
Kolegium 27. 2. 2018 
Přítomni: A. Kucharská, M. Černochová, I. Kočová, V. Laufková, P. Nečasová, A. Jančařík, 
M. Nedělka, V. Teodoridis, R. Wildová, T. Bederka, V. Vlnas 
 

Děkan 
• Kolegium rektora 

◦ Je očekáván zápis z ministerstva školství, zda nedojde ke krácení žádosti 
Nábyteček. 

◦ Vyjde opatření rektora ke stipendiím, za  letní aktivity. 
◦  
◦ Schůze proděkanů pro vědu – vnitřní instituciální hodnocení vědy. 
◦ Budou přiděleny prostředky na ERASMUS 
◦  

• 7. 3. Společný reprezentační ples PedF UK a FF UK. 

V Laufková 
• QS Graduate Employability Rankings, tj. mezinárodního žebříčku, který srovnává 

vysoké školy z hlediska zaměstnatelnosti absolventů: získány souhlasy 
s poskytnutím údajů od 22 fakultních škol, předány na RUK. Stejně tak byl předán 
seznam potenciálních zaměstnavatelů s kontakty („Employers' Connections“) – data 
získána ve spolupráci s OVV (poděkování kol. Bendovi), vycházela z akce „Veletrh 
pracovních příležitostí PedF UK JOBS“, který se konal na naší fakultě dne 10. 5. 
2017. 

• Projekt Integrity (implementace antiplagiátorského systému Turnitin; Erasmus+). Za 
PedF UK zapojena studijní proděkanka P. Nečasová, dr. Fuglík, dr. Laufková, příp. 
D. Dvořák. Do 19. 2. 2018 připomínky k projektové žádosti připravené UNI 
v Utrechtu. 

• Finalizace příprav reprezentačního plesu, velké poděkování celému organizačnímu 
týmu, zejména D. Čechové 

• Plánované setkání se zástupci SOR a spolků. 

Rozvoj 
Agenda 

• Sběr podkladů pro modernizaci IT zařízení na pracovištích PedF UK pro rok 2018 
maximum ze zásob SIT, jsou vypsána výběrová řízení. 

• Vybavení učeben pro výuku CŽV (Sp10) – nábytek + ICT (čeká se na katedry 14. 3. 
2018), dislokace ÚPRPŠ (zasíťováno + drobné úpravy bez wifi instalace do kateder 
v učebnách). 

• Rekonstrukce bazénu Brandýs n. L. (spolufinancování z fondu F 1) Ing. Kočová. 

ESF/MŠMT projekty 
• RUK 50 mil. – ústředna (PedF UK) vypsáno nové výběrové řízení, účastníci 

BusinessCom a.s. a Clarystone s.r.o. Úprava prostor a montáž nové ústředny 
s možností depozitu spisovny (dodání 10 týdnů od podepsání smlouvy). 

• Fond F 1 – „investiční plán“ na financování 3 přístrojů na KCHDCH, laboratoř 
KSPPG (původně Nábyteček), sdružená poradna 1. patro Rettigové (doc. 
Kucharská), úpravy chodeb ke knihovně a galerie na schodech KVV, prezentační 
plochy (osvětlení) podíl kateder. 

• Fond F 2 – stejně jako rok 2017. 



Studijní 
Akreditace 

• Reakce MŠMT – je požadován komentář ke studijnímu plánu, nelze zahrnovat 
reflexi do praxí, požadavek na sloučení předmětů. 

• Reakce ministerstva kultury – požadován celý spis, je připraven průvodní dopis. 
• 27. 2. schůzka s paní Rambouskovou – akreditační postup doktorského studia, 

připraveny tabulky pro doktorské studium plus harmonogram zpracování (paní 
Rambousková) a kontroly spisů (M. Kadrnožková) plus metodická podpora M. 
Kadrnožková – průběžné odpovědi na otázky. 

• Akreditační tabulky budou na katedry dodány 27. 2. 2018 
• Na rektorát dána zpráva, o odevzdání spisu po 19. 3. 2018 

Studenti se speciálními potřebami 
• Příprava evaluačního šetření, jak je čerpáno poskytování služeb – proč není 

čerpáno. 
• Pro studenty na: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeycrJJLCl9sU2Ju1uxf8iqNCrjF0gEWaFR-
GZZtyX1cZKkzQ/viewform?c=0&w=1 

• Pro kontaktní osoby na katedrách a pracovníky poraden – na základě osobního 
jednání, rozhovory. 
◦ Schůzka pracovníků „sdružené poradny“ schůzka 6. 3. 2018 od 15:00. 
◦ Schůzka s kontaktními pracovníky na katedrách – duben, v souvislosti s 

přípravou přijímacího řízení. 
• Ve sdíleném prostředí je seznam pracovníků, kteří služby poskytují a kde budou 

pracovat. Celkem je zapojeno 14 pracovníků: Akademická poradna – M307, 
Rettigové Speciálně pedagogická, Logopedie, Kabinet pomůcek a studijní 
referentka Merellová – sdružený web: http://pages.pedf.cuni.cz/poradny 

• Poradny jsou určeny pro všechny studenty na UK. 

AKADEMICKÉ PORADNY PEDF UK 
• http://pages.pedf.cuni.cz/poradny 
• Kancelář R104, 1. patro M. Rettigové (9 pracovníků). Studijní referentka (evidence 

studentů se speciálními potřebami, posudky FD, ISP, modifikace přijímacích 
zkoušek) Referentka Merellová – úterý dopoledne, středa odpoledne. 

• Kabinet pomůcek, studijní asistence – Mgr. Kamila Chroboková – úterý odpoledne. 
• Logopedická poradna – PhDr. Petr Kopečný, Ph.D. (dle konkrétních termínů, 

vypsáno na webu, 1x týdně 2 hodiny). 
• Speciálně pedagogická poradna (sekretariát, konzultace, orientace ve službách). 
• Mgr. Tereza Hradilová, Ph.D. (sekretariát pravidelné konzultace 1x týdne 3 hodiny). 
• Odborné služby pro studenty se speciálními potřebami, vyučující PedF a UK a 

ostatní zájemce dále zajišťují: doc. Květoňová, dr. Šumníková, doc. Hájková, doc. 
Hádková, Mgr. Kotvová. 

• Kancelář M307, 1. patro M. Rettigové (5 pracovníků). 
• Psychologická poradna (psychologické poradenství, studijní poradenství, kariérové 

poradenství, diagnostika specifických poruch učení u vysokoškoláků). 
• Učebna v SIS, 1 x týdně 2 hodiny pravidelné konzultace – sekretariát dr. Sotáková. 

• Odborné služby pro studenty se speciálními potřebami, vyučující PedF a UK a ostatní 
zájemce zajišťují dle individuálních termínů: dr. Špačková, dr. Sotáková, dr. Presslerová, 
Mgr. Kučerová, dr. Honigová Vybavení pracovny: již zajištěno z projektů katedry. 

• Je třeba větší propagace služeb (po zprovoznění pracovny po paní Merellové) bude 
určen den, kdy je možné přijít domluvit se na službách osobně (za KPSy dr. 
Sotáková, za katedru SPPG Mgr. Hradilová). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeycrJJLCl9sU2Ju1uxf8iqNCrjF0gEWaFR-GZZtyX1cZKkzQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeycrJJLCl9sU2Ju1uxf8iqNCrjF0gEWaFR-GZZtyX1cZKkzQ/viewform?c=0&w=1
http://pages.pedf.cuni.cz/poradny
http://pages.pedf.cuni.cz/poradny


• Nová služba – logopedie, od prosince 6 studentů, většina z nich dochází pravidelně 
– nejčastěji vady výslovnosti, ale i koktavost. 

• V řešení audiometrická služba, pravděpodobně zůstane na katedře speciální 
pedagogiky, bude zahrnuta do nabídky. 

• Otázka společného projektu (GAČR, TAČR, OP VVV) – 6. 3. 2018 

Přijímací řízení 
• Počty přihlášek k 27. 2. bylo přihlášeno 5 000 studentů. 
• 40 přihlášek uchazečů se speciálními potřebami – nejvíce zrakové postižení, 

modifikace grafické podoby testů. 
• Zasedání přijímací komise dne 28. 6. 2018 v 17:00. 
• Budou realizovány schůzky k talentovým zkouškám (březen/duben), písemným a 

ústním zkouškám (duben/květen). 
• K 28. 2. 2018 odchází z fakulty S. Zvelebilová, vybrán v konkurzu nový pracovník 

(pan Kukla), aktuálně probíhá zácvik na stejnou agendu. 
• Středisko pedagogické praxe – pravidla pouze pro prezenční studium, kombinované 

– spolupráce garantů kateder a vedoucí pedagogické praxe. 
• Schůzka s garanty na katedrách, systém praxí v NMgr. (náslechová plus didaktická) 

požadavky na financování z KČL – navýšení o 300 % (z 12 náslechových hodin na 
36) – 1 hodina navíc oproti minulým plánům – posílení reflexe, posílení náslechů, 
nikoli posílení rozborových hodin. 

• V prvním semestru byla každému oboru přidána 1 hodina a 1 kredit (lze podle potřeb 
katedry přesunout do druhého semestru) a je doporučeno vytvořit v každém oboru 
předmět s časovou dotací minimálně 0/1 nazvaný Náslechová praxe v oboru XY. 
Tento předmět by si student mohl plnit v rámci svého pobytu na pedagogicko-
psychologické praxi na základní škole anebo i na jiné škole (dle rozhodnutí katedry). 
Předmět by spočíval např. v 6 hodinách náslechů a dále v reflexi, která by mohla 
probíhat na fakultě, případně na dané základní či střední škole. Smyslem tohoto 
předmětu je zahájit včas oborově specifickou praktickou přípravu, která bude 
využitelná i při výuce oborové didaktiky a bude s ní dobře provázána. Katedry, které 
předmět Náslechová praxe nezařadí, mohou přidělenou hodinu a kredit využít např. 
k posílení oborové didaktiky. Pedagogicko-psychologická praxe s pedagogickou a 
psychologickou reflexí bude nabízena v 1. semestru (a pro případné restanty i ve 2. 
semestru). Bude mít jen zdánlivě nižší rozsah (0/4) než je tomu nyní (0/6) – nebude 
totiž přerušena souvislou praxí. Souvislá praxe s reflexí má nově dotaci 0/3 (oproti 
současné 0/2), což umožňuje pobyt studenta na škole prodloužit. 

• Doplňujícího učitele, který pod vedením fakultního učitele vyučuje např. dvě hodiny 
týdně po celý zbytek semestru, příp. klást větší důraz na domácí přípravu či reflexi 
praxe. Reflexe je nezbytnou součástí souvislých praxí (jako součást praxe, nikoli jako 
samostatný předmět). Název tohoto předmětu musí obsahovat i daný obor, aby 
absolvent dvouoborového studia neměl na dodatku k diplomu uvedeny dva 
stejnojmenné předměty. Příklady doporučených názvů: Souvislá praxe na ZŠ s reflexí 
(matematika), Souvislá praxe na SŠ s reflexí (matematika). Souvislá praxe bude 
vyučována ve 2. (praxe na ZŠ) a ve 3. (praxe na SŠ) semestru. 

Vědecká rada 
• Připraveny podklady ke SZZ/SDZ/SRZ. 
• Navržen nový garant na KVV – místo doc. Špirka doc. Velíšek (otázka procesu 

změny garantů – doporučeno nikoli bez projednání s daným garantem). 

HVS 
• Nastavena „kontrola výsledků“, každý vyučující vidí své výsledky včetně číselného i 

slovního hodnocení, hledá se chyba zobrazování výsledků po katedrách. 



Senát 
• Akreditace byly schváleny. 
• Centrum CŽV – senát vzal na vědomí. 

Tajemnice 
• Výsledek hospodaření v roce 2017 Audit účetnictví proběhl v pořádku. Účetnictví 

roku 2017 se uzavírá 27. 2. 2018. 
• Smlouva s FF - Proběhlo jednání s tajemnicí fakulty FF Ing. Šolcovou za účasti 

prod. Kucharské o možné spolupráci v oblasti poskytování výuky TV na FF našim 
studentům. Kolegium děkana s navrženou Interní dohodou o spolupráci nesouhlasí. 
Bude projednáno na senátu. 

• Byly aktualizovány Provozní pokyny. 
• Nákupy komodit na základě uzavřených rámcových smluv. 
• Spoluúčast projektů PRIMUS, TA ČR – Pro rok 2018 fakulta získala 2 projekty 

PRIMUS a 2 projekty TA ČR. Bylo odsouhlaseno financovat z prostředků projektu 
PROGRES. 

• Primus dr. Štěpáník, Primus dr. Martinková, TA ČR doc. Kucharská, doc. 
Smetáčková. 

• Studie na bazén v Brandýse - Předložena Studie na výměnu vzduchotechniky v 
bazénu v Brandýse. Kolegium doporučuje variantu s odhadem investičních nákladů 
na demontáž stávajícího zařízení, výměnu zařízení strojovny, včetně stavebních 
úprav a napojení na silnoproud a vytápění v ceně 2 600 000, – Kč. 

• Ostatní  - GDPR – schůzka na RUK 1. 3. 2018, účast: Macošková, Nečasová, 
Kočová; Studenti CŽV – mohou mít karty studentů (přístup do Spálené 10 přes 
pavlač v 1. patře). 

• Nákup přístroje na tisk obálek – přístroj z předváděcích akcí lze pořídit za 50 tis. Kč 
bez DPH. Studijní oddělení projevilo zájem. 

OVV 
• Ohlašování akcí 

◦ Stále probíhají akce bez svolení fakulty i bez ohlášení (KVV, KPG, KTV). Nelze 
pak zajistit propagaci a další náležitosti. 

• Sociální sítě 
◦ PedF na Instagramu: kvůli uchazečům (hlavní sociální síť pro lidi pod 20 let). 
◦ Byl zaznamenán výrazný nárůst sledujících. 

• Odznaky fakulty 
◦ Každý akademik nad 0,5 úvazku dostane jeden zdarma. 

• Veletrh práce 
◦ 18. 4. – školy a neziskovky na fakultě 

• Loga kateder 
◦ Na základě žádosti děkana bylo vypracováno sjednocení log kateder a ústavu 

na PedF UK. 
• Další akce 

◦ Jarní trhy proběhnou 15. 3. 
◦ Termín jarního koncertu bude upřesněn. 
◦ Kvíz k výročí republiky 16. 5. (rektorský den) 

Věda a výzkum 
• Slavnostní předání  hodnosti Drhc. prof. P. Martinovi dne 16. 5. 2018 v 14:00. 
• Vědecká rada PedF UK 15. 3. v 11.00. 
• PROGRES – kolegiu byla předložena průběžná zpráva za rok 2017. 



• Komeniologická konference v Baku, duben 2019. Kolegium souhlasí s přípravou 
memoranda mezi fakultami. 

• Časopisy PedF – možnosti finančního ohodnocení redaktorů; zpráva Mgr. Čechové. 
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