
Kolegium 4. 12. 2018 

(zápis) 
 

Děkan 
Dotazy 

Zápis doktorandů do předmětů – možnosti elektronické cesty 

Totéž v CŽV 

Závěry: do konce roku bude umožněno. 

 

Termíny 

Porady vedoucích pracovníků a kolegia: návrh na stávající režim (vedoucí 3. čtvrtek v měsíci, kolegia 

v liché úterý) 

 

Informovanost 

Výsledky studentských vědeckých grantů: bude vhodné prezentovat na webu 

 

Studium 

Dopis MUDr. Olgy Sehnalové, MBA, europoslankyně, k začlenění spotřebitelského vzdělávání 

budoucích učitelů do studia. Viz www.sehnalova.cz/konference Závěry: možnost začlenění do nově 

akreditovaných programů. 

Praxe: návrh KHV na průběžné praxe 

Akreditace: informovanost o parametrech? 

Závěry: lednové kolegium bude akreditacím věnováno, poté výjezdní zasedání pracovní skupiny (7.–8. 

2. 2019). 

 

Provoz 

Zajištění bezpečnosti budovy z hlediska stavby (pád oken, omítek, okapů) . 

Závěry: povolání odborného posouzení v r. 2019. 

 

 

 

http://www.sehnalova.cz/konference


Personální 

Efektivita vynakládaných fin. prostředků ve vztahu k obsahu pracovní činnosti. Závěry: nutno dbát na 

maximální efektivitu a dostatečnou náplň pracovní činnosti.  

V souladu s organizačním řádem pedagogické fakulty a po projednání v kolegiu děkana kolegium 

doporučuje děkanovi fakulty provést změnu v obsazení kanceláře děkana, konkrétně snížení počtu 

asistentek a současně zajištění spisové služby a tím zefektivnění práce kanceláře děkana. 

Závěr: provedení změny v prosinci 2018. 

 

Studijní 
 

ŽÁDOSTI O ZMĚNU VE STUDIJNÍCH PLÁNECH 

KRL: 

- žádají o změnu prerekvizit u klauzurních zkoušek Nmgr, úprava je ve prospěch studentů, aby 

si klauzurky mohli plnit už v ZS a neměli tak souběh povinností v obou oborech najednou, 

prekvizitami by byly pouze předměty z 1. ročníku. 

Jedná se předměty: 

1. Klauzurní práce z ruské literatury pro magisterské studium - nyní má prerekvizity Starší 

ruskou literaturu OPNR2R106A a Jazyková cvičení C OPNR2R112A, nově by zůstala Starší 

ruská literatura OPNR2R106A, ale místo JCR C by byly JCR B OPNR2R105A 

- 2. Klauzurní práce z ruské lingvistiky pro magisterské studium - nyní má Stylistika RJ 

 OPNR2R104A, Vývoj RJ OPNR2R111A a Jazyková cvičení a reálie C OPNR2R112A, nově by 

zůstala pouze stylistika OPNR2R104A a místo JCR C by byly zase JCR B OPNR2R105A, Vývoj by 

jako prerekvizita odpadl úplně. 

KAJL: 

- žádají o zařazení povinně volitelného předmětu do studijního plánu pro letní semestr 1. 

ročníku navazmag studia. Jde o týdenní výměnný pobyt na univerzitě v Anglii (Leicester), bylo 

schváleno v září proděkankou pro zahr., nepožádali včas o vytvoření předmětu.  

KČJL: bylo již schváleno, nepromítlo se to SP (posílení didaktického zaměření předmětu) 

- 1. ročník navazmag LS: dosud: 

Světová literatura I   - 0/2, Didaktika literatury II  0/1 

Nově: Světová literatura I - 0/1, Didaktika literatury 0/2 

Závěry: schváleno.  

FIRMA DERS  

Závěry z jednání: budou vybrány produkty zjednodušující administrativu. 

CŽV  

- vkládání ZP do SIS na UK zatím není, zásah ÚVT není jednoduchý – viz vyjádření Ing. Grepla: 

Zavedení odevzdávání souborů k závěrečným pracím CŽV není pouze přepnutí konfigu. Konfig 
je pro toto globální a tudíž tuto možnost nemá nyní žádná fakulta. 



Před tím, než by se tento konfig změnil, je nutno dořešit celý proces práce se soubory – 
kontroly (povinný rozsah souborů, nutno prověřit, zda by se nemusela obejít kontrola na 
PDF/A, úklid prací po absolvování atd.). 
A nejlepší by bylo převést konfig na fakultní – nevím, zda půjdou touto cestou nějaké další 
fakulty. 
Pokud na této možnosti trváte, začneme ji řešit – bohužel zde jednoduchá nápověda není. 

- stav elektronizace kurzů pro výkon povolání 
- pracuje se na předpisu k odevzdávání závěrečných prací a na „řádu CŽV“  
- výběrové řízení na místo po odcházející mgr. Maturové 

HVS  

- proběhlo jednání komise pro HVS, vyjednán harmonogram HVS za ZS 2018/2019, bude vydán 

opatřením 

o Zahájení hodnocení: 7. 1. 2019 

o Ukončení hodnocení: 10. 2. 2019 

o Reakce pedagogů před zveřejněním výsledků: 11. 2. – 24. 2. 2019 

o Publikace výsledků: 25. 2. 2019 

- probíhá diskuse o změně otázek 

 

DOHODA S PřF O FINANCOVÁNÍ MEZIOBOROVÉHO STUDIA 

- dohodnut postup vycházet z výše příspěvku A + K Pedagogické fakulty na studenta: 33.408 

Kč, z toho 44 % x 49 studentů, PřF bychom hradili 720.276 Kč. 

- diskuse o převodu studentů na PřF jako kmenovou fakultu 

- dohodnuto vytvoření nové smlouvy – upřesnění financování + další změny, např. pořadí SZ 

 

KONZULTACE VEDOUCÍCH KATEDER SE STUDIJNÍMI PRODĚKANKAMI 

- proběhlo jednání s KVV, přihlášeny KAJL, KRL, KDDD 

- připraven výtah vybraných článků SZŘ a POS, vztahujících se k práci akademických pracovníků 

- připraven přehled oblastí, kde nesou zodpovědnost garanti programu – probíráno 

s vedoucími kateder 

DOD  

- 5. 12. 2018 

- Dolaďujeme poslední organizační záležitosti  

 

AKREDITACE  

- Zaslán výpis akreditací na RUK, s návrhy termínů, zatím bez odezvy  

- Požádáno, aby DS Didaktika českého jazyka šla až později – zatím bez odezvy  

- Logopedi a surdopedie (Mgr.) a Srovnávací pedagogika (NMgr.) – také až později (kontrola u 

vedoucích kateder)  

- První akreditace – na jaře 2019 – doktorské studium  



- Akreditační spis – co největší využití SIS  

- Setkání s garanty doktorského studia (některé katedry budou mít nového garanta –součást 

akreditačního procesu) – začátek ledna, pokyny k tvorbě spisů – proděkan pro vědu plus SP, 

připravena Monika Kadrnožková 

- Jmenování členů pracovní skupiny pro pregraduální studium – dohoda kolegia 

- Termín zasedání pracovní skupiny pro pregraduální studium – dohoda kolegia 

 

STIPENDIA  

- Proběhne kontrola přidělených prostředků pedagogickým i nepedagogickým pracovištím a 

dle legislativy  

- Proběhlo schvalování studentských grantů (dr. Viktorová) – viz přílohu, návrh na zveřejňování 

na webu (bez přidělených finančních prostředků), jen téma a anotace?  

- Problém s vyplacením studenti v doktorském studiu (jen někteří studenti, kteří ukončili 

studium), řeší pan Svoboda  

- Přečerpání částky SPS KHV – cca 1 tis. Kč 

 

ZAKÁZKA 415-504009  

Zdravotník zotavovacích akcí za účelem vyplacení stipendia  

- Částka 6000,-Kč (6 studentů)  

- Převod prostředků na PedF – vyplacení 1200,-Kč stipendia na jednoho studenta  

- Smlouva (bohužel konec roku) – za rok 2018 

 

STUDENTI SE SP  

- Od ledna bude agenda řešena jinou osobou – pí Zvolskou, pí Merellová přechází na celý 

úvazek na centrum CŽV, včetně finančních prostředků  

- Finanční zajištění úvazku – z účtu studentů se SP, 0,5 úvazku pro pí Zvolskou 

- Po nezbytně nutnou dobu – zácvik  

- V současné době – dočerpání účtu, čekáme na poslední faktury za tlumočení 

- Ještě se zajišťuje TV přijímač pro knihovnu plus digitalizace  

- Přísnější zacházení se studijní asistencí, několik žádostí o podporu na fakultě – bude řešeno 

v součinnosti s RUK, proč nebyla stipendia poskytnuta   

- Do konce roku zpráva o činnosti v roce 2018  

 

ROZVRH  

- Po Jakubovi Konečném bude přebírat rozvrh pan Kukla (KS)  

- Pro 1. st. ZŠ je v návrhu Štěpán Ročák – bude řešeno 

 

SZZ  

- Informační akce o přihláškách ke SZZ (helpdesk SIS, mail, web fakulty)  

- Dodržování termínů přihlášek  



 

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE  

- Svolána na čtvrtek, 16,45  

 

 

 Věda a výzkum 
 Doktorské studium  

a) Den otevřených dveří doktorského studia se uskuteční v pondělí 10. 12. 2018 v 15.00 – 17.00. 

Kol. Bederka připravuje program dle podkladů od předsedů oborových rad, zařazeny byly i 

nové programy Didaktika chemie a Německý jazyk a literatura s didaktikou.  

b) V součinnosti se studijním oddělením pokračuje příprava elektronizace dr. studia, zahájení už 

od letního semestru je reálné. 

c) AS schválil podmínky přijímacích řízení do doktorských studií pro přijímací zkoušky v 1. 

pololetí 2018. 

 Žádost pana prorektora Konvalinky – do 31. 12. 2018 provést kroky k zajištění Strategie 

hodnocení vědy na UK na fakultě:  

- personální zajištění hodnotících orgánů: posuzovatelé a oborové hodnotící panely – 

nominace zejména zahraničních odborníků, 

- nominace srovnatelných evropských univerzit (benchmark) dle oborů,  

- jmenování fakultního koordinátora hodnocení (Dr. Vorlíčková) 

 Návrhy do panelů GAČR do 30. 11.: potvrzeni prof. Županič a doc. Voňková. 

 Pro doktorandy a akademické pracovníky byly/jsou organizovány workshopy a přednášky na 

téma Academic Writing (stážista prof. Lamanauskas na KCHDCH s podporou rektorátního 

programu mobilit). 

 Připomínkován byl návrh úprav Etického kodexu a Jednacího řádu Etické komise UK (součinnost 

s kolegyní Mgr. Helenou Chalupovou z KDDD) – příprava na HR Award 

 Výsledky GAČR z minulého týdne, úspěšní jsme jako hlavní řešitelé projektů nebyli (byly přijaty 

jen tři standardní projekty z Pedagogických fakult, všechny z PdF MUNI).  

 Problematika zaměstnání post-doků samoplátců. 

 Očekává se navýšení prostředků projektu UNCE na KCHDCH pro rok 2019. 

 

Rozvoj 

 IP/IRP 2016-18: IP3 (44.094,- Kč), IP8 (215 tisíc – ESS); Fond F1: KDDD (11 tisíc ONN); 

zbývá 11.160,- Kč; F2: – dočerpáno; 

 Investiční aktivity PedF UK na rok 2019 (viz SPR UK): Modernizace bazénové 

technologie v Brandýse nad Labem (4,1 mil bez DPH) a Modernizace malé a velké 

tělocvičny v Brandýse nad Labem (7,44 mil bez DPH) – příprava projektové 

dokumentace a podkladů pro stavební povolení (bazén); Etapová rekonstrukce 

objektu Magdalény Rettigové 47/4, Praha 1 (projektová dokumentace cca 12 mil bez 



DPH; 2. výzva Programu 133 210 ROZVOJ A OBNOVA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ 

ZÁKLADNY VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL (rok 2019) – podáno na RUK. 

 ESF Nábyteček 1 – úspory Pha (RFID brána do Studovny cca 342 tisíc), úspory Brandýs 

(dotaz na KTV a KHV cca 11.500,-); 

 Spálená 10 – seminární místnost malá „Sp301“ – zadáno v Whoisu + požadavek na 

SIS jako konzultační místnost Sp301 (děkanát) – volná rezervace pro všechny, 

vybavení 2xPc + 1x tiskárna. 

 

Tajemnice 

 Nové mzdy v roce 2019 
Návrh na úpravu mezd v jednotlivých tarifních třídách, po schválení nové minimální mzdy a 
zaručené mzdy pro rok 2019. Je možné, že se ještě změní vnitřní mzdový předpis UK. 
 
 

 Odměny z navýšeného příspěvku MŠMT 
UK rozdělilo dodatečně přidělený příspěvek z MŠMT, pro PedF se jedná o částku cca 2 mil. 
Kč. Návrh na rozdělení prostředků je ve výši 4.500 Kč pro každého zaměstnance na pracovní 
smlouvu, kde je zohledněna pouze výše úvazku. Částku je možné navýšit na 4.600 Kč na 
zaměstnance. 
 
 

 Nové automaty na kávu a bagety 
Vzhledem k nespokojenosti s automaty Š+Sch navrhujeme smlouvu s firmou vypovědět. 

Nově se připravuje smlouva s firmou Delikomat. 

 

Vnější vztahy a organizace 
Návrhy na rozložení a účelné využití stipendií na pracovištích v souvislosti s aktivitou studentů a 

s potřebou jejich zapojení do činnosti fakulty – návrh na logické navýšení v novém roce oproti r. 

2018.    

 

Zapsal Nedělka. 


