
Kolegium 7. 11. 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 
• Návrhy pro vědeckou radu – diskuse. 
• Kontrolní osoby pro šetření mezi studenty a absolventy: doc. Straková, dr. Laufková. 
• Připomínky k univerzitnímu základu (k učitelství, propedeutice). 
• Návrhy: doc. Chalupský - cizí jazyky ve výuce pro všechny studenty 

V. Laufková 

SOR a spolky 
• Společné setkání SOR a spolků s vedením fakulty: proběhlo 31. 10. 2017, zápis v příloze na 

sdíleném disku. 
• Ustanovování SOR: SOR podávají jmenovací listiny přes podatelnu a adresují je do AS PedF 

UK (do 10. 11. 2017). 
• Výjezdní zasedání SOR a spolků (T. Bederka, V. Laufková): 
• Termín: 8. - 10. 12. 2017, chata UK v Peci pod Sněžkou (rezervace provedena). 
• Cíl výjezdního zasedání: poznat se mezi sebou, vyměnit si zkušenosti a příklady dobré praxe; 

diskuze, jak může PedF UK oživit SOR a spolky a pomoci jim v dalším fungování. 
• Program: workshopy – např. strategické plánování, granty, marketing, grafika apod. 
• Účastníci: ustanovené SOR a spolky: 2 zástupci každé SOR, zástupce neformálního spolku, 

rady spolků. 
• Granty na činnost SOR a spolků (upravený formulář na disku). 
• Komise: V. Teodoridis, P. Nečasová, M. Kadrnožková, T. Bederka, V. Laufková 
• Termíny: SOR a spolky budou moci posílat své návrhy do 30. 11. 2017. Komise rozhodne do 

15. 12. 2017. Schválené návrhy do SIS do 31. 12. 2017. 
• Finanční limity: proplacení akcí 

proběhlých v ZS 2017/2018 a k tomu plány akcí a aktivit na LS 2017/2018. Finanční limity: 
až 80 000 Kč / semestr na spolek, 10 000 Kč / semestr na SOR. 

Příměstské fakultní tábory v době jarních prázdnin 
• Na základě poptávky některých rodičů. 
• Termíny: 5. – 9. 2. 2018 (Praha 1- 4), 12. 2. – 15. 2. 2018 (Praha 6 - 10). 
• Cena: 1950 Kč/týden, věrnostní sleva 100 Kč, sourozenecká sleva 100 Kč, sleva pro 

zaměstnance PedF UK 100 Kč, slevy se sčítají. 
• Týden plný návštěv, exkurzí, poznávání a vzdělávání; tentokrát bez nocování na fakultě, 

abychom nekomplikovali situaci. 
 
 
 

  
 
 

 
Zápis ze setkání studentských oborových rad, spolků a zástupců studentů 

s vedením fakulty 
31. 10. 2017 

 
Přítomni za studenty: 
Studenti jsou tříděni podle SOR a spolků. V případě, že je některý ze studentů členem více 
SOR/spolků, je zde uveden vícekrát. 



AGORA 
 Veronika Valínová 
 Zuzana Martínková 
Drosophila, SOR Bi 
 Petr Holub 
 Daniel Pražák  
Kvvído, KVV 
 Miroslava Myerová 
 Veronika Zavřelová  
SOR KGER 
 Marie Králová 
 Karin Polcarová 
SOR HV 
 Tereza Staňková 

 Tomáš Vonšovský 
SOR IT 
 Jan Vais 
 Petr Lienert 
SOR M, SOR Pedagogiky, Peďák 
 Pavla Šulcová 
SOR Psychologie 
 Anna Bartoňová 
 Dominika Marková 
SOR VKZ 
 Andrea Čejková 
 Adéla Doležalová 
 

Celkem: 17 
 

Přítomni za vedení fakulty: 
Ing. Ivana Kočová, doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D., PhDr. Veronika Laufková, Ph.D., 
PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D., prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 

Program: 
1. Studentské hodnocení výuky 

• M. Nedělka se krátce věnoval možnostem, jak může vedení fakulty pracovat se studentským 
hodnocením výuky. Vedoucí kateder dostanou dopis s konkrétními problémy, na které bylo 
v HVS upozorňováno. Vedoucí kateder mají podávat informace, jak s konkrétními problémy 
pracují. 

• D. Pražák položil dotaz, jak se bude dělit část „motivačního balíčku“ na jednotlivé katedry v 
závislosti na studentském hodnocení výuky. Podle dr. Nečasové se bude rozhodovat zejména 
v závislosti na tom, nakolik konkrétně se jednotliví vedoucí kateder vyjadřovali k problémům 
uváděným v HVS. 

• Poděkování za předstudijní soustředění, seznamovací kurzy, Dvorky. 
2. Agenda tajemnice 

• Tajemnice upozornila, že Velký sál není vhodným prostorem pro akce spojené s nocováním 
na fakultě (se souhlasem vedení nocování lze uskutečnit, ale v místnostech s kobercem). 

• Sbírka víček – akce spolku EMIL – je třeba se o sbírku starat a zajišťovat vyprazdňování 
krabic s víčky. 

3. Projekty OP VVV 
• Doc. Kucharská informovala studenty o projektech OP VVV (Sc2, SC5). Je stále možné se 

do těchto projektů zapojit formou suplování za pedagogy ZŠ a SŠ zapojené do projektu (týká 
se to zejména NMgr. oborů ČJ, D, OV, M, IT, Bi) a získat tak 3 kredity 
(http://pages.pedf.cuni.cz/sc25/studenti-pedf-uk/, další setkání jsou naplánována na 22. 11. a 
29. 11.). Koordinátorem této aktivity je dr. K. Špačková (klara.spackova@pedf.cuni.cz). 

• Projekt bude pokračovat mj. akčním výzkumem, do kterého budou zapojeni studenti fakult 
připravující učitele (konkrétně 1. 1. 2019 až 30. 6. 2019). Více informací: 
http://pages.pedf.cuni.cz/sc25/ka05-akcni-vyzkum-studentu-v-zakladnich-a-strednich-
skolach/. 

4. Překrývající se rozvrhy 
• Doc. Kucharská informovala studenty o tom, že vedoucí kateder byli požádáni, aby byli 

tolerantní v případě absence studentů z důvodu překrývající se výuky. 
5. Zápis na SZZ 

• Podle doc. Kucharské je potřeba připomenout studentům, aby se zapsali včas na SZZ. Podle 
harmonogramu akademického roku je potřeba se přihlásit v období 13. 11. - 8. 12. 2017. 



Termín pro odevzdání BP a DP v elektronické podobě pro všechny obory je 8. 12. 2017 (zimní 
termín SZZ). 

6. Stipendia 
• Je potřeba doplnit čísla účtu v SIS. 
• V případě problémů s vyplácením stipendií je vhodné se obracet na studijní proděkanky s 

detaily, kterých se to týká. 
• Dr. Nečasová informovala studenty o termínech pro vyplácení stipendií: Poté, co je 

stipendium schváleno, následně je potřeba počkat 30 dní, zda se student proti vyplacení 
stipendia neodvolá (viz správní řád), tj. výplata stipendia bude tímto pozdržena. 

7. Poplatek za prodlužování studia 
• J. Vais položil dotaz koho se ptát v případě detailů ohledně vyměřených poplatků na studium. 

Nejlepším řešením je obrátit se na Mgr. Svobodu, měl by být schopen zobrazit detaily ohledně 
poplatku za prodlužování studia, ale pouze pokud se nejedná o první poplatek za studium, ten 
není možné na studijním oddělení zobrazit, před jeho vyměřením rektorátem. 

8. Nové studijní předpisy 
• Byly představeny na zasedání akademické obce 4. 10. 2017. Prezentaci poskytla dr.  

Laufková. 
9. Závěrečné práce 

• Dr.  Laufková upozornila, že již před nějakou dobou vzniklo opatření děkana (12/2017 a 
přílohy: https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-71.html), které změnilo název v závěrečných 
pracích na Univerzita Karlova (bez „v Praze“). Dále již není potřeba odevzdávat závěrečné 
práce v tvrdých deskách a dále již také není potřeba zadávat téma závěrečných prací do SIS 6 
měsíců předem (není to nutné, ale doporučené!). 

• J. Vais upozornil, že při vyhledávání na stránkách PedF UK, se na prvních místech zobrazují 
staré šablony pro závěrečné práce – bude upraveno webmasterem. 

10. Výjezdní zasedání SOR, spolků a vedení fakulty 
• 8. - 10. 12. 2017 se bude konat výjezdní zasedání SOR a vedení fakulty. Sraz v pátek večer, 

chata UK v Peci pod Sněžkou. Konec v neděli po obědě. Náklady (cesta, ubytování, strava) 
budou účastníkům proplaceny. 

• Cíl výjezdního zasedání: poznat se mezi sebou, vyměnit si zkušenosti a příklady dobré praxe, 
říci si, jak může PedF UK oživit SOR a spolky a pomoci jim v dalším fungování. 

• Program: workshopy – např. strategické plánování, granty, marketing, grafika apod. 
• Účastníci: ustanovené SOR a spolky: 2 zástupci každé SOR, 2 zástupce neformálního spolku, 

rady spolků. 
13. Ustanovování SOR 

• SOR podávají jmenovací listiny přes podatelnu a adresují je do AS PedF UK (ideálně do 10. 
11. 2017). 

 
Zapsal: J. Vais      Schválily: Kucharská, Laufková, Nečasová 

 

ROZVOJ 
• Čerpání IP/IRP – zůstatky k čerpání IP1 (23 tisíc), IP2-IP7 (0), IP8 (105 tisíc a 230 tisíc 

rekonstrukce Velký Sál – 10. - 12. 11. 2017); katedrové IRP projekty (do 15. 11. 2017, zatím 
4 z 10). 

• Fond F1 – katedry čerpání do 1. 11. 2017, investice: pouze už laboratoř PSY realizace 
listopad/prosinec 2017. PR k zakoupenému zařízení; služby: Microsoft balíček, orientační 
systém v Rettigové + Myslíkově – instalace 8 - 10. 11. 2017, rekonstrukce učeben 
(přeúčtování zbylé částky). 

• Fond F2 – čerpáno centrálně (zůstatek cca 1,5 mil. Kč) dočerpání OON, služby a materiál 
vydavatelství a knihovna PedF UK. 

• Školení k systému Turnitin na PedF UK II – listopad 2017 (garant za KITTV dr. Fuglík). 



• OP3V „Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ“ alias RUK 34,7 mil. – podklady katedry 
do 13. 11. 2017, 12:00 hod – studovna, bazén, modernizace učeben…, možné duplicity 
s ERDF projekty (prof. Nedělka, Teodoridis); finální výše alokace bude známa až cca kolem 
20. listopadu 2017; OPP RUK seminář na MŠMT dotazy e-mailem do 14. 11. 2017. 

ZAHRANIČNÍ 
• 1) Informace o návštěvě proděkanky doc. Černochové na Joetsu University of Education 

(Japonsko) ve dnech 30. - 31. 10. 2017, s cílem 
◦ projednat s vedením univerzity podmínky pro další výměnu studentů, 
◦ setkat se s naší studentkou Eliškou Vondruškovou (z KVV), která od září studuje v Joetsu 

(celkem 4,5 měsíce), 
◦ projednat přípravu společného mezinárodního výzkumu zaměřeného na zkoumání faktorů 

ovlivňujících sebehodnocení studentů v ICT a angličtině. 
• 2) 13. 11. se uskuteční mezinárodní konference na ÚVRVR s delegací z Indonésie. 

Černochová uvítá delegaci. (Vše projednáno s ÚVRV). 
• 3) Analýzy a vyhodnocení stavu využití finanční podpory určené pro mobility kateder (26 tis, 

20 tis.). 
• 4) Příprava akce na propagaci zahraničních studentských mobilit 23. 11. 2017. Řešíme otázku, 

jak zapojit Elišku Vondruškovou (přes SKYPE  8 hodin časový rozdíl, nebo předtočit video). 
• 5) V LS 2017/18 bude na KITTV studovat studentka z Mexika (Universidad Autónoma de 

Méxici). S Univerzitou existuje meziuniverzitní dohoda, na níž participuje i PedF. 

Studijní 

Akreditace 
• Probíhají kulaté stoly k přípravě akreditačních spisů. 
• Konzultací využila KPP, CŠM, KCHDCH, KHV. 
• KPP: spis připraven v minulém období, s katedrou řešen postup – je potřeba dále pracovat na 

obsazích – předmět ICT. Zahájena byla příprava srovnávací tabulky dle požadavků MŠMT, 
jak naplňujeme standardy -  svolení uznávacího orgánu (program vedoucí k učitelské 
kvalifikaci). Problém s kreditovým ohodnocením diplomové práce – dle standardů má být 15-
30 kreditů, v minulé akreditaci bylo až na výjimky kreditové ohodnocení kvalifikačních prací 
zrušeno, není ani diplomový seminář. 

• CŠM – spisy též připraveny, nově bude NMgr. širšího zaměření – Andragogika a management 
vzdělávání – shodný základ plus dvě specializace. 

• KCHDCH bude usilovat o společný doktorský program s PřF, prof. Bílek osloví prof. 
Čtrnáctovou. Otázka, zda by bylo možné mít společný program, kde by se studenti 
započítávali podle působení školitele (tedy nikoli model, že jedna fakulta je kmenová, druhá 
vstupuje jako smluvní partner) – lze však v rámci smlouvu o spolupráci tento model nastavit. 

• Katedry obdrží informaci o počtu doktorandů v 3 letém studiu, akreditace končí 2019, apel na 
dokončování (viz přílohu) – celkem se jedná o 114 studentů. 

Studenti se SP 
• Zajištění ozvučení výtahu, popisky učeben v Braillově písmu, orientační systém. 
• Dále probíhá dokoupení pomůcek pro studenty se SP. 
• Proplacena odměna všem kontaktním pracovníků na katedrách – podle počtu vykázaných 

studentů se SP. 
• K 1. 12. 2017 budou spuštěny nové stránky poraden pro studenty se SP. 
• Kromě Poradny pro studenty s handicapy a Akademické psychologické poradny začne 

fungovat Logopedická poradna (vady výslovnost, neurózy řeči) – pro studenty i vyučující, 
dále audiometické vyšetření. 

• Všechny služby jsou evidovány a budou vykazovány. 
• Listopad – dočerpání finančních prostředků, vytvořen fond účelově určených prostředků. 



Finanční vyrovnání Dějepis – Geografie 
• Informace k současné situaci. 

UJAK 
• Aktuálně dokončilo studium 3 studenti (po 3 semestrech), 26 studuje, 2 zanechali. 
• Dočerpání prostředků, materiál a služby, odměny pro katedru speciální pedagogiky, vedení 

diplomových prací, výuka, podpůrné služby (studijní, knihovna, atd..). 
• Řešeno v součinnosti s paní tajemnicí. 
• Vytvořen fond účelově určených prostředků, převod cca 60 tis. k čerpání do příštího roku. 

Stipendia 
• Spočtena prospěchová stipendia, připraveno Rozhodnutí pro studenty. 
• Návrh SPS pro pedagogické pracoviště (viz přílohu). 
• Uzavření účelových stipendií za říjen - 6. 11. 2017. 
• Navýšení kapitol dle zasedání AS (viz příloha). 
• Problém s vytvářením návrhů v SIS SPS stipendií pro doktorandy – řeší se. 

Studentské hodnocení výuky 
• Proběhlo jednání Komise pro HVS. 
• Připravuje se harmonogram pro ZS 2017/18 a úpravy otázek. 
• Zahájena byla příprava zprávy pro rektorát, termín dodání do 15. 12. 2017. 

Příprava nových opatření děkana 
• Kvalifikační práce – v součinnosti s právníky. 
• Organizování a zajištění praxí (připravuje dr. Mazáčová). 

CŽV 
• Avízo vzdělávacích programů k akreditaci (viz příloha). 
• Proběhlo kontaktování kateder prostřednictvím dotazníku, naváží individuální pohovory o 

směřování kateder v rámci CŽV. 
 

Infoden Albertov 
• 11. 11. 2017. 

 
Katedra germanistiky PedF UK 
Kurs U3V: Pražská německá literatura v 19. a 20. století 
 
Pro LS 2017/18 je plánován kurs v rozsahu 30 hodin (10 x 3 hodiny) pro 30 účastníků, který bude 
složen ze dvou třetin z přednáškové výuky a z jedné třetiny z výuky v exteriérech. Proběhne deset 
sezení v tomto rozvržení: 

• Čtyři přednášky (tři s analýzou textu) – 12 hodin – prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. 
• Tři přednášky (tři s analýzou textu) – 9 hodin – doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. 
• Tři tematické procházky (výuky v exteriéru) – Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. 

Součástí kursu je šest hodin analýzy vybraných reprezentativních textů po druhé až šesté přednášce. 
Kurs bude zakončen závěrečnou prací a kolokviem. 
 
Obsah kursu: 

• Formování něm. lit. v Praze od počátku (tzv. bohemismus) do 70. let 19. stol. 
• Spisovatelé tzv. Rilkovy generace. 
• Tzv. Mladá Praha – literární hnutí a jeho podhoubí – časopisy, vzory, vliv. 
• Proměna paradigmatu něm. lit. – zánik monarchie, vznik republiky, nová lit. organizace, 

převaha židovských autorů, formování tzv. Pražského kruhu. 
• Max Brod a Franz Kafka. 
• Významní autoři předválečné republiky. 



• Zánik pražské něm. lit. 1939/45 a její pokračování ve válečném a poválečném exilu. 
• Vycházka po něm. lit. stopách na Starém Městě. 
• Vycházka po něm. lit. stopách na Novém Městě. 
•  Vycházka po něm. lit. stopách na Malé Straně, Muzeum Franze Kafky v Helgertově cihelně. 
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