
Zápis č. 5/2021 ze zasedání AS PedF UK ze dne 02. 03. 2021 

UKPedF/110811/2021 

Přítomni: D. Greger, D. Pražák, D. Čechová, D. Mukenšnábl, L. Jakubcová Hajdušková, J. Štípek,  

M. Šafaříková, M. Linková, M. Mikuláš, N. Vondrová, O. Vasiluk, P. Chalupský, R. Listíková, 

T. Marešová, V. Müllerová, T. Malimánek, L. Květoňová, L. Nováková, E. Andělová, J. Stracený, 

M. Kotrs 
 

Omluveni: N. Pastrnková, E. Ehler, M. Dlouhý 
 

Hosté: I. Kočová, T. Bederka, A. Jančařík, M. Bílek, P. Nečasová, V. Teodoridis, M. Černochová, 

M.  Nedělka, A. Kucharská  
 

Program: 

1. Schválení programu 

2. Administrativa 

3. Aktualizace Strategického záměru pro rok 2021  

4. Různé 

1. Schválení programu 

AS PedF UK schvaluje program jednání v předloženém znění.(16–0–0) 
 

2. Administrativa 

AS PedF UK schvaluje zápis č. 4/2021. (17–0–0) 
 

D. Čechová ustanovuje studentské oborové rady oborů ruský jazyk a hudební výchova. 
 

D. Greger informuje členy AS PedF UK o tom, že P. Chalupský rezignoval na svůj post v Komisi 

pro vícekriteriální hodnocení. P. Chalupský potvrzuje svou rezignaci z důvodu velké časové 

vytíženosti. 
 

D. Greger reaguje, že by za AS PedF UK měl být do této komise navržen nový zástupce z řad 

akademiků. Dává prostor k promyšlení do příštího jednání. Za AS PedF UK jsou nyní členy Komise 

pro vícekriteriální hodnocení D. Greger, M. Linková, J. Štípek, N. Vondrová. 
 

3. Aktualizace Strategického záměru pro rok 2021 

M. Nedělka sděluje, že byla možnost materiál připomínkovat, byl k dispozici i Vědecké radě, která 

k němu také dávala podněty a připomínky, ale jednalo se především o formální záležitosti – 

překlepy, chyby. Co se týče obsahu, nebyly zde žádné připomínky, spíše dotazy členů Vědecké rady, 

kteří dosud nemají zkušenosti s fungováním některých věcí. Nyní je prostor pro diskuzi a postřehy 

AS PedF UK. 
 

Věda, výzkum a tvůrčí činnost 

A. Jančařík upozorňuje, že v materiálu, který byl rozeslán členům AS PedF UK, došlo k jedné 

věcné změně, která se týkala výstupů ze spolupráce s komerčním sektorem, kdy od prof. Potměšila 

přišla připomínka, že jedním z výstupů, který může fakulta nabízet, jsou výzkumné zprávy a měly 

by se k SZ hlásit. Tento indikátor je tedy přidán a plánuje se, že v tomto roce budou podepsány 

minimálně dvě smlouvy s komerčním sektorem. 
 

N. Vondrová se ptá, co znamená využívání institutu zaměstnaneckého díla? 



A. Jančařík odpovídá, že jde o to, kdyby byla podepsána třeba smlouva na tvorbu software nebo 

učebnici a nebyla by podepsána s tím autorem, ale fakultou, tak by se řešila autorská práva fakulty 

vs. autorská práva konkrétního autora. Institut zaměstnaneckého díla právě řeší, jak je to s právy 

v tomto případě. Jde o to, že musí být dořešeno autorské právo, aby se ty smlouvy vůbec mohly 

uzavírat, je to ale spíše věc právníků.  
 

M. Nedělka dodává, že v této oblasti jsou četné nejasnosti.  Například někdo považoval akreditační 

spis za zaměstnanecké dílo a vznášel k němu autorská práva. Je potřeba přinést osvětu v tomto 

směru.  
 

D. Greger říká, že doba je mimořádně složitá, a proto chápe, že řada indikátorů je stanovena v době, 

když už je známa jejich cílová hodnota. Naopak někde je to zatím nejisté. Zeptal se konkrétně na 

upřesnění indikátorů počtu časopisů, vydaných fakultou, zařazených v databázi a dále o indikátor 

nově akreditovaných programů pro doktorské studium. Dále požádal o odlišení těch indikátorů, kde 

si jsou proděkani nejisti, zda jich bude dosaženo. 
 

A. Jančařík odpovídá, že u některých indikátorů již skutečně víme, že jich bylo dosaženo, 

u některých to zatím nevíme a některé indikátory vůbec nebyly použity, protože se nedají dobře 

predikovat. Byla podána přihláška za časopis Pedagogika a časopis byl zamítnut pro zařazení do 

databáze Scopus, znovu je možné zkusit to za 3 roky. Poskytlo to mnoho cenných informací, jak 

postupovat dále. Byl by rád, kdyby se mohl zařadit ještě jeden časopis, momentálně jsou dva nebo 

tři kandidáti. Co se týče doktorských studijních programů, v současnosti jsou tyto programy 

schváleny AS, ale nebyly na programu Rady pro vnitřní hodnocení (RVH). Cílem je, aby ta 

akreditace byla získána a zařazena do přijímacího řízení pro příští rok. Cílem je také posilovat počty 

zahraničních doktorandů.  
 

D. Greger – Dalším bodem je SVV. Jsme si jisti, že bude? Pokud se nemýlí, v rámci principu na UK, 

byl jeden z návrhů, že se SVV zruší a prostředky na výzkum budou převedeny do RVO. Studenti 

chtějí, aby bylo SVV zachováno, ale není zde podpora ze strany akademiků.  
 

A. Jančařík odpovídá, že v tomto roce ještě SVV bude, ale neví, jak v dalších letech.  

N. Vondrová potvrzuje.  
 

Akreditace a kvalita vzdělávací činnosti 

A. Kucharská informuje, že co se týče návrhů a plnění pro tento rok, vycházela z předběžně 

připravených nástrojů a témat. Konkrétně z hlediska akreditací, kdy po akreditaci je v plánu 

připravovat akreditace v nových návrzích studijních programů, některé indikátory již byly zvládnuty, 

jiné jsou ještě v přípravě. Dále z hlediska studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

a poradenských služeb se vycházelo ze zajetého systému. Sledují se poskytnuté konzultace, 

zpracované posudky funkční diagnostiky, příprava metodických materiálů a všechny další akce, 

které mohou tuto problematiku rozvíjet a posunout. A z hlediska cen a návrhů na ocenění je jejich 

počet v indikátorech plánován nižší oproti minulosti, vzhledem k pandemii.  
 

Studium 

P. Nečasová říká, že na dotazy studijní komise odpovídala podrobně při projednání SZ 2021–2025. 

Mnohé z těchto úkolů se budou opakovat i v dalších letech a pro rok 2021 bylo vybráno to, co je 

nejdůležitější pro organizaci studia. Pro letošní rok jsou některé úkoly pilotážemi, např. projekty 



zaměřené na uznávání výsledků předchozího studia, problematika drop-outu nebo tvorba koncepce 

klinických škol.  

 

P. Nečasová a L. Jakubcová Hajdušková diskutovaly o vytvoření klubu pro absolventy a udržování 

kontaktů s nimi, aby studenti měli možnost s nimi komunikovat a získávat informace o tom, jak to 

chodí v praxi. Shánění kontaktů na absolventy není snadné, ale bude zde ta snaha a stanou se také 

součástí připravované koncepce klinických škol, budou jedním z pilířů celé koncepce.  

 

M. Mikuláš se zajímá o koncept klinických škol vs. fakultních škol. Kryjí se tyto kategorie? Jaké 

budou smluvní podmínky? Fakultní školy (zkušenost z Covidu) nejsou vždy ochotné spolupracovat 

na praxích apod.   
 

P. Nečasová reaguje, že v současnosti má fakulta spolupráci se dvěma kategoriemi škol, kde 

studenti realizují své praxe, a to fakultní školy, kde je spolupráce užší, splňují vyšší kritéria, a pak 

školy spolupracující. Se Střediskem pedagogické praxe v současnosti probíhá spolupráce na tvorbě 

konceptu klinických škol. Byla zahájena spolupráce s řediteli škol a bude snaha vytvořit užší 

spolupráci zaměřenou na více oblastí, než je jen čistě realizace praxe našich studentů, ale třeba 

i výzkumy a podobně. Za letošní rok by měl být tento koncept hotový, nyní jsou 

vybírány spolupracující školy, momentálně je vytipováno 5 ZŠ, o kterých jsou informace, že mají 

zájem, dobře vedou praxi a tyto školy je v plánu, ohledně spolupráce, oslovit.  

 

Celoživotní a distanční vzdělávání 

M. Bílek – jedním z hlavních cílů je zaměřit se na programy CŽV mimo oblast dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků, zatím zde byla orientace pouze na Univerzitu třetího věku. Dalším 

významným bodem je distanční vzdělávání, kdy má vzniknout 50 interaktivních výukových médií 

(35 pro pregraduální vzdělávání a 15 pro CŽV) v institucionálním programu, na který jsou 

vyčleněny prostředky a bude vypsáno interní výběrové řízení.  
 

D. Greger se ptá, zda je očekáván nárůst účastníků v CŽV nebo jaká je vize v době Covidu, jak byly 

stanoveny cílové hodnoty indikátorů? 
 

M. Bílek odpovídá, že v loňském roce se jednalo o 3 700 účastníků, včetně Univerzity třetího věku, 

což je cca 800 účastníků, loni to tedy bylo 2 900 účastníků CŽV. Odhad pro letošní rok je 2/3 

účastníků oproti roku loňskému. 
 

Zahraniční spolupráce a mezinárodní vztahy 

M. Černochová říká, že rok 2021 je nejistý kvůli Covidu a není úplně jasné, co bude možné 

realizovat. Chtěli by zjistit, jaká je strategie jednotlivých pracovišť k mezinárodní spolupráci. 

Připravuje se model virtuálních mobilit, s tím souvisí i jeho financování, díky kterému by bylo 

možné rozvinout další spolupráci.  

Fakulta podporuje příjezdy stážistů ze zahraničí, ale není jasné, zda se podaří naplnit předpokládaná 

čísla. O výjezdy ze strany našich studentů je zájem, podávají přihlášky na Erasmus na příští 

akademický rok. Budou více podporovány mobility našich studentů v zahraničí. Zatím na tuto 

formu příliš nepřistupují, nicméně, bude se jim vysvětlovat, že i tyto virtuální mobility mají přínos 

a mohou být zajímavé. Dále je potřeba podpory síťování a udržení mezinárodní spolupráce, 

například s nějakou zajímavou univerzitou z Velké Británie, dále cílit na zapojení do sítě Buddy, 

jelikož zatím moc pomocníků pro zahraniční studenty mezi našimi studenty nemáme. Dalším 



bodem jsou cizojazyčné kurzy, probíhá modifikace stávajících kurzů, propojuje se i nabídka 

předmětů, které jsou v nově akreditovaných studijních programech. Toto propojení by mohlo dobře 

fungovat a zahraniční studenti by se více setkávali s těmi českými, na tom se intenzivně pracuje. 
 

R. Listíková se ptá na výši stipendií v rámci virtuálních mobilit.  
 

M. Černochová odpovídá, že v praxi by to znamenalo, že student na Erasmus nevyjíždí, ale 

absolvuje jej online a nedostává žádné finance. Má za to, že je vhodné studenty informovat 

o důležitosti a možnosti virtuální mobility. 

 

D. Greger se zajímá, co bude výstupem analýz, kterých je v dokumentu uvedeno několik na rok 

2021, včetně Analýzy strategií internacionalizace pracovišť PedF UK a Analýza zkušeností, přínosu 

a dopadu studentských mobilit v zahraničí.  

 

M. Černochová odpovídá, že například na půl stránky, stránku bude vypsáno hlavní cílové zaměření 

dané katedry, v rámci této internacionalizace. Rádi by, aby si katedry budovaly cílenější, 

dlouhodobější spolupráci, která se promítne nejen do vzdělávání, ale i do vědecké práce. Velkým 

zdrojem informací byly rovněž cestovní zprávy.   
 

Vnější vztahy a vnitřní vztahy studentské organizace 

T. Bederka informuje, že se bude připravovat koncept, na základě kterého bude vytvářena společná 

platforma mezi UK a MUNI, to už je domluveno mezi jednotlivými děkanáty. S tím jsou spojené 

další navázané spolupráce. Jde především o to, aby vznikl systém vnitřní komunikace, díky kterému 

by nedocházelo k přehlcování pracovníků emaily, půjde o systematizaci, kdo a s kým bude 

komunikovat. Budou kontaktování vedoucí kateder, pracovníci, aby bylo zřejmé, co oni sami 

vyžadují, kde vidí nedostatky. Nebude se jednat jen o emailovou komunikaci, ale také o intranet 

a podobně, aby měl každý pracovník po ruce vše, co potřebuje. Koncept bude řešen s externí 

agenturou, nejdříve zřejmě od června.  

 

M. Linková se ptá na rozvoj a implementaci vnitřních systémů snižujících administrativní zátěž na 

fakultě.  
 

V. Teodoridis odpovídá, že covidová doba ukázala, že není možné vše řešit pouze přes papírové 

formuláře. Řeší se to již několik let, neustále se odkládala implementace spisové služby. Jeden 

systém by měl být zaměřen na součinnost spisové služby s rektorátem a druhý systém, vedle Agonu, 

by měl být napojen na platformu CŽV, která je nyní v přípravě.  
 

Rozvoj a zabezpečení činností fakulty 

V. Teodoridis informuje, že stěžejním milníkem je finančně náročná rekonstrukce budovy 

v Rettigové a areálu v Brandýse nad Labem. Dále pak agenda, která je zaměřena na obnovu učeben 

a infrastruktury ve všech zbylých budovách, která je kvantifikována počty, které jsou splnitelné 

v důsledku čerpání Institucionálního programu pro rok 2021, Fondu F pro rok 2021 a příspěvkem P. 
 

D. Greger zmiňuje časté dotazy, jak je to s hodnocením THP pracovníků, tedy těch neakademických, 

které je součástí aktualizace SZ na rok 2021. Jedná se o podobné modro-žluté vykazovací tabulky, 

které vyplňují akademici, nebo jak to hodnocení THP pracovníků reálně vypadá? 

 



V. Teodoridis odpovídá, že i na Vícekriteriálním hodnocení se již vícekrát hovořilo i o potřebě 

evaluace administrativních pracovníků. Souvisí to s kvalifikací těchto pracovníků, bude potřeba 

klást mnohem větší důraz na distanční zvládání administrativní zátěže, s čímž souvisí i počet 

pracovníků, kteří jsou potřeba. Je to záležitost modernizace přístupu k THP pracovníkům. 

I. Kočová dodává, že tak jak se připravuje Kariérní řád pro akademické pracovníky, tak v této 

podobě se něco připravuje i pro THP pracovníky a příští rok by se mělo uskutečnit první hodnocení 

THP zaměstnanců. 
 

J. Štípek si nemyslí, že by se podařilo snížit počet administrativních pracovníků, spíše naopak. 

Systémy se musí měnit, pořád se modernizují a vyžaduje to například další lidi, kteří budou 

přepisovat data do systémů a podobně. Nevypadá to, že by této práce mělo ubývat.  

Ptá se, co se děje s údaji z výkazů, které akademičtí pracovníci vyplňují? Vyhodnocuje je někdo? 

Jaké kroky se pak na základě toho podnikají?  
 

V. Teodoridis odpovídá, že tyto výkazy, které vyplňují všichni akademici, ohledně toho, kolik 

odučili, kolik vedli diplomových prací, jaká je jejich administrativní nebo výuková zátěž, slouží 

jako dokladový materiál pro MŠMT k vykazování indikátoru v rámci ukazatele P. Na základě toho 

každý akademický pracovník dostává, ke své mzdě, měsíční příplatek od 3 500 do 5 000 Kč, tedy 

okolo 60 000 Kč ročně. 
 

M. Nedělka potvrzuje slova V. Teodoridise a dodává, že je to nejsnazší cesta, jak zařídit Fond P.  
 

J. Štípek dodává, že netušil, že tento příplatek je za vyplňování těchto výkazů. Jde mu o to, že vidí 

důležitost ve vyplňování těchto tabulek, a proto jej zajímalo, jak se s údaji dále nakládá.  
 

4. Různé 

J. Štípek se ptá na právě příchozí rektorátní dotazník, který se týká průběhu distanční výuky. Ptá se, 

zda jsou někde výsledky loňského šetření? Bylo by možné získat komplexní data, když se jedná 

o univerzitní záležitost? 
 

M. Nedělka odpovídá, že s výsledky minulého šetření byli seznámeni všichni, kteří s nimi být 

seznámeni měli a jednalo se o tom s vedoucími kateder, kteří se vyjadřovali k některým položkám. 

Domnívá se, že je to v podkladech pro porady vedoucích pracovišť, podívá se na to a výsledky sdělí. 
 

D. Greger připomíná blížící se volby do AS PedF UK a říká, že se čeká, zda bude prodloužen 

mimořádný stav v rámci UK. Předpokládá se, že bude prodloužen, pokud by tomu ale tak nebylo, je 

zde příslib od pana děkana, že jej vyhlásí on a volby budou uskutečněny v online podobě. Nyní se 

budou připravovat podklady pro online volby, na příštím jednání se budou probírat podrobnosti. 

 

 

Zapsala: Kateřina Widláková 

Vidoval: David Greger 


