
Kolegium 7. 5. 2019 
Č.j. UKPedF/126623/2019 

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

Nedělka,      V. Teodoridis, R. Wildová, V. Laufková, K. Uličná, A. Jančařík, T. Bederka   

Děkan 

- Kontrola anotací atd., v SIS do 20. 5.  
- Asociace děkanů 30. – 31. 5.: zástupci PedF.    
- Výroční zpráva – konec května.  
- Podněty pro strateg. záměr MŠMT.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxEsTIKXI_ro8UNNv_d8QqbrgDnEzQKT
AuSbvsVyVJULDlw/viewform   

- Padova meets Prague: 15.5.  
- Mezinár. rada 27. 5.: zástupce PedF.    
- DS: zkrácení hodnocení konec října. 
- 29. 10. – 1. 11.: mezinárodní hodnocení. 
- Profilové obory na https://www.cuni.cz/UKEN-450.html.  

- ESS (RKR 10): nutné OPAD (příloha).  
- Via Carolina 15. - 16. 5. – skauti.  

Turnitin (RKR 7): změna OPAR – Theses i Turnitin od 1. 10. 2019. Studenti sami nebudou 
moci kontrolovat, jen zainteresovaní APOD. Bude provedena namátková kontrola. Do 20. 
5. připomínky.  

V. Laufková 

Spolky – výroční zprávy  

- Výroční zprávu za rok 2018 dodaly v pořádku spolky Agora, Drosophila a Otevřeno. Byly 
požádány o doplnění finančních prostředků a jejich čerpání (bude předloženo 
kompletně na příštím kolegiu).  

- Žádost spolku MicroLab o nocování na fakultě to z 10. 5. na 11. 5. LAN party (již třetí 
akce tohoto typu, vždy bezproblémový průběh). LAN party spočívá v setkání fanoušků 
počítačových her staršího data vydání, kteří si chtějí zavzpomínat na dětství. Využití 
místností R010A a R010B. Zahájení akce 10. 5. v 18:00 a vyklizení místnosti 11. 5. 
v 9:00. V místnostech neprobíhá výuka.  

Celouniverzitní šetření absolventů Univerzity Karlovy  

- K 16. 4. 2019 došlo ke spuštění absolventského dotazníku UK. Celkem bylo osloveno 5 
664 absolventů, z toho 2 978 absolventů z akademického roku 2012/2013 a 2 686 
absolventů z akademického roku 2016/2017. Dotazník bude přístupný do 31. 5. 2019. 
V plánu je rozeslat dvě upomínky těm respondentům, kteří do dotazníku vůbec 
nepřistoupili. Jedna upomínka bude odeslána přibližně v první polovině května, druhá 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxEsTIKXI_ro8UNNv_d8QqbrgDnEzQKTAuSbvsVyVJULDlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxEsTIKXI_ro8UNNv_d8QqbrgDnEzQKTAuSbvsVyVJULDlw/viewform
https://www.cuni.cz/UKEN-450.html


přibližně týden před ukončením šetření. V současné době je návratnost na úrovni 11 
% (7,3 % pro kompletně vyplněné dotazníky).   
 

- Od Centra pro studium vysokého školství byla obdržena datová matice z národního 
šetření mezi absolventy, které probíhalo na konci roku 2018 (Absolvent 2018). 
Návratnost dotazníků za UK byla přibližně 16 %. Hrubé vyhodnocení šetření je k 
dispozici v příloze, jedná se pouze o naši interní verzi, proto prosím k výsledkům 
přistupovat obezřetně (především tam, kde počet respondentů není až tak 
vysoký).  Finální znění tohoto dotazníku je rovněž v příloze.  
 

- Kompletní data za UK jsou rovněž v příloze (lze vyfiltrovat matici odpovědí za naši 
fakultu, ale rovněž porovnávat s výsledky dalších fakult).  Naši absolventi jsou pod 
proměnnou C2_3 (sloupec AS, žlutě vyznačen) – to jsou ti, kteří studium na 
Pedagogické fakultě UK označili jako nejdůležitější pro svou kariéru či to bylo jejich 
nejvyšší dosažené vzdělání, a dále toto studium hodnotili. Celkem se jedná o 332 
respondentů za naši fakultu. Tyto výsledky (matice) jsou jen pro naše interní účely.   
 

- Univerzitě byla přislíbena i zpráva s výsledky, kterou bude vyhodnocovat Centrum pro 
studium vysokého školství (zatím není k dispozici). Ale požádali jsme o datovou matici 
za naši fakultu.  
 

- Na začátku příštího semestru je v plánu společné setkání zástupců všech fakult (za naši 
fakultu zatím doc. Straková a V. Laufková), kde by mohlo Centrum pro studium 
vysokého školství prezentovat jak výsledky národního šetření Absolvent 2018 (příp. 
celoevropského Eurograduate), tak výsledky šetření UK mezi absolventy.  

Akreditace – SZ  

- Skupina ke společnému základu (složka 1c) – verze zaslaná vedoucím kateder A. 
Kucharskou (katedry se mají hlásit do 15. 5. 2019, zatím reakce jen KRJL, KMDM, KPg, 
nespokojenost KITTV)  

Podnět od studentů k vyžadované docházce na přednáškách + nevypisování termínů ZK v SIS  

 

Studijní 

Akreditace doktorského studia   

- Postupně jsou doplňovány osoby – externisté.  
- Problematické vyplňování CV – pracovníci uvádějí jen minima, bylo by vhodné 

informovat garanty doktorských programů, aby upozornili na potřebu vyplňovat 
všechny kolonky – např. často chybí další odborné aktivity, zahraničí, průběh 
vzdělávání. 

- Na akademický senát 14. 5. – připraveny k projednání spisy KPsy, KVV, KHV – bude 
zasláno 7. 5. večer. 

https://www.csvs.cz/blog/2018/09/absolvent-2018/


Akreditace pregraduálních programů   

- Zaslán informační mail vedoucím kateder a garantům SP o složce 1c) a 1a).   
- Obdrželi jsme první vyplněné tabulky, nutné pověření pracovníka, který bude 

finalizovat společně se složkou 1a) a 1c) (KTV, KBES).  
- Reakce dr. Štípka k práci v 1c) – nesouhlasí s definitivním návrhem.   
- Příprava dopisu pro MŠMT. 
- Zatím se nepřipravují materiály v SIS.  

Metodické semináře   

- Potvrzeny termíny 18. 6., 19. 6. – od 14 hodin (dr. Tocháček), 20. 6. (občerstvení pro 
přednášející – Ing. Sankot).  

- Návrh připravit tutorial pro Moodle.   

Přijímací řízení   

- Školení 9. 5. 2019 – zajištění písemných a ústních zkoušek.  
- Modifikace přijímacího řízení uchazečů se SP.   
- Poprvé budeme mít písemný souhlas garanta SP s navrženým modifikovaným PŘ.   
- Vydáno OPAD k upuštění pro PŘ Edukace a interpretace kulturního dědictví.   

Studenti se SP   

- Přišly finanční prostředky na zajištění potřeb studentů se SP, budou přicházet vždy 
kvartálně.  

- 24. 5. pracovní skupina RUK – kontaktní osoby seminář.   
- Řeší se nový návrh financování asistentských služeb – PedF bude mít OON na zajištění 

odborných asistentských služeb cca 8-16 hodin týdně pro každý typ postižení – 
znevýhodnění.   

Stipendia – podpora vědy   

- Dle zadání – ½ odvodů fakultě. 
- Zatím žádost – dr. Šťastný, doc. Voňková.   

Druh 
projektu  Středisko  Katedra  Řešitel  Částka (Kč)  

(Kč)  

UNCE  8-537-18  KCHDCH  prof. Bílek  75 725  37862  

NAKI  233-074  KDDD  prof. Charvátová  57 000  28500  

TA ČR  270-057  KPSy  doc. Smetáčková  213 000  106500  

TA ČR  270-056  KPSY  doc. Kucharská  330 620  150310  

TA ČR  270-066  ÚVRV  dr. Greger  163 461  81739  

TA ČR  8-538-18  KDDD  dr. Havlůjová  33 323  16661  

TA ČR  8-540-19  KCHDCH  prof. Bílek  80 000  40000  

GA ČR  201-694  KP  doc. Voňková  179 000  89500  



GA ČR  201-850  ÚVRV  dr. Šťastný  143 000  71500  

GA ČR  201-851  ÚVRV  doc. Straková  216 000  108000  

GA ČR  201-852  KBES  doc. Teodoridis  73 000  36500  

PRIMUS  274-021  KČJ  dr. Štěpáník  55 000  
 

PRIMUS  247-025  ÚVRV  dr. Martinková  78 436  
 

SVV  260-458  KMDM  doc. Vondrová  419 000  
 

SVV  260-459  KDDD  prof. Pokorný  243 000  
 

CELKEM       

2 359 565    

Doplnění anotací předmětů  

- Osloveni garanti, do 20. 5. mají zaslat vyjádření.  

Odkazy na vnitřní předpisy UK  

- Provedena kontrola umístění odkazů na vnitřní předpisy UK, jsou prováděny úpravy 
dle požadavků UK.  

CŽV  

- Žádost o schválení přípravy kurzů.  
- Jednání s firmou DERS 15. 5. ve 13 hod.  
- Agenda CCŽV předána částečně.  

Harmonogram ak. roku 2019/2020  

- Stanovení děkanských dnů (ZS - návrh na 29. 10. 2019 úterý, den po SS, jsou podzimní 
prázdniny, příp. 18. 11. pondělí - 2x pondělí; LS - návrh na 9. 4. 2020 čtvrtek před 
státním svátkem velikonočním, 6. 5. - rektorský den středa, 1. 5. a 8. 5.  státní svátky 
pátek).  

Věda, výzkum, a Ph.D. 

- Proběhlo protokolární předání Zprávy o auditu doktorského studijního 
programu/oboru Pedagogika/Didaktika českého jazyka – proces je ukončen s 
pozitivním výsledkem.    

- V rámci přípravy akreditačních materiálů k akreditaci nových doktorských studií jsou 
připraveny k projednání v AS Pedagogická a školní psychologie a Didaktika výtvarné 
výchovy.  

- Na základě kontroly výstupů z uděleného tvůrčího volna v období ZS 2012/13 – ZS 
2018/19 byly dosud získány informace od dvou akademických pracovníků (ze čtyř 
oslovených), kteří dokončují výstupy a připravují habilitační řízení (termín do 15. 5. 
2019).   

- Byl proveden „audit“ nákladů na vydávání časopisů z prostředků PedF (rozpočet 
Vydavatelství), celkem jde o částku přesahující 800 tis. Kč ročně (viz podrobný materiál, 
který připravila Mgr. Čechová). 



 Rozvoj 

- Pasportizace – systém EFA – update všech budov včetně pronájmů v Sp 10 a Brandýs 

n. L.  

- Fond F 2019 – dotaz na RUK, schválení projektu na MŠMT a finance na PedF UK.  

- Audit Ministerstva financí na ESF projekt Nábyteček – VRR (Praha) od 28. 5. 2019 PedF 

UK ve vzorku ke kontrole).  

- Ukončen ERDF projekt „Podpora verifikace pedagogických aktivit“ (prof. Nedělka) 

závěrečná zpráva do 30. 5. 2019.  

- TYPAZ a ORP finalizace podkladů pro zadávací dokumentaci pro rekonstrukci budovy 

M. Rettigová.  

- Akce 133 210 - podklady VZ: Modernizace bazénové technologie v Brandýse nad 

Labem odevzdání záměru a podkladu pro VZ (duben 2019), MŠMT stále mlčí.  

- Příspěvek P 2019 – plnění a návrh činností a indikátory.  

 

Tajemnice 

Provozní pokyn – proplacení členských poplatků  

- Předložení provozních pokynů k proplácení členských poplatků zaměstnancům za 
členství v odborných organizacích. U zaměstnance se jedná o nepeněžní příjem, který 
mu bude zdaněn ve mzdě, vč. zákonných odvodů.   

Pronájem našich prostor přes RUK  

- Organizační oddělení RUK zjišťuje zájem fakult o pronájem prostor fakult přes jejich 
oddělení. Jedná se o pronájmy učeben a ubytovacích prostor.    

Ostatní  

- Lan Párty – bližší informace. 
- Schvalování nocování na fakultě, viz PPT 1/2018 Organizační řád, čl. 3.  
- Erasmus – návštěva z Prešova. 
- Školení BOZP – porada ved. prac. 10:30 hod.  
- Úklidová firma – EkoBit, rozšíření úklidu – vysoutěžit.  
- Kopírovací automat v Myslíkově.  
- Kontrola MF.  

 


