
Kolegium 1. 9. 2018 
Přítomni: A. Kucharská, P. Nečasová, A. Jančařík, M. Nedělka, M. Bílek, M. Černochová, T. Bederka 

 

Děkan 

Věda 
• Akreditace doc. a prof. řízení – bude vhodné podání žádostí (přes NAÚ) co nejdříve. 

• Závěr: nejprve Filosofie (akreditace jen do r. 2019). 

• Nová habilitační řízení (podklady pro prof. Bílka budou předány v týdnu od 3.9.). 

• Do 31. 10. – je třeba sdělit RUK jméno osoby pověřené správou hodnocení dokt. studia. 

• Závěr: proděkan pro vědu a výzkum. 

• Doplnění VR PedF: budou navrženi 2 členové – z fakulty a z další instituce. 

• Závěr: bude předloženo AS. 

Vnější vztahy a studium 
• Přehled ocenění a informací k nim na web. Např. statut Ceny děkana z r. 1996 za práce na 

KBES má dr. Jančaříková ve vlastních materiálech. 

• Závěr: záležitost OVV. 

Rozvoj 
• Číslo volajícího u hovorů z fakulty neumožňuje identifikovat skutečného volajícího, a tedy 

volání zpět při nepřijatém hovoru. Diskuse k důvodům, provedení a perspektivám tohoto 
opatření. 

• Závěr: opatření k úsporám není jasné, navíc jde o špatnou prezentaci fakulty navenek. Vedení o 
změnách nebylo informováno a je krajně znepokojeno touto činností SIT. Bude řešeno 
s vedoucím.   

• Je nutno sjednotit oprávnění pro volání z pevných linek na jednotlivých pracovištích. 

Zástupy 
• 6. 9. – 13. 9.: doc. Kucharská. 

Kolegium 
• Vzhledem k imatrikulacím se porada kolegia bude konat 25. 9. od 14:30 (nikoli v původním 

čase od 13:00). 

 

 



V. Laufková 

Celouniverzitní šetření absolventů 
• V minulých měsících začala realizace národního (Reflex 2018) a pilotní mezinárodního šetření 

(Eurograduate) mezi absolventy vysokých škol. Obě šetření jsou koordinována Centrem pro 
studium vysokého školství, v.v.i. a Střediskem vzdělávací politiky (PedF UK). Harmonogram 
těchto šetření je obdobný, cílové skupiny jsou mírně odlišné. Vedením UK bylo rozhodnuto, že 
se univerzita bude účastnit jak šetření národního, tak pilotního šetření mezinárodního (od 20. 
11. 2018), a navíc bude realizováno plánované šetření celouniverzitní. Univerzitní šetření by 
mělo proběhnout v obdobném termínu (záleží na připravenosti modulu Dotazník v SIS). 
Jednotlivé skupiny absolventů, které se šetření účastní, budou disjunktní. S MŠMT se povedlo 
vyjednat možnost využití e-mailových adres absolventů v souladu s GDPR. 

• V příloze poslední verze celouniverzitního absolventského dotazníku, včetně fakultní sekce. 
Případné připomínky k tomuto celouniverzitnímu dotazníku prosím do 7. 9. 

• Schůzka 18. 9. 2018 od 10,00 (za naši fakultu se účastní J. Straková a V. Laufková). 

Fakultní příměstské tábory 
• Konaly se v termínech 13. 8. – 17. 8. 2018; 20. 8. – 24. 8. 2018; 27. 8. – 31. 8. 2018 včetně 

nocování na fakultě s pozitivní zpětnou vazbou od rodičů i prarodičů. 

• Poděkování vedoucímu TPO, SOR chemie, studentům – vedoucím za kvalitní zajištění táborů (s 
dr. Mazáčovou dojednána schůzka v úterý 5. 9. 2018 k prodiskutování otázky uznání atestu za 
předmět „Praxe ve volnočasových zařízeních“ pro táborové vedoucí). 

SOR a spolky, tutoři 
• Byla potvrzena účast zástupců SOR a spolků a tutorů na předstudijním soustředění. 

• Seznamovací kurzy zajišťované našimi studenty se konají v termínech září – říjen 2018. 

• Nocování na fakultě spolku Emil je zajištěno v rámci seznamovacího kurzu Učitelství pro MŠ, 
Učitelství 1. stupně ZŠ, Předškolní pedagogika, Speciální pedagogika 3. – 5. 9. 2018. 

• Ve spolupráci s T. Bederkou probíhá příprava výjezdního zasedání zástupců SOR a spolků na 
základě loňské reflexe a zjišťování potřeb SOR a spolků (26. – 28. října 2018 Patejdlova bouda 
v Krkonoších). 

DofE 
• Interaktivní přednáška slovenských kolegů se bude konat 6. 9. 2018 v čase 9:00–13:00 v R107 

ve spolupráci se spolkem Agora, který je místním centrem programu DofE. 

• Byl vypsán volitelný předmět, který bude vyučován Josefem Novým (absolventem PedFa 
koordinátorem programu DofE). 

 

Rozvoj 
• Fond F1: byly podány kompletní informace vedoucím pracovišť, a to včetně čísel středisek. 

Začínají se realizovat fakultní akce F1 (nákupy zařízení KBES, KCHDCH, vybavení učebny 
KSPg, osvětlení knihovny a galerie na schodech, vzduchotechnika pro bazén, e-knihy, testy pro 



KPs). Již je realizováno: videomodul v R103 (jazyková učebna), R 325 (KVV), vybavení 
PORADNY, Čerpání pracovišti bude ukončeno v listopadu. 

• Fond F2: je řešen centrálně jako v r. 2017. 

• IP, resp. IRP 2016-18: probíhá příprava předběžné závěrečné zprávy, problém čerpání IP4 při 
kofinancování propagační brožury. Nutno dodat termíny a částky. 

• Závěr: brožura v tisku, zodpovídá doc. Černochová. 

• IP 2019-20: je připravena finální verze části A (IP1-6) a části B (10 katedrových projektů). 
Znění schváleno panem děkanem, 3. 9. 2018 bude odesláno na RUK ke kontrole a k sumarizaci 
podkladů za UK. 

• OPVVV „Nábyteček“. Stav čerpání k 31. 8. 2018: 84,4 % (Brandýs n. L.), 75,2 % (Praha) na 
fakturách proplaceno 11,48 mil. za 4 měsíce včetně realizace VZMR a dodávky zboží (v Praze 
chybí čerpání cca 600 tisíc). PROBLÉMY: studovna (bourací práce od 31. 8. 2018, smlouva od 
10. 9. 2018, na realizaci akce zbývá cca 50 dní), součinnost KHV (+ ERDF projekt piana). 
Pracovníci, jimž patří zvláštní dík: paní Rážová, Ing. Tobolářová, paní Choutková (ORP), pan 
Svoboda, pan Bouřil (TPO), pan Veverka, pan Gorol (SIT), paní Moravcová, paní Želízková, 
paní Žižková (EO), slečna Ledecká (děkanát) a zejména Ing. Kočová. 

• IZ Bazén 2 (výměna kompletní technologie úpravy vody) – projekt MŠMT. Náročnost cca 5,05 
mil, probíhá příprava projektové žádosti a žádost o stavební povolení. Termín podání na MŠMT 
– listopad 2018. 

• Generální rekonstrukce Rettigové: je vybrána firma QCM na přípravu VZ na projektovou 
dokumentaci této akce. 

Studijní 

Přijímací řízení 2018/19 
• Proběhlo DPŘ, seznam oborů a počty dodatečně přijatých v DPŘ viz 

http://wwwmod.pedf.cuni.cz/udeska/files/opatreni_dekana/priloha_opad_dpr_.pdf. Děkan se 
zúčastní 4. 9. 

• Aktuální počty zapsaných do studia: Bc. 860, NMgr. 260, Mgr. 116 

• 3. 9. 2018 proběhne další zápis, do NMgr, poslední termín zápisů je 24. 9. 2018. 

• 4. 9. a 5. 9. proběhne předstudijní soustřednění, viz https://pedf.cuni.cz/PEDF-224-version1-
predstudijko_pedfuk_obory_2018_2019a.pdf. 

Podmínky PŘ 2019/20 
• Byly finalizovány a zaslány na senát k projednání 4. 9. 2018. 

• Probíhá kontrola rektorátem, spíše jde o formální úpravy. 

• 11. 9. 2018 proběhne setkání na RUK k úpravě. 

• 18. 9. 2018 bude projednáno AS. 

• Pro akademickou obec – informace v SIS jsou na adrese https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-
1462.html 



Přezkumy 
• Na RUK předáno 197 žádostí, 55 žádostí přešlo do DPŘ, 6 žádostí bude ještě posuzováno – 

stále docházejí nové. 

• Všechna rozhodnutí děkana na RUK zatím byla potvrzena, 2 žádosti budou ještě řešeny – 
postoupení nezávislému hodnocení testu NMgr. ČJ, část literární (0 bodů). 

Imatrikulace 
• 25. 9. 2018 a 26. 9. 2016, prosíme kolegy proděkany o výpomoc (každý jen 1 termín), rozpis ve 

sdíleném prostředí. Závěr: účast zajištěna. 

• https://pedf.cuni.cz/PEDF-225.html 

Studenti se SP 
• Byli obesláni noví studenti ve věci funkční diagnostiky – do 31. 10. 2018. 

• K 1. 9. 2018 začíná fungovat nová poradna, poděkování p. Svobodovi (TPO) 

• Učebna je evidována v SIS, aby si ji mohli rezervovat pracovníci poradny: 
http://pages.pedf.cuni.cz/poradny/ 

• Orientační týden pro studenty se SP – 20. 9. 2018 od 15 hodin 

• Za červenec byly vyplaceny odměny za přijímací řízení a pracovníkům poraden, za srpen 
kontaktním pracovníkům na katedrách a vyučujícím (výuka, konzultace aj.). 

Akreditace 
• Společensko-vědní panel projednal žádost o akreditaci doktorských programů. Didaktika 

chemie schválena), Pedagogika bude vrácena k úpravám (literatura, výstup z předmětu a P/PV 
předmět Kurz metodologie). Problémy v programu Didaktika anglického jazyka a literatury – 
dotazy na vědeckou a projektovou činnost. Ostatní programy předány RVH (Matematika, 
Německý jazyk a literatura s didaktikou) 

• Další jednání RVH proběhne 21. 9. 2018, budou projednány zbývající pregraduální programy, 
až poté programy doktorské. 

• FF projevuje zájem o další společné programy. 

CŽV 
• Byla předložena žádost o schválení přípravy akreditací programů od pracovišť: KBES, KITTV, 

KMDM. Závěr: schváleno. 

• Připravovány jsou další dva programy U3V, a sice na KDDD a KVV. 

• Poděkování patří Ing. Kauckému za to, že podal podrobné instrukce na MŠMT ke vstupu do 
Moodlu. 

Zahraniční 

ZS 2018/19 – mobility studentů 
• INCOMING – 100 (včetně stipendistů MŠMT, aj.) 



• OUTCOMING – zatím 45 (včetně stáží) 

• Probíhá příprava přestudijního soustředění pro INCOMING studenty, dvě společenské akce. 

• Řeší: Nikola Velíšková 

4EU 
• Informace a pokyny z RUK byly katedrám během prázdnin rozeslány. 

• Jednání k mobilitám probíhá s pracovišti: KAMV, KCHDCH, KDDD (doc. Hnilica), ÚVRV. 

• S novou vedoucí KDDD nutno dojednat zajištění aktivního zapojení do 4EU po odchodu doc. 
Hnilici. 

• Řeší: M. Černochová 

Mezinárodní projekty 
• Žádost o projekt EU Jean Monet KPPPG (Dr. Stará) nebyla schválena. 

• Řeší: Iva Beránková 

Prostředky na podporu internacionalizace (Ukazatel D) 
• Je kontrolován stav čerpání ve spolupráci s ekonomickým oddělením. EO je v této věci 

nezastupitelné. 

• Řeší: Nikola Velíšková 

Odborný seminář pro MA a PhD studenty 
• Scott M. Waring, Ph.D., Professor and Program Coordinator of Social Science Education, 

Director of Library of Congress' Teaching with Primary Sources Program na University of 
Central Florida, Orlando, uspořádá v týdnu 29. 10. - 2. 11. několik seminářů pro MA a PhD 
studenty v ZS 2018/19 na téma „Práce s primárními zdroji“. Semináře mají přispět ke 
zkvalitnění diplomových, resp. disertačních prací. 

• Řeší: Iva Beránková 

Výsledky screeningu RUK o spolupráci v rámci strategického partnerství 
Řeší: M. Černochová 

Tabulka 1 Výsledky screeningu 2018 

 
Strategic 
Partner 

Scientific 
Discipline 

Name Surname Dept Summary of Project 

Strategic 
Network 
CENTRAL 

psychology Katerina Lukavska KPsy Research on Internet Gaming Addiction and its predictors in 
seven cultures. 
The battery of tests was prepared and translated, data in 
national samples were collected (2016-2017). 
Two conference papers were produced (March 2017 and 
April 2018). 



The manuscripts for publication are being prepared (the 
estimate time of publishing is 2018-2019). 

Strategic 
Network 
CENTRAL 

history of 
education 

Jiri Hnilica KDDD First project with partners in Germany and Hungary Lorand 
Eotvos University well finish. We recandidate this year. 

University 
of 
Melbourne 

mathematica
s education 

Jarmila Novotná KMD
M 

The collaboration develops in two main streams: 
- (Since 2003) The Learner’s Perspective Study (LPS) 
examines the patterns of participation in competently-
taught eighth grade mathematics classrooms in sixteen 
countries in a more integrated and comprehensive fashion 
than has been attempted in previous international studies. 
- (Since 2014) The aim of The International Classroom 
Lexicon Project is examining the consequences of 
pedagogical naming systems from different cultures for 
theory, practice and research. The motivation to undertake 
the Lexicon Project was derived in significant part from 
interactions among the community participating in the 
Learner’s Perspective Study (LPS). 
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