
Kolegium 3. 9. 2019 
Č.j.: UKPedF/253711/2019 

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

 

Děkan 

Studijní opory  
• Dotaz p. Závěšického na DPP a prac. smlouvu. Posouzení potřebnosti.   
• Možnost smlouvy s Google - tvorba opor je jednoduchá, intuitivní.  
• Dotaz MS: rozvoj poptávky. Závěr: po ukončení akreditačních spisů, před realizací 

programů se očekává nárůst poptávky po pomoci při tvorbě studijních popor. 
 
CCŽV  

• Možno převzít finance za ÚPRPŠ pro potřeby Centra.  
• Vedoucí – možnost home office. Závěr: v současné situaci neschváleno. 

 
Konference   

• EUA – 13. – 14. 12., koncert.   
 
Úkoly  

• Core facilities do 10. 9.   
• Stanovisko k půjčkám odesláno.    
• DofE – 6. 11. Karolinum. 

V. Laufková 

• Fakultní příměstské tábory  
• Proběhly bez komplikací všechny tři turnusy s počtem 14-20 dětí.  
• Poděkování TPO a paním vrátným za vstřícnost a ochotu.  
• Článek pro iForum z 1. turnusu.   

Návrhy stipendií  

• Tábory – vedoucí.  
• Příručka PedInfo - online a tisková verze.  

SOR a spolky  

• Předstudijní soustředění: organizace účasti zástupců SOR a spolků přes OVVZ 
(poděkování).  

• Výjezdní zasedání SOR a spolků: 11. – 13. 10. 2019, ubytování přes FTVS (Chata Na 
Muldě) – rezervace chaty zajištěna VL; dále organizace výjezdního zasedání ve 



spolupráci s OVVZ; volba hlavního tématu výjezdního zasedání v závislosti na přání 
zástupců SOR a spolků; Vaše případné náměty vítány; účast kohokoliv z vedení velmi 
vítána, jen prosíme nahlásit, abychom doobjednali příslušný počet jídel, případně 
pokoj/e.  

Juniorská univerzita UK  

• Juniorská univerzita UK (humanitně-společenská větev) – doc. Bláha a Mgr. Říhová 
(KVV): potvrzen termín přednášky 23. 10. 2019 od 17.00 do 18.30 hod. v Modré 
posluchárně, Celetná 20, Praha 1. Spolupráce s OVVZ – možnost využít k propagaci naší 
fakulty (letáky, úvodní část přednášky je možné věnovat propagaci naší fakulty).  

SANANIM – Veřejná debata  

• R112 nebo R016 (út, st nebo čt) - čekáme na potvrzení termínů.   
• Říjen – téma „Země závislých“.  
• Listopad – téma „Užívání návykových látek v kolektivu“.   
• Výběr témat ve spolupráci se studenty, schůzka se SANANIM proběhla v květnu za 

přítomnosti D. Čechové (podklady v kolegiu).  

Ples FF UK a PedF UK  

• Vyúčtování za konání plesu letošního roku:  
• Náklady 375 866.01 Kč; příjmy 293 094.00 Kč; výsledná cena plesu 82 772.01 Kč; 45 

% PedF UK 37 247.00 Kč; zálohové příspěvky PedF UK 130.000 Kč; celkem k úhradě - 
přeplatek: -92 753.00 Kč.      

Celouniverzitní šetření mezi absolventy UK  

• Vyhodnocení celouniverzitního šetření UK mezi absolventy z akademických let 2012-
2013 a 2016-2017, které jsme realizovali od 11. 3. do 31. 5. 2019.  

• Výsledky jsou zároveň zpracovávány Střediskem vzdělávací politiky Pedagogické 
fakulty UK, následně nám budou poskytnuty ve formě zprávy; doporučuji prostudovat 
zejména list “Hodnocení studia na UK” (nevychází pro naši fakultu úplně příznivě, přes 
60 % respondentů uvedlo, že studium na naší fakultě pro ně byla druhá volba; dále je 
zajímavé hodnocení výuky apod.).  

 
Studijní 

Akreditace   

• 30. 8. 2019 zaslány programy maior a minor na MŠMT, je vloženo do sdíleného 
prostředí.  

• Plné studijní plány – zaslány v případě, že jsou navrženy pro Bc. /NMgr. současně, čtyři 
programy – AJ, NJ, Pg, Bi – s katedrami bude jednáno, zda budou chtít připravit Bc. 
studium, aby mohli získat povolení MŠMT.   



• Nejčastější problémy připravovaných dokumentů: katedry se nedržely připraveného 
rozpisu, chyběly kredity nebo byly naopak kredity navíc, nedodržení personálních 
požadavků (Ph.D., doc./prof.), chyby a překlepy v předmětech a jménech vyučujících, 
změny v názvech předmětů a vyučujících poté, co byl materiál zpracován a je zadáno v 
SIS – musí se udělat opravy „ručně“ (vytváření probíhalo na základě předpřipravených 
tabulek transformovaných do formátu, který SIS vyžaduje).  

• Volitelné kredity v Bc. – vzhledem k požadavku MŠMT (max. 5 %) jsme museli snížit Bc. 
volitelné kredity – z 12 na 9 – maior má 5 kreditů, minor 4 kredity.   

• V průběhu září se uskuteční konzultace s každou katedrou – praktické problémy a 
nejasnosti akreditací.  

• Aktuální stav – všechny předměty jsou v SIS, většina kateder má již vytvořeny studijní 
plány v Bc. studiu, chybí některé v NMgr., dále budeme pokračovat kombinovanou 
formou studia.  

• 9. 9.2019 je deadline pro zadávání charakteristik předmětů v SIS, problém v přepínání 
roli a nastavení jiného akademického roku.   

• Průběžně se realizuje doplňování CV ve fiktivním spisu – zajišťuje dr. Kadrnožková, 
doplnění předmětů, které vyučující zajišťuje, tajemník programu může pak vymazat 
předměty z jiného stupně studia – bude součástí informací v rámci připravovaných 
konzultací.    

• Otázka zelených tabulek – úpravy aby mohl být materiál zaslán na MŠMT, budeme 
muset jim znovu vracet.  

Akreditace podané na OKVA   

• Vráceny byly k drobným úpravám doktorské programy (odůvodnění, na jakém 
podkladě učí doktorandi, chyby v názvu programu, oblasti vzdělávání jiné, než bylo 
původně zamýšleno, nesedící úvazky, počet vedených prací je vyšší než stanovují 
předpisy, úprava smlouvy mezi Pedf a FÚ) – ukončeno opravování, zasláno 3. 9. 2019 
na OKVA. Průvodní dopis s odůvodněním změn oproti výhledu akreditací byl zaslán v 
polovině srpna.   

• SP Speciální pedagogika – námitka nedodržení původního návrhu neděleného studia 
Logopedie, řeší se na katedře - nutné odůvodnit rektorovi, pokud budou na děleném 
studiu trvat. V tom případě návrh, aby bakalářská speciální pedagogika byla jen jedna 
a měla dvě specializace a větvení na programy bylo až v NMgr. studiu. Je možné, že 
budeme spisy znovu zasílat na AS a schvalovat ve VR, rozhodnutí by mělo padnout 
tento týden. Stanovisko kolegia.   

Kontrolní zpráva – RVH   

• Byla zaslána kontrolní zpráva na obory katedry francouzského jazyka a literatury – 
personální zajištění a tvůrčí činnost – bylo projednáno a schváleno jako dostatečné.   

 

Per rollam – srpnové jednání Vědecké rady   

• Schválení členů SZZ, vystaveny dekrety.   



• Schválení nového garanta SP (dr. Tureckiová), zasíláme na RUK.  

Odvolání proti nepřijetí do studia  

• Celkový počet odvolání 182.  
• Důvody odvolání – nejčastěji zájem, profesní potřeby, tradice v rodině atd.   
• V příštím roce – více specifikovat, co není důvod odvolání.   
• Nikdo nebyl přijat rektorem, několik formálních nepřesností nemající dopad na 

rozhodnutí rektora (včasné odvolání, lhůty pro odvolání).   
• Ještě se řeší několik odvolání – rozklad přidělených bodů (TOSP, test KAMV – verze 

v NT s možnou chybou v hodnocení).  

Podmínky přijímacího řízení   

• Zaslány do Akademického senátu, zveřejněny v SIS.   
• Seznámení 3. 9. 2019, schválení 17. 9. 2019.  
• Ještě probíhá kontrola rektorátem – některé obory/programy.    

Zápisy do studia   

• 2. 9. 2019, aktuální stav přijatých.   
• Poslední zápis se uskuteční dne 23. a 24. 9. 2019.  

Imatrikulace (viz sdílené prostředí)   

• 26. 9. a 27. 9. (9, 11, 13 hod.) – vždy po 2 proděkanech.   
• Problém – porada vedoucích pracovišť.   

Studenti se SP   

• Nově přijatí studenti – zaslána informace na RUK.   
• Noví studenti – byli obesláni informacemi o postupu FD.  
• Změny v organizování asistentských služeb – odborní pracovníci KPs a KSP – spíš rozvoj 

studijních strategií než dopomoc….   
• Nová referentka – od 1. 9. 2019 Mgr. Janyšková (místo pí Merellové) – nyní měla DPČ.  

 

Žádost - volitelné předměty 0/2, KZ, 4 kr., ZS   

• Dr. Rusek Cílem tohoto kurzu je především seznámit studenty s trendy, metodologií a 
výsledky didaktických výzkumů. Dále je kurz zaměřen na rozvíjení jejich schopnosti 
aplikovat výzkumem zjištěné poznatky ve vlastní výuce (tzv. evidence-based přístup). 
Kurz probíhá formou blended-learning, tj. má svou prezenční i distanční část 
podporovanou prostředím Google Classroom. Studenti se zapojí do autentického 
výzkumu v oborové didaktice, při jehož řešení budou společně s vyučujícími pracovat 
v roli výzkumníka. Přestože je kurz zaměřen převážně na proces samotného výzkumu, 



pozornost bude věnována i fázi publikační. Nabízí se tak i propojení tohoto kurzu s 
psaním vlastní kvalifikační práce.  

 

Věda a výzkum 

• Probíhá výběr publikací pro per-review hodnocení RVVI. Kvóty pro PedF UK jsou v 
letošním roce následující:  5 nejvýznamnějších publikací za období 2014-18 (biblio 
i nebiblio) plus 13 publikací nebibliometrizovaných s vročením 2018 (součinnost Dr. 
Vorlíčkové a konzultantů z kateder a oborů, termín 25. 9.).   

• Na pozici pracovníka OVČ  pro podporu výzkumných projektů nastoupil od 1. 9. 2019 
Mgr. Filip Lothar Rudorfer.  

• Připravuje se informace pro akademické pracovníky k podávání projektů TAČR – ETA 
se zaměřením na společenskovědní a humanitní obory (vyhlášení se předpokládá 18. 
9.) – poradenství zajistí Mgr. Rudorfer.  

• Pro RUK byly vybrány dva návrhy na podporu pobytů post-doc na fakultě, a to jedna 
uchazečka z Tchaj-wanu na Katedru pedagogiky (garant doc. Voňková) a jedna 
uchazečka ze Slovenska na Katedru matematiky a didaktiky matematiky (garant doc. 
Vondrová).  

• Na 6. 11. je plánována konference doktorandů oborových didaktik z fakult UK na PedF 
UK (finanční podpora z IP, garant doc. Vondrová za koordinační radu Oborové 
didaktiky).  

• Bylo dokončeno a zasláno na OKVA 6 návrhů nových doktorských studijních programů 
k projednání v říjnu a v listopadu. Dokončují se drobné formální opravy a doplnění na 
žádost OKVA, včetně nové formální úpravy smlouvy s FLÚ.   

• V přípravě jsou smlouvy o realizaci společných doktorských programů: Pedagogika (s 
FF) a Didaktika chemie (s PřF).  

Rozvoj 

• Fond F1 2019 – VZMR vypsány (e-knihy, piano, laboratoře), přímé nákupy (červenec až 
září 2019), pracoviště čerpání mzdových prostředků a OONek do 1. 11. 2019 do 12:00 
hod.   

• IP/IRP 2019 – průběžné informace řešitelům IRP (stav čerpání IRP – viz příloha), resp. 
IP čerpání pro potřeby předběžné průběžné zprávy k 30. 9. 2019 na RUK, IP – zůstatky 
IP 1 (19 tisíc Kč), IP 2 (věda a postdoc – 87,9 tisíc Kč), IP 3 (PhD studium – 233,9 tisíc 
Kč), IP 4 (CŽV– 76,7 tisíc Kč), IP 5 (vizuál PedF UK – 280 tisíc Kč /VZMR hodnocení 
1.10.2019/), IP 6 (NeINV – 2,1 tisíc Kč, INV – 82,5 tisíc Kč). 

• CRP 2020 – výzva pro podání nových projektů (informace pro VP e-mailem včetně 
termínů, dead-line do 5. 9. 2019 pro žádost na RUK), bez zájmu – ? SVP Ing. Koucký.  

• ESF OP3V – 4 projekty v rámci výzvy č. 02_19_076 „Inovace v pedagogice“ 
o Důvody nenastoupení absolventů pedagogických fakult do profese učitele / 

pedagogického pracovníka (dr. Kostelecká),  
o Podoby diferenciace na základních školách (dr. Greger),  
o Učitelské porozumění příčinám školní neúspěšnosti a efektivita pedagogických 

intervencí (doc. Smetáčková),  



o Kreativní školy – PedF UK jako partner (doc Fulková).  
• Rekonstrukce budovy M. Rettigové – seriál schůzek k designu interiéru budovy (Ateliér 

P.H.A. s.r.o. – p. Gajdošík) – další termín 16. 9. 2019 od 9:30 hod., nadlimitní VZ. „PedF 
- Projektová dokumentace – Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 47/4, 
Praha 1“ – podání nabídek do 11. 9.2 019 do 10:00 hod.  hodnota 16 mil. Kč bez DPH.  

Tajemnice 

Brandýs nad Labem – Modernizace bazénové technologie /firma GHC Invest, s.r.o.  

• Rekonstrukce běží podle plánu. Předpokládaný termín ukončení - do konce září 2019 
bude dodržen.   

Úklid – výběrové řízení na firmu  

• Výběrové řízení bylo nakonec vypsáno jako VZMR na jeden rok. Vítězná firma Helder, 
s.r.o. zahájí provoz nejdéle 9. 9. 2019. Cena: 1,104 mil./za rok bez DPH. Uklízené 
prostory: budova Myslíkova, Rettigová 8, v Rettigové 4: třetí a druhé patro, schody a 
chodby.   

Rekonstrukce budovy v Celetné  

• Kolaudace budovy proběhne 5. 9. 2019, komerční prostory budou zkolaudovány 
později. Stěhování kateder bude zahájeno 16. 9. 2019, jako poslední se bude stěhovat 
knihovna – začátkem října. Výuka začátkem října bude zahájena.  

Rekonstrukce budovy v Rettigové  

• Nadlimitní výběrové řízení na projektovou dokumentaci bylo vypsáno dne 5. 8. 2019. 
Otvírání nabídek a hodnocení začne dne 11. 9. 2019.   

Ostatní  

• SPP – mzdový limit.  
• SVP – přestěhování z Malátovy.  
• Konference pro zaměstnance, viz příloha.  
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