
Kolegium 24. 10. 2017 
Přítomni: A. Kucharská, M. Černochová, P. Nečasová, I. Kočová, V. Laufková, T. Bederka, A. Jančařík, 
M. Nedělka, V. Vlnas, V. Teodoridis, R. Wildová. 

Děkan 
• Mzdový předpis. Vypořádání připomínek 7. 11. 2017 v Malé aule. Zástupce PedF. Připomínky do 

3. 11. (e-mail alzbeta.hesova@ruk.cuni.cz).  
• Vizitky ÚPRPŠ. Pan T. Bederka slíbil dodat vizitky v co nejkratší době. 
• Propagační předměty – princip distribuce. 
• Děkanský balíček. Bylo rozhodnuto o doplnění propagačních materiálů pro děkana. Pracuje se 

na informačním materiálu o fakultě - vyřizuje paní doktorka Laufková. 
• DofE. - Byla dohodnuta propagace na fakultních školách. (spolupráce se spolkem Agora). 
• SHV. Vedoucím pracovníkům byly rozeslány dopisy s adresnými připomínkami studentů a 

s dohodou o změnách. 
• Dopisy vedoucím, adresné připomínky v HVS a dohoda na řešení problémů. 
• Etická komise: koordinátor dr. Dvořák, navržení členů 3 – 5 osob. 
• 1. 11. 2017 v 9:30 hod. Snídaně s novináři. 
• Seminář Finanční podpora mez. konferencí 22. 11. 2017 v  9:00 hod. – účast přislíbil prof. Vlnas 
• Motivační balíček pro katedry s problémy a pro prosperující katedry. Bylo odsouhlaseno 

rozdělení financí v motivačním balíčku pro katedry. 

V. Laufková 
SOR a spolky: 

• 1. Schválení registrace do rejstříku fakultních studentských spolků – spolek Emil (viz příloha) 
požádal o zapsání do rejstříku fakultních studentských spolků. Jedná se jen o formalitu, nově dle 
OPAD 19/2017, kolegium tuto registraci schvaluje (čl. II, odstavec 3). 

• 2. Setkání SOR a spolků s vedením fakulty: úterý 31. 10. 2017 po jednání AS PedF UK v 16:00 
v místnosti R118. Na programu kromě tradičních témat (studijní problematika, nové studijní 
předpisy, hodnocení výuky studenty apod.) proběhne i reflexe seznamovacích kurzů, grantů 
podpořených v loňském roce a stánků na Dvorkách. 

• 3. Na základě Opatření děkana č. 20/2017 (Pravidla zřizování a jednání studentských oborových 
rad a neformálních studentských spolků) SOR předkládají písemný návrh na složení rady 
místopředsedkyni AS PedF UK, která SOR ustanovuje. 

• 4. Výzva SOR, že mohou dle OPAD (čl. IV) uspořádat setkání s vedoucími příslušných pracovišť 
k výsledkům hodnocení výuky svých oborů. 

• D-DUR  Předpokládaný termín konání: sobota 7. 4. 2018 (zejména spolek Emil, SOR). 
Odsouhlaseno. 

• Ukradené Vánoce: předpokládaný termín 11. – 14. 12. 2017 (bude upřesněno ve čtvrtek). 
 

Rozvoj 
• Čerpání IP/IRP – zůstatky k čerpání IP1 (35 tisíc), IP2 (21 tisíc), IP3 (12 tisíc), IP4 (0), IP5 (48 

tisíc), IP6 (0), IP7 (0), IP8 (83 tisíc a 230 tisíc rekonstrukce Velký sál –10. 11. -12. 11.); výzva 
k čerpání pro katedrové IRP projekty (do 15. 11. 2017, zatím 3 z 10). 

• Fond F1 – čerpání do 15. 11. 2017 (5 z 23, laboratoř PSY /listopad 2017/). 

mailto:alzbeta.hesova@ruk.cuni.cz


• Fond F2 čerpáno centrálně (zůstatek 1,5 mil. Kč, tj. Microsoft balíček, orientační systém v Rettig. 
+ Myslíkova, rekonstrukce učeben – přeúčtování). 

• Orientační systém v budově Rettigové a Myslíkově (říjen/listopad 2017), podklady ORP                 
(p. Červený, doc. Teodoridis), výtahy (p. Svoboda) a orientace v budově pro speciály                   
(doc. Jančařík). 

• Školení k zavádění systému Turnitin na PedF UK – dne 30. října 2017 v 15:45 hod., R 108; garant 
za KITTV dr. Fuglík, povinná účast zatím 15 lidí. 

• B. ESF projekty. 
• Problém vykazování mzdových nákladů (Ing. Kočová).   

 

  
Fakulta 

IP část A) Aktivity ADZ IP část B) Aktivity FRVŠ CELKEM NIV a INV za IP 
2018 

NIV INV Celkem NIV INV Celkem NIV INV Celkem 

1. KTF 1 510 0 1 510 220 0 220 1 730 0 1 730 
2. ETF 1 480 0 1 480 210 0 210 1 690 0 1 690 
3. HTF 880 0 880 260 0 260 1 140 0 1 140 
4. PF 4 150 0 4 150 1 460 0 1 460 5 610 0 5 610 
5. 1.LF 3 447 3 313 6 760 1 010 1 590 2 600 4 457 4 903 9 360 
6. 2.LF 1 559 1 581 3 140 705 225 930 2 264 1 806 4 070 
7. 3.LF 2 581 319 2 900 910 0 910 3 491 319 3 810 
8. LF PL 2 920 0 2 920 739 181 920 3 659 181 3 840 
9. LF HK 1 630 1 000 2 630 800 0 800 2 430 1 000 3 430 
10. FaF 200 2 520 2 720 710 0 710 910 2 520 3 430 
11. FF 8 070 0 8 070 3 170 0 3 170 11 240 0 11 240 
12. PřF 5 490 1 000 6 490 1 059 1 151 2 210 6 549 2 151 8 700 
13. MFF 4 690 0 4 690 1 700 0 1 700 6 390 0 6 390 
14. PedF 3 240 1 000 4 240 1 400 100 1 500 4 640 1 100 5 740 
15. FSV 4 820 0 4 820 1 750 0 1 750 6 570 0 6 570 
16. FTVS 1 960 500 2 460 730 0 730 2 690 500 3 190 
17. FHS 2 790 0 2 790 870 0 870 3 660 0 3 660 
18. CERGE 690 0 690 0 50 50 690 50 740 

STUDIJNÍ 
• SZZ – rozpis konání SZZ na úřední desce. 
• Promoce. 
• Rozpis promotorů (náročné dolaďování, je nyní skutečně mnoho termínů, situaci s promotory je 

třeba zásadně řešit – rozšíření počtu?). 
• Profesní dům: 15. 11. 2017 - 9:00 a 10:30 hod. doc. Kepartová. 
• 16. 11. 2017 -  09:00 hod. doc. Pelcová, 15:00 hod. prof. Charvát Karolinum: 20. 11. 2017 v 9:00 

hod. doc. Uhlířová 21. 11. 2017 -  v 9:00 hod., 10:30 hod. prof. Charvátová -  v 10:30, 12:00 hod. 
doc. Uhlířová - v 13:30 hod., 15:00 hod. prof. Mocná Neobsazeno: Profesní dům: 15. 11. 2017 v 
12:00, 13:30 a 15:00 hod. 16. 11. 2017 v 10:30, 12:00, 13:30. 

• Rozpis proděkanů – 16 promocí. 
• doc. Teodoridis – operace ramene, promoce zajišťují studijní proděkanky, doc. Černochová, prof. 

Vlnas, 1 termín prof. Nedělka – min. 4x na každého. 
• Diskuse k možnosti vypisovat předměty 2. a 3. roč. v nových studijních plánech. 
• Vytvoření „správní praxe“ k řešení uznávání předmětů z Bc. do NMgr. mag. a opačně. 



UJAK 
• Odpověď z MŠMT o snížení počtu studentů – příspěvek se nevrací, bude převeden do FÚUP, v 

příštím roce se dočerpá na náklady spojené s dostudováním studentů (ukončilo studium po 1,5 
roce studia jen několik), největší nápor se čeká v roce 2017/18. 

• Do konce října budou připraveny s paní tajemnicí podklady pro dočerpání. 

Studenti se SP 
• Probíhá funkční diagnostika. 
• Katedry obdržely anonymní seznamy studentů, garanti mají upozornit na studenta se SP na 

nejbližší poradě. 
• Studenti obdrželi informaci o možnosti nákupu pomůcek. 
• Odměny za poskytované služby – za měsíc listopad a prosinec (nelze dříve, jde o činnosti), 

materiál a služby – listopad. 
• Přestěhování kanceláře ISPC v Celetné, viz http://ipsc.cuni.cz/IPSC-

9.html?news=4651&locale=cz. 

Stipendia 
• Proplacena stipendia za září (po peripetiích způsobených technickou chybou), některá stipendia 

ručně. 
• Kontrola dvojího proplácení za stejnou aktivitu; respektovat domluvenou částku 100 Kč za 

hodinu aktivit pro studenta; důraz na upřesnění odůvodnění, při tvorbě nového předpisu 
pamatovat na práva vedoucích zadávat stipendia pod čl. 8. 

• Některé katedry nemají dočerpanou částku za 2017/18, návrh na dočerpání do konce 
kalendářního, výpočet SPS na nový ak. rok proběhne k 31. 10. 

• Výpočet prospěchového stipendia bude proveden k 31. 10., seznámení s plánovaným procesem. 
• Zahájení diskuse k návrhům na nová stipendia. 
• Doktorské stipendium navýšení o 3 tis. – Opatření, snižovat pokud neplní (např. při B). 

SIS 
• Schůzka SP a správce SIS – 26. 10. ve 14 hod. 

Akreditace SP 
• 25. 10. 2017 – kulatý stůl od 10 hod. pro PedF, na RUK předán výhled akreditací 2018. 
• 25. 10. 2017 od 13 hod. kulatý stůl k přípravě SP pro pedagogické pracovníky – přítomni budou 

zástupci MŠMT. 
• Bude zahájena příprava akreditačních spisů, informace jsou již na webu RUK. 
• Semináře k přípravě SP – osloveni budou garanti SP a další zodpovědné osoby z kateder / SO. 
• 1. 11. 2017 (středa), 10:00 hod., Modrá posluchárna: příprava studijních programů - vyplňování 

formulářů návrhu studijního programu a žádosti o akreditaci. 
• Určeno především zpracovatelům akreditací, administrátorům žádostí a dalším zájemcům 

(osobám zodpovědným za vytvoření dokumentace). 
• 7. 11. 2017 (úterý), 10:00 hod, Modrá posluchárna: příprava studijních programů - struktura 

studijních plánů bakalářských a magisterských studijních programů. 
• Určeno garantům studijních programů/oborů, uvažovaným garantům nových studijních 

programů, zpracovatelům žádostí a dalším zájemcům. 
• 27. 11. 2017 (pondělí), 10:00 hod., Modrá posluchárna: příprava doktorských studijních 

programů. 
• Určeno garantům studijních programů/oborů, uvažovaným garantům nových studijních 

programů, zpracovatelům žádostí a dalším zájemcům. 
• Elektronická spisová služba. 



• Dotaz elektronická spisová služba – bude fakulta zařizovat? 
• Povinnost doručovat přes datovou schránku, pokud student zaškrtne v SIS, zatím má přístup 

Veronika Ledecká – zatím 21 studentů, veškerá korespondence musí jít přes ni. 
• V budoucnu masovější záležitost, přihlášení do ESP mohou pak zasílat přes datovou schránku 

2018 – do datové schránky bude možné zasílat přes SIS. 

CŽV 
• V příloze avízo pro akreditace, prosíme o projednání žádosti dr. Pivarče o upuštění od poplatku 

za účast ve VP DVVP (systémový přístup). 

Další akce 
• Schůzka RUK – přijímací řízení 30. 10. 2017 dopoledne. 
• 13. 11. 2017 – zasedání Rady CŽV. 
• 11. 11. 2017 Infoden Albertov – probíhá příprava. 
• 6. 12. 2017 DOD, probíhá příprava. 

Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta 
Programy CŽV předkládané ke schválení kolegiu děkana 

a) avizované kurzy – žádost o schválení přípravy kurzu 
 

Č. Kat. 
 

Pracovní název kurzu Typ Rozsah 
(hod.) 

Odborný 
garant 

Cílová skupina Poznámky 

1. KFJL Rozvoj jazykových a 
didaktických dovedností 
pomocí aktuálních 
audiovizuálních dokumentů 

D 18 Mgr. Tomáš 
Klinka, Ph.D. 

Učitelé francouzštiny  

2. KFJL Využití nástrojů ICT k rozvoji 
didaktických dovedností učitele 

D 18 Mgr. Tomáš 
Klinka, Ph.D. 

Učitelé francouzštiny  

3. KAJL Didaktika anglického jazyka 
pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 

A 64 Doc. PhDr. Petr 
Chalupský, Ph.D. 

Učitelé angličtiny ZŠ a 
SŠ 

 

4. ÚPRP
Š 

Aktivní a zdravý život ve 
vyšším věku 

F 22 PhDr.Jarmila 
Salivarová, Ph.D. 

Zájemci v důchodovém 
věku s maturitou 

*níže uvedena 
charakteristika 
programu 

 
Charakteristika programu: 

• Kurz je koncipován tak, že na teoretický základ z oblasti psychologie osobnosti,  vývojové 
psychologie a psychologie stárnutí se zaměřením zejména na psychické aktivity v průběhu 
stárnutí, na emoční nerovnováhu (emoční rovnováhu, hledání smysluplnosti života) příčiny, které 
ji vyvolávají a stavy, které z tohoto působení vyplývají, jsou navázána praktická cvičení s 
aplikacemi nástrojů a technik k eliminování těchto negativních projevů za účelem harmonického 
a klidného prožívání plnohodnotného života. Součástí kurzu bude jedna exkurze na závěr kurzu. 

 
a) kurzy připravené k akreditaci, příp. k vyhlášení – žádost o finální schválení 

 
Č
. 

Kat. 
 

Název kurzu Typ Rozsah 
(hod.) 

Odborný 
garant 

Cílová 
skupina 

Kurzovné 

1
. 

       

2
. 

       

3
. 

       



4
. 

       

5
. 

       

 
• Typy kurzů: A – kurzy kvalifikačního vzdělávání v režimu DVPP k doplnění pedagogické 

kvalifikace, B – kurzy kvalifikačního vzdělávání v režimu DVPP k rozšíření odborné kvalifikace, 
C – kurzy kvalifikačního vzdělávání v režimu DVPP k prohloubení odborné kvalifikace – 
specializační a funkční studium, D – kurzy průběžného vzdělávání v režimu DVPP, E – zájmové 
kurzy (neakreditované), F – kurzy univerzity třetího věku (neakreditované), G – rekvalifikační 
kurzy, H – kurzy v režimu Národní soustavy kvalifikací – dílčí kvalifikace. 

• Závěr: Schváleno. 

Harmonogram SZZ pro zimní období 2017/18 
 

1. týden 
8. 1. 2018 – 12. 1. 2018 

2. týden 
15. 1. 2018 – 19. 1. 2018 

3. týden 
22. 1. 2018 – 26. 1. 2018 

Vychovatelství 
všechny části 

 

Učitelství praktického vyučování a odborného 
výcviku 
všechny části 

 

Školský management, Management vzdělávání 
všechny části 

 

Učitelství pro MŠ 
všechny části 

 

 Pedagogika předškolního věku 
všechny části 

Psychologie 
všechny části 

 

 Speciální pedagogika 
všechny části 

Psychologie a speciální pedagogika 
část Psychologie vč. obhajoby 

 

 Psychologie a speciální pedagogika 
část Speciální pedagogika vč. obhajoby 

Učitelství pro 1. st. ZŠ 
specializace 
obhajoba diplomové práce 

 

  Učitelství pro 1 st. ZŠ 
pedagogika 
český jazyk a literatura s didaktikou 
matematika s didaktikou 

Specializace v pedagogice - obory se zaměřením na 
vzdělávání, obory Učitelství VVP 
obhajoba 

 



 Specializace v pedagogice - obory se zaměřením na 
vzdělávání, obory Učitelství VVP   
ústní zkouška 

 
• Tímto harmonogramem jsou stanoveny maximální intervaly pro konání částí státních 

závěrečných zkoušek v jednotlivých oborech, konkrétní termíny nemusí pokrývat celé vyznačené 
období. 

• Na každou část SZZ se student přihlašuje prostřednictvím SIS v termínu 13. 11. 2017 – 8. 12. 
2017. Student se přihlašuje na jednotlivé části SZZ ve dvou krocích (na předmět a k termínu). 

• Odevzdání diplomové a bakalářské práce v elektronické podobě pro všechny obory nejpozději do 
8. 12. 2017. 

• Nedostaví-li se student ke státní zkoušce nebo její části, na kterou je přihlášen, bez řádné 
předchozí omluvy, není klasifikován a termín zkoušky propadá. Opožděnou omluvu lze uznat 
pouze ze závažných důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje předseda zkušební komise. 

Stipendia 
• Proplacena stipendia za září (po peripetiích způsobených technickou chybou), některá stipendia 

ručně. 
• Kontrola dvojího proplácení za stejnou aktivitu; respektovat domluvenou částku 100 Kč za 

hodinu aktivit pro studenta; důraz na upřesnění odůvodnění, při tvorbě nového předpisu 
pamatovat na práva vedoucích zadávat stipendia pod čl. 8. 

• Některé katedry nemají dočerpanou částku za 2017/18, návrh na dočerpání do konce 
kalendářního, výpočet SPS na nový ak. rok proběhne k 31. 10.; doc. Jančařík zajistí počty úvazků 
a dotaz SQL, vypočte Mgr. Svoboda. Návrhy na SPS na nepedagogická pracoviště připraví k 
projednání do senátu T. Bederka. 

• Výpočet prospěchového stipendia bude proveden k 31. 10., Mgr. Svoboda osloví ÚVT ohl. 
modelace výpočtu stipendií (zatím na modelu dvou návrhů dolního a horního limitu) pro zjištění 
splnění 10% hranice, výsledný model projedná senát a doporučí, vyhlašuje děkan fakulty. Poté 
finální výpočet, vydání rozhodnutí a po 30 dnech celý soubor schválených stipendií na 
ekonomické odd. (plánovaný termín 5. 12. - 10. 12.). 

• Zahájení diskuse k návrhům na nová stipendia - rozšíření sociálního stipendia a návrh na nový 
typ stipendia pro studenty - absolventy fakulty imatrikulující se na prestižní zahraniční UNI anebo 
na UNI, jež jsou strategickými partnery UK. Stipendium by mělo podmíněnou Spolupráci s 
fakultou. (T. Bederka). 

• Doktorské stipendium navýšení o 3 tis. Jednorázově 10.000,- při hodnocení A. Avšak OPAD s 
návrhem snižovat stipendium při hodnocení B. 

Tajemnice 
1. Sociální fond - čerpání 

• Z prostředků sociálního fondu nelze hradit poukázky na volnočasové aktivity. Poukázky musí být 
pouze na podporu zdraví. Firma Edenred nabízí poukázky Medica, které jsou určené na nákup v 
lékárně, pořízení brýlí, případně úhradu lékařské péče. Vhodnější možností je navýšení hodnoty 
stravenek na 80 Kč (pro zaměstnance ročně navíc cca 1300 Kč). 

2. Zaručené mzdy v roce 2018 
• V příloze přikládám návrh nového vnitřního mzdového předpisu UK pro rok 2018. Rozdíl 

zaručených mezd AP1 a AP2 je 400 Kč. 



3. Výplata stipendií 
• Stipendia z jiných zdrojů než ze stipendijního fondu: rozhodnutí o výplatě stipendia, měsíční 

lhůta pro odvolání. Splatnost termínu u příkazu k úhradě stipendií – nastavení v SIS. 

4. Ostatní 
• Změny v rozpisu, přesun mzdových prostředků z rezervního fondu do motivačního balíčku 

            2,2 mil. Kč. 
• Propagační předměty – nutná flexibilita zajišťování, druhy předmětů. 
• TPO Praha – přijetí dalšího údržbáře. 
• Proběhla schůzka se zástupci spolků a TPO bylo projednáno zajištění akcí.  

Zahraniční 
1. K organizaci účelového stipendia AGON: 

• Termíny pro podávání návrhů: 15. 2., 15. 6. 15.10. 
• Zkušenosti se vkládáním údajů za říjen 2017 do SIS. 
• Poděkování panu Mgr. Svobodovi. 

2. Mimořádné finanční prostředky na zahraniční mobility z RUK (utratit do 30. 11. 2017) 
- pokyny katedrám rozeslány 

• 26 tis. Kč/ pracoviště (včetně SVP). 
• 20 tis. Kč/ katedry včetně ÚVRV (bez ÚPRPŠ a SVP). 

 

 

Věda 
Pozvánka: 
Programme for the 11th Annual Meeting of IFPU (International FORUM of Public Universities) Charles 
University, November 27 – 28, 2017. The central theme: THE RELATIONSHIS BETWEEN EDUCATION AND 
SCIENTIFIC RESEARCH. 
 

• Z rektorátu jsme obdrželi informaci o schválení projektu s názvem: Zkvalitnění strategického 
řízení na Univerzitě Karlově v oblasti lidských zdrojů ve VaV. 

• UNCE: pro PedF nebyly vybrány. 
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