána k úpravám, absence vyučujícího v době před konáním testu (pomocní 
studenti zůstali v učebně sami s testy), drobné problémy s dovozem testů. 

• V ústní zkoušce (Vychovatelství – KPg). 

• Stížnost uchazečky KHV – arogance zkoušejících, nesprávná kritéria, odpověď zaslána. 

• Připravuje se náhradní kolo PŘ – rozpis učeben, zajištění garantů, nyní již bez studentů. 

Podmínky PŘ – reakce kateder 
• Katedry obdržely instrukce k tvorbě písemných kritérií do jednotlivých oborů, zasílají jen nové 

požadavky, je připraven harmonogram, dokončení 31. 7. katedry budou obeslány pro kontrolu. 

• Nové požadavky – KCHDCH – Ch-IT, Ch-NJ – katedry souhlasí, Ch-IT i v KS. 

• Ne M-Pg z rozvrhových důvodů (doc. Vondrová). 

• Úprava kritérií – testy KČJ/L nově oborový test z literatury, ne TOSP (20 b.), KVV ne TOSP 
pro jednoboor (20 b.), shodně s dvouoborem oborový test, KCHDCH – oborový test z chemie. 

• KPg – Vychovelství a Mistři odborného výcviku – žádají o TOSP plus posouzení motivačního 
dopisu, dosaženého vzdělání a praxe – lze, doporučen jiný písemný test než TOSP – vzhledem 



k věku a typu studia není TOSP vhodný (podobnou zkušenost udělalo CŠM se školským 
managementem). 

UJAK – dofinancování studentů mimořádně přijatých 
• K 11. 6. 2018 dokončilo studium 15 studentů. 

• V roce 2018 financováno 18 studentů (téměř 50% dokončení, dalších 12 studuje, 2 přerušeno, 
jen 3 zanechali studia). 

• Návrh projektu připraven – rozpočet zaslán ke kontrole Ing. Kočové, žádost o projekt doc. 
Teodoridisovi, celkově se jedná o částku 463 tis. Kč. 

Týden pro inkluzi 
• Schůzka k domluvě průběhu, několik akcí. 

• Dvorky – prezentace sdružení Rytmus. 

• Společná akce KSP a Lycea (vrstevnické vztahy). 

• Přednáška odborníka z VB pro NMgr. Učitelství (ADD/ADHD). 

• Kulatý stůl – problematika studentů se SP na VS – ve spolupráci s dalšími fakultami a VŠ. 

Změny studijních plánů 
• KFL 

◦ Změna studijního plánu ON2FJ17 

▪ předmět OPNF2F126B Četba starofrancouzských textů: 0/1 změnit na povinný a zařadit 
do 3. semestru – ostatní atributy zůstanou zachovány – 1 kredit, zápočet. 

▪ předmět OPNF2F110A změnit z 2/0 na 1/0 - čímž zůstane v daném semestru zachován 
počet hodin – 1 kredit bude třeba odebrat, zkouška. 

◦ Důvod: předmět OPNF2F128B Četba starofrancouzských textů byl v bloku povinně 
volitelných předmětů, ale akreditační komise tehdy doporučila zařadit do povinných 
předmětů tak, aby doplnil povinný předmět OPNF2F110A Nejstarší francouzská literatura. 

• KAJL 

◦ Přidání prerekvizity Didaktika IV O01301240 ke dvěma předmětům Specializace AJ: 

◦ Tvorba a aplikace výukových materiálů (O01301228) 

◦ Seminář k závěrečné práci (O01301227) 

Harmonogram ak. roku 2018/2019 
• Informace k žádosti na RUK o úpravě harmonogramu ak. roku 2018/2019, návrh OPAD. 

CŽV 
• Žádost o schválení přípravy akreditací vzdělávacích programů. 

HVS 
• K 18. 6. hodnotilo 612 studentů, odevzdáno 4826 dotazníků. 



• Byl odeslán „připomínací“ e-mail. 

• Hodnocení ukončeno 21. 6. 2018, 20. 6. 2018 bude odeslán dopis vyučujícím. 

 

Programy CŽV předkládané ke schválení kolegiu děkana 
a) avizované kurzy – žádost o schválení přípravy kurzu 
Č. Kat. 

 
Pracovní název kurzu Ty

p 
Rozsa
h 
(hod.) 

Odborný 
garant 

Cílová skupina    

1. KSpPg Spec. pedagogika - 
učitelství na 
speciálních školách 

A 435 PaedDr. 
Jaroslava 
Zemková, 
Ph.D. 

Učitelé spec. škol, 
spec.pedagogové 

   

2. KSpPg Speciální pedagogika 
pro absolventy SŠ 

A 250 PaedDr. 
Jaroslava 
Zemková, 
Ph.D. 

Vychovatelé 
školských zařízení 

   

3. KSpPg Spec. pedag. 
v procesu výchovy a 
vzdělávání dětí, žáků a 
dospělých 
s poruchami autist. 
spektra 

D 250 PaedDr. 
Jaroslava 
Zemková, 
Ph.D. 

Učitelé spec. škol, 
spec.pedagogové, 
asistenti 
pedagoga 

   

4. KCHD
CH 

Aktivizující metody ve 
výuce chemie 

D 8 prof. PhDr. 
Martin Bílek, 
Ph.D. 

Učitelé chemie ZŠ 
a SŠ 

   

5. KCHD
CH 

Naučme počítač měřit 
v chemické laboratoři 

D 8 prof. PhDr. 
Martin Bílek, 
Ph.D. 

Učitelé chemie ZŠ 
a SŠ 

   

6. KCHD
CH 

Tvůrčí dílna školního 
pokusu pro výuku 
základů chemie 

D 8 prof. RNDr. 
Pavel Beneš, 
CSc. 

Učitelé chemie ZŠ 
a SŠ 

   

7. KAMV Přijímací řízení do škol D 6 RNDr. Ing. Eva 
Urbanová 

Vedoucí 
pracovníci škol 

   

8. KAMV Práce s datovou 
schránkou 

D 6 RNDr. Ing. Eva 
Urbanová 

Vedoucí 
pracovníci škol 

   

9. KMD
M 

Matematická 
gramotnost 

D 24 doc. RNDr. 
Antonín 
Jančařík, Ph.D. 

Učitelé 
matematiky 2. st. 
ZŠ a SŠ 

   

10. KMD
M 

Digitální gramotnost a 
matematika 

D 24 doc. RNDr. 
Antonín 
Jančařík, Ph.D. 

Učitelé 
matematiky 2. st. 
ZŠ a SŠ 

   

11. KMD
M 

Finanční gramotnost D 24 doc. RNDr. 
Antonín 
Jančařík, Ph.D. 

Učitelé 
matematiky 2. st. 
ZŠ a SŠ 

   



12. KPg Dramatická výchova 
pro učitele základní 
školy 

D 18 PaedDr. 
Zdeňka 
Hanková 

Učitelé 2. st. ZŠ    

 
Závěr: Kolegium děkana přípravu kurzů schválilo. 

 

Zápis ze schůzky k Týdnu pro inkluzi 2018 
Pedagogická fakulta UK, 14. 6. 2018 

 

Přítomni: Anna Kucharská, Tomáš Bederka, Zbyněk Němec (PedF UK) a Pavla Baxová, Barbora 
Umancová (Rytmus) 

• Termín Týdne pro inkluzi 2018: 22. – 28. října 2018 

◦ Spolupráce v ročníku 2016 hodnocena jako úspěšná – budeme na ni navazovat, cílem je 
zapojit více studentů. 

◦ Je možnost využít několik studentů speciální pedagogiky jako výpomoc na naše akce. 

• Přednáška se zahraničním lektorem 

◦ V úterý 23. 10. od 12:35, délka 3 hodiny. 

◦ Téma zaměřit na ADHD, konkrétní opatření, co lze v praxi udělat, hovořit také o postojích 
učitelů. 

• Setkání studentů speciální pedagogiky se studenty praktického Lycea 

◦ Probíhá průběžně, jedno bude uspořádáno během Týdne. 

◦ Kontaktní osoba v Rytmusu Veronika Veselá. 

• Večer pro akademické pracovníky 

◦ Uspořádá PedF UK, ve spolupráci s pracovníky poraden pro studenty se SP. 

◦ Téma: inkluze na VŠ, přístup ke studentům, osloveny budou partnerské VŠ na dané téma, 
stanovit termín. 

◦ Pozvat absolventy se speciálními potřebami. 

• Dvorky 2018 

◦ Budou se konat 2. čtvrtek v říjnu. 

◦ Rytmus se může připojit s workshopem apod. 

◦ Na minulých natočeno video https://www.youtube.com/watch?v=Pzw3oGD4m_Q – volně 
k využití pro PedF na Youtube, Facebook, web atd. 

 

• Studentské spolky 

◦ Emil, Agora – budou vyzvány, aby se zapojily do TpI s vlastní akcí. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pzw3oGD4m_Q


Akademický senát 
AS předkládá vedení fakulty následující návrhy na čerpání stipendijního fondu: 

• Přidělení 10 000 Kč ročně za každého studenta doktorandského studia příslušné katedře, která 
rozhodne o jejich následném přerozdělení. 

• Vyplacení mimořádného stipendia 30 000 Kč pro ty studenty, kteří dokončili doktorandské 
studium ve standardní době navýšené o jeden rok, a to zpětně od 1. 9. 2017. 

• Navýšení o 70 000 ročně pro pomocné vědecké síly na studijním oddělení. 

• Navýšení o 150 000 pro pomocné vědecké síly na oddělení vnějších vztahů. 

• AS doporučuje vedení fakulty vytvořit opatření na potvrzení převzetí dokumentů podatelnou 
pro dodavší osoby. 

• Příští zasedání AS proběhne 26. 6. v učebně R307. Od 15:00 je plánována otevřená diskuze k 
hodnocení výuky studenty.   

Věda 

Návrhy výsledků excelentních publikací PedF UK k nominaci hodnotili 
Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace. 

• Katedra psychologie 

◦ KUČERA, Miloš. Pud u Freuda. Praha: Karolinum, 2017. 531 s. ISBN 978-80-246-3466-1 

• Katedra českého jazyka 

◦ B: Hirschová, M. (2017). Česká věta na rozhraní mezi gramatikou a pragmatikou. Praha: 
Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum. 

◦ B: Sojka, P. (2017). Spisovné tvarosloví u dětí staršího školního věku. Praha: Vydavatelství 
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. 

◦ J: Štěpáník, S., & Slavík, J. (2017). Žákovské prekoncepty jako konstitutivní prvek výuky 
mateřského jazyka. Pedagogická orientace, 27(1), 58-80 

◦ C: Šmejkalová, M. (2017). Dva světy jazykovědné bohemistiky v období protektorátu. In: 
Antošíková, L. Zatemněno. Česká literatura a kultura v protektorátu. Praha: Nakladatelství 
Academia, 59-84. 

• Katedra matematiky 

◦ TŮMOVÁ, Veronika; VONDROVÁ, Naďa. Links between success in non-measurement 
and calculation tasks in area and volume measurement and pupils' problems in this domain. 
Scientia in educatione, [S.l.], v. 8, n. 2, dec. 2017. ISSN 1804-7106. Available at: 
<http://www.scied.cz/index.php/scied/article/view/1011> 

◦ Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, et al., Didaktické kazuistiky v oborech školního 
vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita.    Kniha byla podpořena v rámci Prvouky a je v ní 
8 kapitol z  25 od lidí z naší fakulty. Kniha vyšla tiskem, ale také v pdf: 
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/view/950/2970/690-2 

• Katedra primární pedagogiky 

http://www.scied.cz/index.php/scied/article/view/1011
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/view/950/2970/690-2


◦ JANÍK, Tomáš - WILDOVÁ, Radka - ULIČNÁ, Klára. Adaptační období pro začínající 
učitele: zahraniční přístupy a návrhy řešení. Pedagogika, 2017, 67 (1), 4-26. ISSN 0031-
3815. 

◦ OPRAVILOVÁ, Eva - UHLÍŘOVÁ, Jana. Příběhy české mateřské školy. Vývoj a proměny 
předškolní výchovy. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017. 
Neuveden. 216 s. ISBN 978-80-7290-945-2. 

• Katedra dějin a didaktiky dějepisu 

◦ Hnilica, J. Fenomén Dijon. Století francouzských maturit ve Francii (Karolinum 2017, 510 
s.). 

• Post-doc pobyty 

◦ Do 8. 6. odevzdat ke zveřejnění témata vědeckých projektů pro uchazeče na post-doc 
zahraniční pracovníky. 

◦ Do 24. 7. přijímá přihlášky OVČ PedF UK. 

◦ Do 3. 8. se odevzdávají návrhy Fond post- doc pobytů  na RUK. 

Zahraniční 

Projekt 4EU 
• Řešitelské týmy KDDD, KG, KAMV, KCHDCH a ÚVRV připravily popis aktivit včetně 

odhadu finančních nákladů. Jednaní se zahraničními partnery. Informují průběžně 
prostřednictvím proděkana pro zahraniční vztahy zahraničního oddělení. PedF svůj záměr 
zapojit se do Alliance 4EU vyjádřila zastřešujícím názvem „Interdisciplinarity and Creativity in 
Professional Development of Teacher Personality”. Její zapojení bude součástí projektu, který k 
problematice vzdělávání připravují prorektorky prof. Wildová a prof. Králíčková. 

Plošný screening spolupráce UK se strategickými partnery 
• Do 20. 7. 2018 je třeba vyplnit data v on-line dotazníku o tom, jakým způsobem se PedF podílí 

na spolupráci se strategickými partnery. RUK nás informoval o poločase plošného screeningu. 

• Naplňování univerzitních dohod – jak se v poslední době podílí PedF na spolupráci: 

◦ spolupráce s NCSU (North Carolina State University) 

◦ spolupráce s Melbourne University (Australie) 

Návštěva skupiny studentů z NL 
• 3. 10. 2018 navštíví PedF skupina 35 studentů z CHE – Christelijke Hogeschool Ede 

(https://www.che.nl/en) v NL. Odborný program zajistí ve spolupráci s dalšími katedrami a 
studenty odd. Pro zahraniční vztahy. 

ERASMUS+ v 2017/18 
Výuka pro ERASMUS+ studenty probíhala v těchto jazycích: 

• Nejvíce byli ERASMUS studenti vyučování v angličtině, následně v češtině (studenti ze 
Slovenska jsou zařazováni do kurzů v češtině), následně ve francouzštině (KFJL a KDDD) 
a němčině (KG a KDDD) a nakonec v ruštině (KRL). 

https://www.che.nl/en


Tajemnice 

Organizační řád 
• Změna v organizačním řádu fakulty, a to k zavedení elektronické spisové služby na fakultě. ESS 

bude zajišťovat kancelář děkana.  

Problémy 4. patro  
• Velké teplo – bylo by možné využít R 319, tedy počítačovou místnost KMDM. Pokud ano, tak 

odkdy? Učebnu by využily zaměstnankyně EO (Želízková, Řezanková, Žižková, Moravcová) a 
PO (Macošková, Daňková). Kolegium souhlasí: od 1. 7. do 30. 8. 

Podpora vydávání časopisů fakulty 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 KAMV a ÚPRPŠ 
• Stěhování doc. Vetešky do Myslíkovy na KAMV a dr. Trojana do Spálené na ÚPRPŠ je 

naplánováno na 25. 6. 2018. Dr. Trojan obsadí místnost ve Spálené 10 v prostorách CCŽV. 
Pokud ano, musí se ještě přestěhovat paní Merellová do vedlejší místnosti. Kolegium souhlasí. 

Ostatní 
• Pronájem prostor v Rettigové pro dr. Skřehotu. V současné době není možné. 

• Návrh na změnu provozu budovy Rettigové od října 2018, a to od 7:00 hod. do 21:00 hod. Nyní 
je od 6:30 hod. do 21:30 hod. Kolegium souhlasí. 

Služby o prázdninách 
• 9. 7. – 13. 7. proděkanka M. Černochová 

• 16. 7. – 20. 7. všichni 

• 23. 7. – 27. 7. M. Nedělka 

• 30. 7. – 3. 8. proděkanka A. Kucharská 

• 6. 8. – 10. 8. proděkanka P. Nečasová 

• 13. 8. – 17. 8. proděkan V. Teodoridis 

• 20. 8. – 24. 8. děkan M. Nedělka 

• 27. 8. – 31. 8. proděkanka A. Kucharská 
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