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Děkan 

- Nabídka MČ Prahy 10 na jednání o budově.  

- Prof. Görner – řádný prof. na KTV. 

- 25. 4. 13:00 – děkani ped. fakult na NIDV.  

- Cena Arnošta z Pardubic do 31. 5. na RUK.  

- GAUK – smlouvy do 10. 5. na RUK.  

- Hlávkova kolej do 30. 4. Ing. Jiráskovi na RUK.  

- 4 návrhy na pamětníky 17. listopadu do 12. 4. rektorovi.  

- Fin. prostředky na podporu mezinárodní spolupráce dle ukazatele D – 1.250.000,-. 

- Poděkování DofE – kurz o neformálním vzdělávání má 23 studentů. 

V. Laufková 

Akreditace – SZ  

- Skupina ke společnému základu (složka 1c) – mnohé katedry se ani po vyzvání na PVP 
neozvaly, řešeno bude se stávajícími návrhy.  

Návrhy stipendií  

- Organizace mezinárodní konference CiCea (KPPg, dr. Stará).  
- Web a grafika příměstských fakultních táborů. 
- Vyhodnocení dotazníků OVV (sociální sítě). 

Spolky – výroční zprávy  

- Výroční zprávy spolků za rok 2018 předány k nahlédnutí. 

Studijní 

Akreditace   

- Byly projednány v AS akreditace doktorských programů v AS (DS KPs, KHV, KVV).   
- Ve středu 22. 5. 2019 by měly být zaslány další doktorské programy.   
- Začátkem června – bude zasláno na VR. 



- Dále budou poslány spis KSP – dvě odborné programy bakalářské a dva navazující 
magisterské (logopedie a surdopedie jako jeden SP, druhý program poradenství a 
učitelství ve speciálních školách). 

- Katedra zvažuje, zda bude akreditovat dvouobor učitelské speciální pedagogiky (velký 
počet studentů je neúspěšných z hlediska druhého oboru, do NMgr. jdou jen jednotky 
studentů – neefektivní) – otázka kritiky veřejnou obcí.   

Příprava učitelských akreditací   

- Jen polovina kateder reagovala na možnost zapojení do složky 1c – doporučení uzavřít 
návrhy předmětů (nejedná se o PPZ, proto lze kdykoli v budoucnu předměty doplnit) – 
info dr. Laufková. 

- Složka 1a – dokončení. 
- Obě složky budou zaslány katedrám – informativně.  
- Bude zahájena příprava materiálů pro MŠMT k získání povolení, podrobnější informace 

ve středu, v rámci RVH.    
- Odevzdali tabulky s minor – KMDM, KTV, KBES, KFJL – soubory ve sdíleném prostředí 

(Akreditace).   
- KVV – žádá o změnu garanta v Bc. - MgA. Michal Sedlák, Ph.D.  
- Další změna – KDDD, Mgr. Zdichynec, Ph.D. (pokud bude schválen v rámci VŘ).  

Věda, výzkum a Ph.D. 

- V rámci přípravy akreditačních materiálů k akreditaci nových doktorských studií byly 
už projednány v AS návrhy doktorských studijních programů Pedagogická a školní 
psychologie, Didaktika výtvarné výchovy a Hudební teorie a pedagogika. K projednání 
na AS dne 28. 5. budou předloženy zbývající tři doktorské studijní programy: Filozofie 
výchovy a vzdělávání, Dějiny českých zemí a aplikovaná historie a Speciální 
pedagogika.  

- V současnosti eviduje OVČ 115 přihlášených uchazečů o doktorské studium, z toho 28 
zahraničních. Paní D. Němcová z OVČ je v kontaktu s garanty doktorských studií 
k přípravě přijímacího řízení (14. 6. 2019).  

- Ve vybraných oborech doktorských studií (dle žádosti garantů) se připravuje „druhé“ 
přijímací řízení (listopad 2019). Materiály pro AS budou předloženy na jednání dne 28. 
5.  

- 28. 4. byl zahájen proces vnitřního hodnocení vědecko-výzkumné činnosti na UK za 
období 2014–2018. Bude sestávat jednak ze zařazení osob do oborů a jednak z výběru, 
doplnění a konečné nominace určitého počtu nebibliometrizovaných výsledků z OBD 
za fakultu a příslušné na ní hodnocené obory pro „per-review“ (pro PedF půjde o 195 
+ 24 výsledků s termínem výběru do 26. června). Pro zařazování osob do oborů budou 
postupně kontaktováni katedrální správci OBD a k výběru výsledků do „per-review“ 
vedoucí kateder a ústavů. Všechny bibliometrizované výstupy budou do hodnocení 
zařazeny automaticky.   

- Na personální oddělení byly zaslány podklady pro výběrové řízení na pracovníka 
OVČ  pro podporu výzkumných projektů s nástupem od 1. 9. 2019.  



- Pro doplnění VR PedF UK byl získán souhlas od prof. PhDr. Věry Janíkové, Ph.D. z PdF 
MUNI a doc. PaedDr. Radky Závodské, Ph.D. z PF JČU. Návrh na schválení včetně CV 
nominovaných bude zaslán AS na jednání dne 28. 5.   

Zahraniční spolupráce 

Informace k 4EU+  
https://4eualliance.eu/4EU-1.html 

- 14. 5. 2019 se na RUK uskutečnilo jednání Rady 4EU+, fakultních zástupců a 
koordinátorů flagshipů 4EU+.  

- Alianci 4EU+ tvoří Univerzita Karlova (ČR), Univerzita v Heidelbergu (Německo), 
Univerzita Sorbonna (Francie), Varšavská univerzita (Polsko), Univerzita v Kodani 
(Dánsko) a Univerzita v Miláně (Itálie), které společně podepsaly Memorandum o 
porozumění a schválilo Prohlášení o cílech (Mission Statement).  

- Byla uzavřena se všemi 4 zakládajícími členy pro potřeby spolupráce ERASMUS+ 
dohoda pro mobility studentů.  

- Jednání ke 4EU+ na RUK se uskutečnilo za účasti prorektorů prof. Rovné, prof. 
Králíčkové, prof. Wildové a prof. Konvalinky. Jednání se zaměřilo na témata:  

o iniciativa „European Universities“ (https://cuni.cz/UK-
9619.html), podporovaná více než 20 přidruženými partnery, např. 
neziskovými organizacemi (European Environmental Bureau, Robert Schuman 
Foundation), obchodními komorami, regionálními orgány a útvary (města 
Kodaň, Milán a Varšava, metropolitní oblast Rýn-Neckar) i komerčními 
společnostmi (např. Cap Digital, SAP SE a Suez). Svou podporu iniciativě 4EU+ 
vyjádřily i klíčové vládní instituce (např. polské Ministerstvo vědy a vysokého 
školství, Parlament České republiky, Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR a Studentská komora rady vysokých škol ČR).  

o flagshipy 4EU+:  

1. Zdraví a demografické změny v městských aglomeracích;  

2. Evropa v měnícím se světě: Porozumění odlišným společnostem, 
kulturám a jazykům a jejich integrace;  

3. Přetváření vědy a společnosti zapojováním informačních, výpočetních a 
komunikačních technologií;  

4. Biodiverzita a udržitelnost životního prostředí.  

o vnitřní komunikaci na UK a organizační struktura řízení spolupráce 4EU+,  

o minigranty 4EU+:  

 pro flagship 1: 9 minigrantů (300 tis. Kč)  
 pro flagship 2: 3 minigranty  
 pro flagship 3: 3 minigranty  
 pro flagship 4: 6 miniprojektů  

https://cuni.cz/UK-9619.html
https://cuni.cz/UK-9619.html


o mobility a propojování spolupráce.  

 

- Důraz kladen na spolupráci v oblasti vzdělávání a ve vědě.  
o Snaha podpořit aplikace e-learningu (např. s Varšavou) – NAWA  
o Digital Education   

Dopad pro PedF:  

- PedF se zatím příliš ve spolupráci v rámci 4EU+ neprosadila, ačkoliv na začátku zájem 
projevily KDDD, KAMV, ÚVRV aj. Výjimkou je KHV, která se aktivně zapojuje do 
spolupráce s Heidelbergem a Varšavou. Velký potenciál pro zapojení má KDDD. Je 
zapotřebí, aby katedry se zabývaly multidisciplinárními tématy, která lze zařadit pod 
některý z flagshipů.  

- KHV bude usilovat o minigrant 4EU+.  
- Využít spolupráce s partnery 4EU+ k přípravě společných studijních programů (29. 5. 

v 11:00 bude webinář) – joint degree, aj.  
- Pro mobility akademických pracovníků lze využít POINT, Fond mobility, Ukazatel D, 

Post-doc fond.  

Překlady do EN: Zákon o registru smluv, Etický kodex, Jednací řád Etické komise  

- Dostali jsme z RUK překlad Zákona o registru smluv (zákon byl přeložen do EN na 
základě požadavku od jedné z partnerských univerzit UK.).  

- Na základě požadavku MFF (v souvislosti s USA grantem) nechal RUK přeložit novou 
verzi Etického kodexu UK (doposud byl k dispozici v EN pouze z r. 2016, který se ale lišil 
od nové verze v ČJ z r. 2018).  

o Nová verze Etického kodexu UK je k dispozici na: https://cuni.cz/UKEN-
731.html. 

o Jednací řád Etické komise UK (OR č. 63/2018) na: https://cuni.cz/UKEN-
1010.html.  

Konference Padova Meets Prague  
https://iforum.cuni.cz/IFORUM-16503.html  

- S Uni Padova máme už řadu let spolupráci v rámci ERASMUS+ programu. Z jednání 
konference „Padova Meets Prague“ 16. 5. na RUK, za účasti prorektorky prof. 
Alessandry Petriny z Uni Padova a italského velvyslance Francesco Saverio Nisio, 
vyplynuly další podněty pro spolupráci, zejména pak pro KPPPg, která už s italskými 
kolegy začala jednat.  

Centrum strategických partnerství RUK:  

- Na RUK se připravují podklady pro praktická témata související s rozvojem spolupráce 
se strategickými partnery a jeho vazbou na cíle Strategie internacionalizace UK.  

o posílení internacionalizace výuky – úvazkové a finanční zajištění  
o hostující profesoři – smlouvy a ubytování  



o virtuální mobilita – technické zajištění a jeho sdílení 
- Při poradě vedoucích zahraničních odborů projednáme navíc:  

o nový proces refundací z Fondu pro podporu strategických partnerství  

Příspěvky, podněty, ale i očekávání a zpětnou vazbu na fungování Centra strategických 
partnerství máme zaslat RUK do 3. června.  

Rozvoj 

- REKONSTRUKCE RETTIG – „finalizace“ podkladů pro zadávací dokumentaci (TYPAZ, 
s.r.o., ORP a RUK), jednání s p. Gajdošíkem (Atelier P.H.A.) reflexe nabídky spolupráce 
„Ideové architektonické řešení interiéru budovy PedF UK“; pracovní skupina 
k rekonstrukci – zájem o participaci na jednání s KBES, KCHDCH, KVV a KITTV (garance 
VT a p. Svoboda).  

- VZMR 2018 – 2. fáze: IP (6 učeben v Rettig, Mysl.; vizuální identita PedF UK), ESF (ISDV 
1, Pregraduál 1 + Formativní hodnocení – ORP financování?), VZ – INV akce PedF UK 
Bazén 2.  

- VZMR 2018 – 3. fáze: ICT (září sběr požadavků na ZS 2018/19 + granty), MS Office, resp. 
Windows – balíček (RUK vs PedF UK).  

Tajemnice  

Evidence pracovní doby akademických zaměstnanců po 1. 7. 2019  

- Definování povinných prací na pracovišti – výuka, konzultace, porady, zkoušení……  
- Jaká bude povinnost evidence pracovní doby?  
- Jak dlouho dopředu bude nutné určit povinnosti dopředu? 
- Jak dlouho předem se bude moci zaměstnanec omluvit?  

Odměňování zaměstnanců Knihovny a SITu  

- Placené pronájmy – náklady na technickou podporu SITu budou zakalkulovány do ceny 
pronájmu, zaměstnancům SITu bude vyplacena odměna; 

- Neplacené akce – Knihovně a SITu budou navýšeny finanční prostředky určené na 
odměny, ze kterých vedoucí oddělení proplatí zaměstnancům činnosti spojené se 
zajištěním neplacených akcí. (V případě konferencí, kde organizátoři vybírají 
konferenční poplatek, by bylo možné hradit technickou podporu SITu přímo z těchto 
poplatků.).  

Ukazatel „S“   

- Ukazatel „S“ - Podpora lékařských a učitelských studijních programů a „malých 
studijních programů“, viz příloha. Navýšený příspěvek bude na fakultu zasílán 
v měsíčních splátkách.  

 



Ostatní  

- DERS – další postup, nabídka v příloze. 
- Celetná – vybavení technikou. 
- Přijímací zkoušky – rozvoz testů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


