
Kolegium 5. 11. 2019 
Č.j. UKPedF/358005/2019 

Přítomni: M. Bílek, I. Kočová, A. Kucharská, V. Laufková, P. Nečasová, M. Nedělka, V. Teodoridis,                  

M. Černochová, R. Wildová, A. Jančařík, T. Bederka   

 

Děkan 

 Krizový scénář – realizace v praxi v minulém týdnu. 

 Stipendia za mezinárodní hodnocení – návrhy: Mgr. Tomáš Botlík (NJ-D), Bc. Eliška Andělová 
(VV-ZSV), František Posolda (NJ-ZSV).  

 Porada KRJL 31. 10.: návrhy na kombinace, kde nebude dáván markantní důraz na fonetickou 
stránku češtiny. 

 KTV: 2 předměty možno spojit, nová vedoucí se obává, že větší skupina bude nevýhodou 
v koeficientu.  

 SVP: výsledky výzkumu prezentovaného na poradě vedoucích budou rozpracovány pro PedF 
v ČR a pro PedF UK, požadavek – 1,2 mil. z Progresu jako dosud. 

 Pro příští kolegium: 2-3 cíle za každou oblast (bylo již navrženo minule za studium, částečně za 
rozvoj). Charakteristika: srozumitelnost formulace, návaznost, splnitelnost, měřitelnost (tedy 
možnost stanovit indikátory).  

V. Laufková 

 Přihláška k zapsání do seznamu fakultních neformálních spolků (spolek La Vie Bohème). 
Všechny náležitosti dle OPAD 7/2019 splňují. 

 Setkání zástupců studentských oborových rad, spolků a tutorů dne 5. 11. 2019 – pozor, změna 
hodiny a místnosti – nově od 16. hodiny v R306. 

 Výjezdní zasedání SOR a spolků.  

Studijní 

Celetná  

 Zprovozněn internet na dalších PC – poděkování, schod ve 14a, návody na obsluhu techniky 
v učebnách.  

CŽV  

 Práce na manuálech, hotový manuál pro U3V, připomínkování manuálu pro programy na 
výkon povolání, tvorba manuálu pro zájmové kurzy. 

Stipendia  

 SPS stipendia lze čerpat i v prosinci, aby byly zúčtovány ještě v roce 2019 – potvrzeno EO.  

 V následujícím týdnu budou osloveny katedry, aby dočerpaly stipendia SPS. 

  



Promoce, listopad 2019 – aktualizované termíny s rozdělením účasti  

 Bakalářské promoce se konají:  
18. 11. 2019 (Po) v 9:00, 10:30 (Vasil), 12:00 hod. (pan děkan).  
20. 11. 2019 (St) v 9:00, 10:30, 12:00 (Mirka), 13:30 a 15:00 hod. (Martin).  

 Magisterské promoce se konají:  
21. 11. 2019 (Čt) v 9:00, 10:30, 12:00 (Anička), 13:30 a 15:00 hod. (Pavla).  
25. 11. 2019 (Po) v 9:00 hod. – zrušeno.  

Věda a výzkum 

 Vyplácení mimořádných stipendií pro úspěšné absolventy doktorských studijních programů, 
kteří ukončili studium ve standardní době studia – je třeba připravit návrh legislativy.   

 Byly podány čtyři projekty TAČR – ETA.  

 Probíhá zpracovávání návrhů nových projektů GAUK – termín do 18. 11. 2019 (na OVČ do 15. 
11.). Informováni jsou znovu všichni doktorandi a školitelé.   

 Akreditace habilitačních a profesorských jmenovacích řízení Filozofie na 4 roky – 
prostřednictvím RUK byly podány výhrady k návrhu komise a zpravodaje pro NAÚ.  

 Vědecká rada PedF se uskuteční dne 5. 12. 2019 – změnit dobu začátku na 10.00(?), na pořadu 
jednání bude profesorské řízení doc. Vondrové a jedno habilitační řízení.  

 Setkání předsedů Oborových rad se uskuteční bezprostředně po listopadové Poradě vedoucích 
pracovníků dne 28. 11. 2019 od 10.30 hod. ve Velkém sále.  

 Den otevřených dveří doktorských studií se uskuteční v pátek 29. 11. 2019 od 15.00 do 17.00 
hod.  

 Na druhou polovinu listopadu jsou připravovány semináře zaměřené na podporu návrhů 
projektů do GAČR.  

 Další postup v hodnocení tvůrčí činnosti na UK, v letošním a následujícím roce probíhá 
univerzitní hodnocení tvůrčí činnosti a na celostátní úrovni pak národní hodnocení výzkumných 
organizací – harmonogram a instrukce viz samostatný soubor (vlastní hodnotící zpráva součásti 
pro hodnocení na UK a sebeevaluační zpráva pro národní hodnocení).  

Rozvoj 

 IP 2019 – průběžné zprávy IP část A a B odevzdáno na RUK, problematické čerpání KPg+KPsy, 
KFJL, KG (méně jak 70 %).  

 Fond F1 / Ukazatel P – průběžné čerpání pracovišť a fakulty rozhodne datum 15. 11. 2019 (info 
pro následující kolegium). 

 Info o přípravě a realizaci INV akce „Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, 
Praha 1“ a „Rekonstrukce malé a velké tělocvičny v Brandýse nad Labem“ – schůzka TPO Pha 
a Brandýs, p. tajemnice a VT.  

 ESF projekty – závěrečná zpráva pro MRR a VRR Nábyteček do 15. 11. 2019.  

Tajemnice 

Rekonstrukce budovy v Rettigové  

 Smlouva s vítěznou firmou by měla být podepsána po 6. 11. 2019, což je termín, do kterého by 
mohly být vzneseny připomínky k průběhu výběrového řízení.  

 



Program 133 240 Rozvoj a obnova materiálně technické základny VVŠ  

 Na základě zveřejněné výzvy MŠMT je třeba připravit záměr na naše investiční akce:  

1. Rekonstrukce budovy v Rettigové – je nutné zpracovat studii proveditelnosti, připravit 
projekt minimálně do fáze územního rozhodnutí. Na rekonstrukci budovy bychom rádi 
získali „projektového manažera“, který by měl za úkol koordinovat projektové práce 
s našimi požadavky.  

2. Rekonstrukce tělocvičen v Brandýse – je nutné zpracovat projekt do fáze ohlášení.  

Návrh opatření děkana: Pravidla pro poskytování a čerpání dnů zdravotního volna  

 Předkládám návrh opatření děkana k poskytování zdravotního volna, tzv. „sick day“ s účinností 
od 1. 1. 2020.  

Rozdělení finančních prostředků v rámci motivačního balíčku  

 Přikládám ještě jednou návrh na rozdělení finančních prostředků na katedry.  Motivační 
balíček bude vyplacen v měsíci listopadu.   

Ostatní  

 Umístění automatu na kávu v 1. p. Rettigové - jedná se o novinku na trhu v oblasti nápojů - 
Cappuccino,  Latte, horká čokoláda – vše nově v atraktivních příchutích.  

 Provoz budov 23. 12. – 2. 1. 2020.  

 Smlouva s PřF + vyrovnání za výuku. 

Zahraniční 

Cena STUDY IN  

 Dům zahraniční spolupráce projednal návrhy zaslané univerzitami ČR do soutěže. Na 1. místě 
se umístili 3 absolventi ze 3 různých univerzit, mezi nimi je i zahraniční absolvent MFF UK Ind 
Aakash Ravi. 

 Za PedF jsme do univerzitního kola posílali nominaci KHV na PhDr. Marios Christou, Ph.D., 
z Kypru, který obsadil 2. místo na UK.  

Hostování prof. Linney Wix z USA ns KVV  v 2020 (Fond mobility)  

Aktualizovaný rozpočet pro Fond Mobility  (FM/e/2018-2-011) WIX Linney  

Položka  Částka v celých Kč  

Cestovné  35 000  

Mzdové náklady  78 200  

Pobytové náklady  66 800  

Celkem  180 000  

Požadovaný příspěvek (max. 50 %)  90 000  

 



 Studentská konference UNICA  

 Na studentskou 10. jubilejní konferenci UNICA, která se uskuteční ve dnech 28. 6. – 1. 7. 
2020 na Universidade NOVA de Lisboa v Portugalsko, byli za PedF nominováni do užšího 
celouniverzitního výběru tito studenti a doktorandi:  

 Vendula Vojtová (Bakalářské studium, Psychologie: Psychologie s rozšířením o 
speciální pedagogiku, 3. ročník); vendula.vojtova64@gmail.com. 
 Kristína Grežďová (Navazující magisterské studium, Pedagogika: Pedagogika 
předškolního věku, 1. ročník); kristinagrezdova@gmail.com.  
 Ráchel Ridzoňová (Magisterské studium, Učitelství pro základní školy: Učitelství pro 1. 
ročník základní školy, 4. ročník); racheri@seznam.cz.  
 Vít Smelík (Doktorské studium, Filozofie: Filozofie, 3. ročník); vit.smelik@centrum.cz.  
 Jan Řezník (Doktorské studium, Filozofie: Filozofie, 5. ročník); JReznik@seznam.cz.  

Financování výuky ERASMUS studentů  

 Ve spolupráci s proděkankami pro studium a paní tajemnicí vyjasnit, jaké částky dostávají 
pracoviště za výuku ERASMUS studentů (dotazy KPg, KPsy).  

4EU+ European University Alliance - zapojení fakulty  

 PedF se zatím výrazně nezapojila do spolupráce a projektů 4EU+.  

 Výjimkou je KAMV, která se zapojila do přípravy 3 projektů:  
o A multilingual teacher of a foreign language in a multilingual Europe. Koordinátor: 

University of Warsaw, Faculty of Education (prof. Zbigniew P. Możejko). 
o Adult education in the EU. Koordinátor: University of Warsaw, Faculty of Education (Dr 

Anna Marianowska, Katedra Edukacji Ustawicznej i Andragogiki).  
o New methods of interdisciplinary teaching in studies of social sciences at all levels of 

university education: under-graduate, graduate and post-graduate. Koordinátor: 
University of Warsaw (prof. Zofia Barbara Liberda).  

 Hodně se očekává od KDDD. Situace se zkomplikovala odjezdem doc. Hnilicy do Paříže.  

 Nicméně KDDD s podporou doc. Hnilicy a ve spolupráci s Uni v Paříži, Heidelbergu a Varšavě 
začíná připravovat vzdělávací projekt (letní škola, aj.) založený na výukovém programu, který 
umožní studentům historie setkat se v rámci výběrových a specializačních kurzů (povinně 
volitelné předměty) s domácími i zahraničními odborníky, kteří se zabývají tématem genocid, 
holokaustu a zločinů proti lidskosti. Cílem je zprostředkovat studentům nové pohledy na danou 
tématiku, aby jako budoucí učitelé a vychovatelé měli možnost své žáky a studenty motivovat 
k zamyšlení a vychovat z nich tolerantní jedince.  

 Projekt naváže na akci KDDD pořádanou v říjnu na PedF, po odborné stránce zajištěné dr. 
Petrem Kourou a za účasti přednášejících z řad akademiků (z École des hautes études en 
sciences sociales), ale také z Paris IV Sorbonne, která je v alianci 4EU+.   

 Akce pořádaná v říjnu propojila výuku českých studentů se zahraničními studenty Erasmus+. 
Program probíhal ve FJ a ČJ (tlumočeno, hrazeno protistranou).  

 Bude zapotřebí vyřešit řadu otázek:  

1/ Jak zrealizovat program v rámci blokové výuky a nenarušit tím výuku pravidelnou (před 
začátkem semestru je poněkud nepraktické angažovat studenty v době jejich volna)?  
2/ Kde realizovat blokovou výuku v rámci UK, když není k dispozici přednáškový sál/aula a 
peníze na pronájem fakulty nemají k dispozici?  
4/ Lze využít smlouvu Erasmus pro "invited speakers" univerzit v alianci?  



5/ Jak vypsat minigrant na mobility pro zkvalitnění výuky?  
 

 V nejbližší době bude na RUK svoláno jednání s koordinátory fakult (informace o nedávném 
jednání v Paříži, organizační schéma, aj.).  

  

 
 

 

 


