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Kolegium děkana 9. 5. 2018 
 

Přítomni: A. Kucharská, I. Kočová, V. Laufková, P. Nečasová, A. Jančařík, M. Nedělka, V. Teodoridis, 
R. Wildová, V. Vlnas, M. Černochová 

 

Děkan 
1. Věda a dokt. studium 
Doktorské studium: je nutno dbát na obsazení funkčními školiteli, na aktualizaci složení oborových 
rad a je nutno připravit se na jmenování zástupců fakulty v koordinačních radách (např. proděkan 
pro vědu apod.) 
 
2. PRIMUS: přišlo méně přihlášek než loni, je možnost přihlášek pro další zájemce. 
Hodnocení monografií na UK: výsledky budou zveřejněny v dohledné době, některé publikace 
neodpovídaly parametrům monografií (např. pozn. aparát). 

HR Award: u TAČR mohou držitelé certifikátu navýšit paušál z 20 na 30%. 

Etická komise PedF (dr. Dvořák, doc. Voňková, dr. Ehler, dr. Hejlová, dr. Seidlová Málková) je ve fázi 
přípravy, svou činnost začne od června.  

 
2. Zahraniční 
4EU:  29. 6. se v Praze bude konat setkání rektorů zúčastněných univerzit. 
Herzl centrum (FSV): centrum UK pro spolupráci s Izraelem. Pracoviště, která již spolupracují, se 
mohou hlásit do 15. 5.  

3. Provoz 
GDPR: dosud chybí národní legislativa, na UK je koordinátorem Mgr. Jindra. 

4. CŽV 
CCŽV: vedoucí bude přijat 14. 5. 2018. 

4. Hodnocení výuky studenty 
Návrh na změnu v technickém zajištění ve spolupráci s FF. Námitky studentů na dosavadní průběh: 
student nemůže odevzdat práci po termínu, nemůže se po termínu přihlásit, HVS termíny 
nerespektuje. 

Nejčastější problémy: změny požadavků, prezence na přednáškách, absence vyučujících, arogance. 
Vedoucí příslušných kateder dostanou výzvu ke sdělení opatření.  

 5. Vnější vztahy 
Lípa republiky k 100. výročí vzniku ČSR: návrh D. Čechové. Řeší se umístění a druh vhodný pro 
prostory PedF.  

 
 

Rozvoj 
Čerpání IP za kolegium: IP2 a 3 (věda a post-doc), doktorské studium nutno dořešit do 31. 8. 2018. 
IRP (dílčí katedrové projekty): prakticky není čerpáno. 
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OPVVV „Nábyteček“ – podán reporting 4/2018 (na RUK-sharepoint). Veřejná zakázka (VZ): v pří-
pravě jsou biomechanická laboratoř, nábytek pro Prahu a Brandýs, chemická laboratoř, wifi síť, PC 
studovna, ICT Brandýs, ICT Praha, studovna. Již vypsaná VZ: studentský server KITTV, modernizace 
vybavení auly, vizualizéry, realizace přímých nákupů ve výši cca 980 tisíc (garantuje V. Ledecká). 
 
Fond F 1: dopis obdrží pracoviště v květnu/červnu 2018. 
Fond F 2: projekt bude finalizován do konce týdne. Částka 18.582.828 Kč bude rozdělena: 91 % na 
platy a podporu akademiků, 9 % pro knihovnu a vydavatelství s nákupem knih do studovny. 
 
K řešení: výroční zpráva za 2017, do 10. 6. obdrží za příslušné oblasti podklady dr. Uličná, aby zprá-
va mohla být předložena k jednání AS 26. 6. Aktualizace Strategického záměru fakulty pro 2018 – 
bude zrevidováno dosavadní umístění na webu.  

 

Studijní 
Akreditace  
Do Akademického senátu a Vědecké rady byl zaslán poslední spis – Didaktika chemie, projednávání 
15. 5. a 17. 5. 2018. 
 
Bude následovat příprava podkladů do SIS. 
 
Další akreditace se budou připravovat již za využití SIS, termíny budou oznámeny na poradě vedou-
cích pracovišť (při konzultaci s RUK). 
 
Probíhá projednávání programů v Radě pro vnitřní hodnocení, striktně je hodnocena věková hrani-
ce garanta studijního programu – nad 65 let se bude akreditace udělovat pouze na 5 let. 
 
Kontrolní zprávy k akreditacím z roku 2016 
Všechny katedry již dodaly podkladové materiály, probíhá doplňování.  
 
První zprávy budou předloženy na RUK: KMDM, KCHDCH, KRL, KTV, KOVF.  
 
KRJL – řeší se otázka garanta, proběhlo ohlášení výběrového řízení, jsou dodány osobní materiáLY 
doc. Getmanenko.  
 
Je nutná náhrada za doc. Hnilicu jako garanta 17.5.  
 
Studenti se SP  
Je připraveno rozhodnutí o modifikaci přijímací zkoušky pro všechny uchazeče se SP. Materiál obdr-
ží v kopiích (bez citlivých údajů) kontaktní osoby na katedrách – informace o modifikacích). 
 
Jsou očekávány požadavky kateder na modifikace písemných testů (černotisk, braillovo písmo).  
U uchazečů se sluchovým postižením byla provedena i funkční diagnostika – zpřesnění požadavků 
na modifikace z hlediska postižení (nevychází se pouze z lékařské zprávy, ale také z uváděných po-
třeb uchazečů se SP) 
 
Proběhne pracovní schůzka s garanty programů, v jejich kritériích pro přijímací řízení je požadavek 
logopedické vyšetření – modifikace pro osoby se SP.  
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17. 5. proběhne metodická návštěva pracovníků ISPC k problematice studentů se SP na PedF UK.  
 
Probíhá příprava pracovny Akademické poradny PedF (má čtyři sekce, psychologickou, speciálně 
pedagogickou, logopedickou a pro studenty se SP).  
 
Přijímací řízení  
Katedry zaslaly požadavky na výpomoc studentů.  
 
Proběhly talentové zkoušky, objevily se jen drobné problémy (komise v SIS, pomoc katedrám).  
 
Je připraven harmonogram ústních a písemných zkoušek v řádném termínu. 
 
Vzhledem k požadavku KAJL na nekonání zkoušky na Právnické fakultě byla přesunuta zkouška na  
PedF, bohužel došlo ke kolizi s oborem ČJ (NMgr. AJ-ČJ). Náhradní řešení: zkouška z AJ v dřívějším 
termínu.  
 
Katedry samy zajišťují tisk přijímacích testů, výjimka TOSP plus přidružené oborové testy (KČJ, KVV) 
– čeká se na smlouvu (zaslána na děkanát) – vzhledem k citlivosti materiálů připravuje firma BT, má 
podepsanou mlčenlivost, dodá vše těsně před přijímací zkouškou v obálkách.  
 
Bude zahájena příprava Podmínek PŘ 2019/20, katedry obdrží jako v minulých letech vstupní for-
mulář k jednotlivým programům (nečekáme změny v podmínkách, až v roce 2019). 
 
UK – metodická podpora v aplikaci přijímacího řízení, posuzování textu a přípravné úpravy budou již 
realizovány přímo v SIS, agendou je pověřen pan Kukla.  
 
Stipendia  
Nově přes SIS jsou spravována: 
stipendia vědecká (SPS, GAUK aj.) – zadává paní Rambousková, schvaluje proděkan pro vědu, 
stipendia za asistentské služby (centralizovaná služba RUK, obdržíme finance) – zadává A. Kuchar-
ská, schvalují studijní proděkanky.  
 
Úprava studijních plánů  
Harmonogram úprav – k 10. 6. bude dokončen sběr dat pro návrhy na změny ve studijních plánech.  

 
KPPP – změny ve stávajících plánech 
Žádost KPPP o volitelné předměty v rámci projektu. (Jak ošetřit, aby se nepočítaly do vícekriteriál-
ního hodnocení? Podle příznaku předmětu?  

Projekt OP VVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006965 Podpora pregraduálního vzdělávání na PedF UK. 
V akademickém roce 2018/2019 by měly být vyučovány nové volitelné předměty, na jejichž výuce se podílí více 
pracovišť.  Jedná se o předměty zaměřené na přípravu studentů na práci v heterogenní třídě. Vyučujícím/katedrám se 
výuka nepočítá do pedagogického výkonu. 
Zimní semestr: 
Spolupráce učitele a asistenta pedagoga 0/2, Z, 4 kredity, garantka: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. (KPsy) 
Osobnostně sociální příprava učitele na práci s inkluzivní třídou 0/2, Z, 4 kredity, garantka PhDr. Tereza Krčmářová 
(KPPP), přednostně pro studenty VVP 
Letní semestr: 
Handling a facilitace žáků s tělesným a zrakovým handicapem  0/2, Z., 4 kredity, garantka 
PhDr. Pavlína Šumníková, Ph.D. (KSPPG), přednostně pro studenty SPPG učitelství 
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Plánování pedagogické podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s využitím PLPP 0/3, Z, 5 kreditů, 
přednostně pro studenty Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, garantka PhDr. Ida Viktorová, Ph.D., přednostně pro studenty 
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

KITTV – změny v souvislosti s požadavkem MŠMT, projednáno s oběma katedrami  

Název Dotace PS  Hod pro KS Kredity Semestr Ukončení 

Digitální technologie v primárním 
vzdělávání 

0/2 6 3 Zimní   KZ 

Didaktika informačních technologií 0/2 6 3 Letní   KZ 

 

Další změny – požadavky studentů specializace AJ na snížení zátěže v předmětech výchovných, 
jednání s výchovnými katedrami dne 9. 5, 2018, v 9, 30.  
 
Rozvrh  
Založen byl nový semestr v SIS. 
 
Vyhlášeny byly oborové půldny pro PS, Místnosti a dny pro KS v týdnu a Rozpis rozvrhových dnů 
pro KS. 
 
Bude prodloužena doba přípravy RL pro KS do 13. 5. 2018. 
 
RL by měly být garanty kateder připraveny do 23. 5. 2018. 
 
S VÚT vedena diskuse o možnosti editovat v přehledu na webu stav předmětů – vyučován x nevyu-
čován, případně i s úpravou kapacity. 
 
Příprava harmonogramu pro ak. rok 2018/2019 
Harmonogram je v přípravě. 
 
Vzhledem ke specifiku PedF ukončovat výuku v posledním ročníku o týden dříve a semestru jen o 
12 týdnech zbývá pro realizaci zkoušek málo času. Je plánován požadavek na povolení dřívějšího 
termínu zkouškového období pro studenty v posledním roce studia; v LS 2018 je výuka v posledním 
roce ukončena 12. 5., konat zkoušky lze dle harmonogramu rektora a Pravidel pro organizaci studia 
od 21. 5., kdy už také začíná období pro SZZ. Požadavek kateder je zkoušet již od 14. 5. 
 
Hodnocení výuky studenty 
Byla provedena analýza HVS za LS. 
 
Setkání Komise pro HVS proběhne 10. 5. 2018 (vyhodnocení HVS za ZS 2017, příprava HVS za LS 
2018, nově hodnocení prvního podpůrného pracoviště – SO). 
 
CŽV  
Žádost o schválení přípravy akreditací. 
 
Den CŽV – proběhl úspěšně.  
 
Dokončení dislokace personální i prostorové proběhne s nástupem vedoucí CCŽV.  
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Středisko pedagogické praxe  
V přípravě je harmonogram praxí a exkurzí pro ak. rok 2018/2019 – katedry mají dodat aktualizaci 
termínů praxí do 15. 5. 2018. 
 
Proběhla schůzka s garanty pedagogických praxí. 
 
Dle HVS nespokojenost s organizací náslechových praxí, je tedy třeba sestavit konkrétní pokyny pro 
realizace této praxe. 
 
Návrhy termínů pro souvislé oborové praxe: 
ZS – 5. 11. – 30. 11. 2018 
LS -  18. 3. – 12. 4. 2019 
 
Promoce letní termín 2018 
Bakalářské: 
17. 07. 2018 (úterý) v 9:00, 10:30, 12:00 a 13:30 hod. 
19. 07. 2018 (čtvrtek) v 9:00, 10:30, 12:00 a 13:30 hod. 
 
Magisterské: 
18. 07. 2018 (středa) v 9:00, 10:30, 12:00, 13:30 a 15:00 hod.  
Promotoři byli požádáni o účast, rozdělení mezi proděkany proběhlo.  
 

V. Laufková 
1. Setkání se zástupci SOR a spolků 
Setkání naplánováno na 15. 5. 2018 od 16:00 v R118.  
 
Výroční zprávy spolků (Agora a Drosophila) odevzdány. 
 
Probíhá příprava pro seznamovací kurzy.  
 
2. Reprezentační ples FF a PedF UK 
Vybrán termín 13. 3. 2019 
 
Společná akce FF a PedF UK, opět NDV 
 
V. Laufková a Ondřej Nejedlý zajišťují komunikaci s NDV. 
 
3. Fakultní příměstské tábory 
Přihlašování dětí, výroba propagačních letáčků, rozeslání emailů na fakultní školy a sekretariáty 
PedF UK, v řešení je obsah webových stránek a GDPR. 
 

Tajemnice 
1. Zásady GDPR 
K připravovanému Opatření rektora: „Zásady a pravidla ochrany osobních údajů“ jsme neměli 
zásadní připomínky. Další schůzka na RUK se koná 15.5.2018, zúčastní se: Macošková, Nečasová, 
Kočová. Fakultní schůzka k GDPR se koná 17. 5. 2018 v 10:00 hod. Zúčastní se: Macošková, 
Nečasová, Kočová, Teodoridis, Sankot, Krůfa. 
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2. Rozpis finančních prostředků na rok 2018  
Z rezervního fondu budou uvolněny 3 miliony pro mzdy, a to pro osobní příplatky v době 1.7. – 
31.12.2018. 
3,5 mil Kč (vč. odvodů) bude rozděleno: 
navýšení u AP 2: 1.000 Kč, AP 3: 3.000 Kč a AP 4: 4.000 Kč 
500 tis. Kč (vč. odvodů) bude rozděleno mezi THP, zejména vedoucím. 
 
3. Stipendia doktorandů  
Na základě změny stipendijního řádu se mění výše stipendií. Doktorandi v 1. ročníku by měli mít 
stipendium ve výši 10.500 Kč, stipendium se jim bude doplácet zpětně od ledna 2018. Je nutné 
připravit nové opatření děkana. 
 
4. Místnost R009 
Je možné místnost R009, po pí Řešátkové, využít na uskladnění knih ze studovny, která se bude 
rekonstruovat? Pokud ano, je nutné zjistit, zda statika prostoru odpovídá vyššímu zatížení. Bude 
zařízeno. 
 
5. Přemístění výpůjčního protokolu Knihovny 
Dr. Formanová navrhuje přemístit výpůjční protokol po rekonstrukci studovny do bývalých prostor 
před nouzový východ z budovy. Je nutné písemné vyjádření od ing. Folprechtové, zda prostor před 
nouzovým východem lze tímto způsobem využít. Stěhování výpůjčního protokolu bylo původně 
plánováno až rekonstrukci budovy, kdy má být změněno místo nouzového východu. 
 
6. Ostatní 
Komise RUK pro IT v SIS: návrh na zastoupení PedF dr. Lapešem.   
 
Zveřejňování inzerátů v AJ na stránkách RUK – nová možnost pro internacionalizaci výuky. Bude 
využíváno.  
 
V případě zájmu o využití budovy v neděli či ve svátek je třeba zajistit vstup do budovy je nutno, 
aby vedoucí pracovníci požádali TPO.  
 

Zahraniční 
1. Návrh memoranda o spolupráci s Kotebe Metropolitan University v Etiopii 
Dokončen návrh memoranda o spolupráci. Doc. Šiška během své návštěvy Etiopie projedná 
s etiopským partnerem. Zájem o uzavření Memoranda projevil etiopský partner – získání dat o 
partnerovi, která nebyla dostupná, partner dlouho nekomunikoval, urgovala PedF. 
Řeší Dr. Iva Beránková. 
 
2. ERASMUS+ : Výsledky dotazníkového šetření za ZS 2017/18 (Příloha 1) 
Studium na francouzských univerzitách našim studentům komplikují stávky ve Francii. Řada našich 
studentů se ozvala, že se obávají, že nebudou moci dostudovat a získat kredity. Odd. pro zahraniční 
vztahy ve spolupráci s příslušnými katedrami, jejichž studenti do Francie vyjeli, situaci řeší, je 
v kontaktu. Dr. Listíková – poděkování za komunikaci se studenty (povzbuzení a podpora, aby 
studenti mohli absolvovat předměty). 
Zpracovala Dr. Iva Beránková. 
 
3. Audit ERASMUS+ na UK 
Na PedF byl v pondělí 30. 4. proveden audit. Odd. pro zahraniční vztahy předložilo všechny 
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materiály týkající se náhodně vylosované studentské mobility Adély Tanzerové (B GENT01), která 
v 2012/13 vyjela studovat do Gentu.  
Zpráva o výsledku auditu na UK zatím není k dispozici. 
Řeší Mgr. Nikola Poulová. 
 
4. Prostředky na podporu internacionalizace (Ukazatel D) 
PedF byla přidělena na 2018 z prostředků MŠMT částka 1.197.000 Kč na podporu 
internacionalizace (Ukazatel D). Tyto prostředky jsou výhradně určeny na podporu 
internacionalizace v souladu s Pravidly na poskytování příspěvku a dotací veřejným VŠ MŠMT (č.j. 
MŠMT-1404-2017-2) na podporu mezinárodní spolupráce. 
 
Návrh na využití prostředků 
Princip – podpořit především takové aktivity, kteří přispějí k mobilitě akademických pracovníků za 
účelem vědecké spolupráce, přednáškových pobytů mimo ERASMUS+ nebo jednání k přípravě 
nových mezinárodních projektů či publikačních výstupů, za účelem přijetí významných odborníků 
ze zahraničí apod. 
Vedoucí kateder, ústavů a SVP dostanou pokyny s formulářem, jak a k čemu částku 39.000 jejich 
pracoviště využijí. 
Deadline: aktivity na podporu internacionalizace a mobility musejí být realizovány nejpozději do 
30. 11. 2018. 
 
Údaje o čerpání a vyúčtování za PedF musejí být RUK dodány nejpozději do 10. 12. 2018 

Každá katedra 
+ 2 ústavy 
+ SVP 
 dostanou 39 tis. Kč. 

Staff OUT: 
Zaměstnanecké mobility realizované 
mimo program ERASMUS+ v délce aspoň 
5 dní 

 
897 tis. Kč 

 Úhrada cestovních nákladů v rámci 
programu CEEPUS 

 
 

300 tis. Kč  Staff IN: 
Přednáškové pobyty hostujících 
profesorů v délce aspoň 5 dní 

 Další aktivity související 
s internacionalizací (Dny UK, 4EU, 
strategická partnerství, ...) 

CELKEM  1.197 tis. Kč 

 
Kontaktní osobou v této je Mgr. Nikola Poulová. 
 

Věda 
1. Habilitace 
Odevzdána žádost o habilitační řízení – navrhnout komise ke schválení na VR PedF UK: PhDr. Lenka 
Morávková Krejčová, Ph.D. (katedra psychologie FF UK) 
Obor: Pedagogická psychologie  
Habilitační práce: Psychologické souvislosti dyslexie 
 
2. Doktorské studium 
Přijímací řízení do doktorského studia 
V aplikaci UCHAZEČ evidováno 88 přihlášek: 
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Pedagogika   25   +  5 AJ  (Čína) 
SpPg            12 
HTP                6    +  2 AJ (Thajsko) 
DM               0 
Did. ČJ           4  
Ped. psychologie    13    + 1 AJ(Tchaj Wan) 
Fil                    7 
VV                  3 
Vzd. v biologii     5 
Čes. a čsl. dějiny 5 
 
Změna Stipendijního řádu UK studentům doktorského studia 
Rozmezí 7.000 –20.000 Kč se nahrazuje a od 1. 5. 2018 činí 10.500–25.000 Kč. 
Návrh na náhradu Opatření děkana č. 32/2017 novým, zohledňujícím následující skutečnosti: 
 

Rok studia Stávající stipendium                               Návrh nového stipendia 

1. 10.000 10.500 

2. 10.600 11.600 

3 10.700 12.700 

4. 12.000 13.000 

 
                                     

Vnější vztahy a organizace 
Schválen neformální divadelní spolek pro studenty různých oborů La Vie Bohème. 
 
8.–9. 6.: SVOČ KMDM, finance projednány s paní tajemnicí. 
 
Přehled akcí kromě výše uvedených:  
 
12.5. GEG fest, 
v dubnu se uskutečnilo kolem 30 akcí, 
příprava pikniku na 13. 6., je řešeno místo. 
 
Přehled akcí v květnu 
12. 5. GEG fest, 
9.–10. 5. Nové aspekty v didaktice mateřského jazyka (KČJ, doc. Hájková), 
9. 5. Výtvarná soutěž základních škol, společným tématem je postava učitele (Agora), 
10. 5. Collaboration with Universitat de Barcelona within EU projects (ZO), 
11. 5. Zážitkovka v netradičních předmětech (kurz Otevřena), 
14. 5. semináře Fraktály s Annou Soos (“BABES BOLYAI” UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA) (KMDM, 
doc. Jančařík), 
15. 5. přednáška s Nikolou Balašem – Čarodějnictví (Agora) 
16. 5. jednání projektu OP VVV SC 2, 5, 
16. 5. udělení čestného doktorátu v Karolinu, 
16. 5. kvíz ke 100 letům republiky Republika v otázkách, 
17. 5. Jak pečovat o svůj hlas: základy hlasové hygieny (KP, dr. Duschinská), v rámci výuky rozšířeno 
i pro ostatní studenty a zaměstnance, 
17. 5. 27. Fonetický seminář (KFJL, letos k udělení čestného doktorátu), 
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23. 5. Autorská práva v akademickém prostředí (Knihovna), 
29. 5. Matematické putování, soutěž pro žáky 4. a 5. tříd (KMDM, doc. Vondrová) 
 
 
Zapsal: Nedělka 
 


