
Kolegium 19.05.2020 
Č.j. UKPedF/213057/2020 

Přítomni: M. Bílek, I. Kočová, P. Nečasová, M. Nedělka, V. Teodoridis, A. Jančařík, T. Bederka,  

M. Černochová, K. Laufková, R. Wildová, A. Kucharská 

Děkan 

Výběrová řízení na vedoucí 

 Výběrová řízení na vedoucí kateder a pracovišť se budou konat 09.06. 

Hodnocení pracovišť 

 Hodnocení kateder a pracovišť budou probíhat ve dnech 01.06. a 03.06.. Podklad 
z vícekriteriálního hodnocení bude vedoucím pracovišť k dispozici ke dni 28.05. na intranetu 
v sekci podklady po porady vedoucích pracovníků. 

Distanční vzdělávání 

 Pokyn pro vedoucí pracovníky, jak vyplnit vyjádření k výsledkům ankety, bude zpracováno 
studijním oddělením. 

 Vedoucí kateder zašlou vyjádření k výsledkům ankety studijnímu oddělení  - výstup bude zaslán 
panu děkanovi do poloviny června a připraven na setkání komise pro hodnocení výuky 
studenty a akademického senátu. 

 Jednání k výsledkům ankety budou probíhat po setkání komise pro hodnocení výuky studenty. 
Přesné termíny budou určeny. 

U3V 

 KDDD: záměr nerealizovat distančně LS, ale přesunout do ZS -> nutno realizovat, protože již 
byla na kurz čerpána dotace, řeší pan děkan. 

Jančařík 

Rozvrh 

 Jsou stanoveny oborové půldny, pro stanovení dnů pro KS je nutné znát harmonogram 

zimního semestru. 

 Po zveřejnění bude možné kopírovat RL a zahájit tvorbu rozvrhu, zároveň probíhá simulace 

vytížení místností zimního semestru jako pro PS, tak pro KS. 

 Veškerou výuku (včetně konzultací) je nutné zadávat do SIS. 

Vícekriteriální hodnocení 

 Žádost o zveřejnění podkladů od doc. Chalupského – podklady budou k dispozici ke dni 28.05. 

na intranetu v sekci podklady po porady vedoucích pracovníků. 

Volby do akademického senátu 

 Volby budou probíhat 10. – 12.06., místem konání voleb bude vstupní hala budovy fakulty v 
Magdalény Rettigové 4. 

 Vedení AS předloží návrh novely volebního řádu AS, je třeba ošetřit zkrácený mandát (vždy do 
března daného roku). 

 Příští zasedání AS 26.05. se bude konat online přes MS Teams. 



OVV 

Nový vizuální styl PedF 

 Prezentace vizuálu pro členy kolegia proběhla dnes, návrh představil Mgr. Bederka a doc. 
Krejzek. Prezentace pro pracoviště a akademickou obec proběhne 10.06. v aule PedF. 
Implementace se předpokládá k říjnu 2020. 

Rozvoj 

 Výroční zprávu fakulty za rok 2019 – podklady prosím do 11.05. na igor.cerveny@pedf.cuni.cz 
(jazyková korektura Dr. Laufková), nutno dodat podklad z OVV. 

 Fond F 2020 – VŘ na e-knihy, nábytek (rámcová smlouva), RFID bránu (Knihovna Celetná), 
přímé nákupy KTV, KCHDCH, KVV a KTV (garance Mgr. Ledecká, p. Svoboda), atypický nábytek 
KBES, chemické skříně (KBES, KCHDCH – v realizaci), příprava VŘ Alumni platforma (probíhá 
posouzení fakultním právníkem), KTV – masérna, resp. víceúčelová učebna, KTV – studentský 
klub/denní místnost (realizace léto). 

 OC CŽV (finance fond F 2020), návrh smlouvy na projekt k chystanému záměru – oslovena firma 
Pixelmate, stanovisko právníka máme z 18.05., organizační garance doc. Teodoridis a Igor 
Červený. 

 IP/IRP 2020 – v souvislosti s COVID-19 posunutí termínu pro dosažení cílů stanovených v rámci 
IP 2019-2020 do 30.06. 2021, závěrečná zpráva v průběhu 07-08/2021, IRP deadline do konce 
2020, IP můžeme započítat jako příspěvek do dalšího roku (raději do 12/2020). 

 IP/IRP 2021-202X – zatím nejasné z MŠMT, příprava podkladů priority PedF UK pro IP/IRP do 
příštího kolegia. 

 Rekonstrukce Rettigové – jasná koncepce slabo- a silnoproudu (garance SIT), příprava 
konceptu učeben (SIT + IMAGE) + KITTV separátně, VMZR – Architektonický návrh interiérů, 
KD 15 – dne 27.05. od 9:00 hod. 

 Rekonstrukce Brandýs – jednání o rozšíření záměru na výměnu všech oken v nové budově (RUK 
– OK, stav vyčíslení nákladů na projekt). 

 Databáze pro Zahraniční oddělení – očekávám podklad, hrazeno z IP1 (péče o zaměstnance 
snižování administrativní zátěže), dodání řeší doc. Černochová. 

 Nová informační brožura pro PedF UK – nutno řešit garance a timing. 

Studijní 

Akreditace – komunikace s MŠMT 

 Komunikace s MŠMT ohledně povolení realizovat studijní program – změna názvu programů u 
sbormistrovství a hry na nástroj: Učitelství hry na nástroj a Učitelství sborového zpěvu, bez 2. 
st. ZŠ a SŠ – na ZŠ není předmět, který by byl vyučován, v povolení MŠMT bude uvedeno, že se 
jedná o studijní program, který bude realizován ve sdruženém studiu s programem, který získal 
povolení MŠMT. Bakalářské programy – budou mít doplněk názvu program „se zaměřením na 
vzdělávání“. 

 Učitelství speciální pedagogiky – komunikace ještě probíhá, tj. název, zatím návrhy MŠMT o 
názvu „speciální pedagogika“, bez „učitelství“, což neodpovídá připravené akreditaci, – řeší 
doc. Kucharská. 

Akreditace – OKVA, RVH 

 Do OKVA budou zaslány programy, projednané v AS a schválené ve VR, až budou doručena 
povolení MŠMT. 

 Všechny ostatní programy jsou již po kontrolách OKVA a budou schvalovány v RVH dne 27.05. 



Připravované akreditace 

 Povolení pro studijní programy s plnými plány bylo od MŠMT získáno. 

 Rektorát uzavřel u tří programů akreditační spisy a mohly být připraveny kopie studijních 
programů pro rozšíření akreditací (programy KBES, KG, KAJL), studijní programy Pedagogiky 
ještě nemají akreditaci, až poté může být rozšíření akreditace vygenerováno. 

 Termíny: 09.06. projednávání v AS, 18.06. schválení ve VR, zaslání AS 02.06. 

 Byly připraveny kódy předmětů plných studijních plánů, předměty sdruženy do studijních 
plánů, katedry mají termín dodání informací, které se budou dodávat do SIS do konce května, 
včetně zelených tabulek. 

 Katedra pedagogiky byla taktéž obeslána, aby si materiály připravila v předstihu, chtěli 
bychom, aby bylo projednáno 09.06. taktéž, na doplnění bude velice málo času (zašleme až 
04.06.). 

 KBES zahájí přípravu doktorského programu Biologie se zaměřením na vzdělávání, na OKVA byl 
vznesen dotaz k formálnímu zajištění akreditace, která by měla být společná s JČU. 

 Na OKVA zaslán dotaz k předložení akreditace doktorského studia Andragogika (mimo 
schválený výhled akreditací, který se vždy předkládá koncem kalendářního roku), katedra již 
zahájila předběžně přípravy programu, garantem by byl prof. Veteška (ostatní informace o SP 
ve sdíleném prostředí) – >kolegiem schváleno. 

Příprava slučování doktorských studijních programů 

 Informace od rektorátu, připomenutí možnosti převedení studentů ve starých studijních 
programech do nových studijních programů (OPAR 12/2019). 

 V případě, že ve starém SP/SO již nejsou zapsáni žádní studenti a žádní studenti se do něj již 
nebudou zapisovat, lze podat žádost o zrušení SP/SO, čímž se eliminuje souběh starých a 
nových SP/SO, včetně všech náležitostí (dva garanti, dvě oborové rady atd.). Zrušení studijního 
programu dle § 12 odst. 1 písm. f) zákona o vysokých školách projednává Vědecká rada UK, 
SP/SO je pak zrušen zveřejněním ve veřejné části internetových stránek. 

 Týká se programů, které byly dříve realizovány a které byly akreditovány v rámci institucionální 
akreditace v roce 2018-2020: 

Název původního oboru  Název nově akreditovaného programu   
Pedagogika  Pedagogika (společný SP s FF UK)  
Speciální pedagogika   Speciální pedagogika   
Didaktika matematiky   Didaktika matematiky   
Hudební teorie a pedagogika   Hudební teorie a pedagogika   
Filozofie   Filozofie výchovy a vzdělávání  
Pedagogická psychologie   Pedagogická a školní psychologie   
Didaktika výtvarné výchovy  Didaktika výtvarné výchovy  
x  Didaktika chemie (společný SP s PřF UK)  
Didaktika českého jazyka   Teprve se připravuje   
Biologie ve vzdělávání   Teprve se připravuje   
x  Teprve bude připravován  

 Bude určeno opatřením děkana 4 měsíce před sloučením. 

Změny v akreditaci Edukace a interpretace kulturního dědictví 

 KDDD žádá o změny v některých předmětech v nově realizovaném SP Edukace (přesun výuky 
ze ZS do LS a naopak). 

 Garantka byla upozorněna na nutnost komunikace změn s garanty předmětů, dále informovat 
o počtech nastoupivších (bude upouštěno, je možné, že budou počty vyšší). 

 Dále upozornění, že studenti SP Edukace negativně hodnotí některé předměty učitelské 
propedeutiky (zejména velké kurzy vyučované v Aule), při dostatečném počtu studentů 



v programu by bylo vhodné začít jednat s  garanty předmětů na případném oddělení a 
přizpůsobení obsahu předmětů právě těmto studentům. 

Zajištění „přímého“ atestování o víkendech 

 Řeší studijní proděkanky, budou vypsány 3 termíny: 2 soboty v červnu a 1 v červenci. 

Studenti se SP 

 Probíhá příprava modifikovaného přijímacího řízení u studentů se SP. 

 Hodně přijímacích testů odpadá vzhledem k prominutí přijímací zkoušky (nejčastěji kategorie 
D a F). 

 Kontaktní osoby na katedrách byly informovány o aktuální situaci v problematice studentů se 
SP. 

 Obdrží odměny na garanci na každého kontaktního pracovníka. 

 Nabídka štítů pro vyučující studentů se sluchovým postižením, štíty lze také z prostředků 
studentů se SP pořídit pro užití v širším měřítku (vyučující se zdravotním problémem, SZZ či 
přijímací zkoušky) – informace sdružuje a podává pí Šturmová, fakulta získá dar 80 ks štítů 
k využití – od studentky KS Učitelství MŠ. 

Přijímací řízení 

 Byla dokončena jednání o upuštění, následně vyjde opatření děkana k upuštění vč. příloh. 

 Do SIS jsou vkládány změny podmínek přijímacího řízení schválené senátem. 

 Byl připraven harmonogram přijímacích zkoušek – začátkem 22. kalendářního týdne budou 
rozesílány pozvánky uchazečům vč. přílohy (provedena úprava), uchazeči potřebují znát data 
přijímacích zkoušek kvůli maturitám – jsme připraveni vycházet vstříc, pokud den přijímací 
zkoušky se bude křížit s termínem maturity (i maturita den před nebo den po – pokyny vloženy 
uchazečům do žádosti o náhradní termín). 

 25.05. proběhne jednání s panem Svobodou z TPO, tajemnicí a studijním oddělením, na němž 
budou projednána hygienická opatření během přijímacích zkoušek. 

 Stanoveno datum schůzky s garanty pro přijímací řízení: 10.06. v 10:00 hodin v R016 (i zde 
bude přítomen pan Svoboda). Mgr. Bederka připraví tzv. FAQ. 

 Testy TOSP jsou připraveny k předání fakultě, po předání proběhne jejich kontrola a do konce 
týdne budou postoupeny firmě BT k tisku. 

Úpravy v Karolínce pro akademický rok 2020/2021 

 KPPP –v Karolince i SIS je třeba upravit název v předmětu OK0615628. Vzdělávání podle 
mezinárodního rámce kvality ISSA. Upravit název předmětu na Primární pedagogika II - 
Persona Dolls. Zdůvodnění: Ve výuce kurzů se snažíme reagovat na aktuální potřeby učitelské 
praxe. V rámci rozšiřujícího modulu z pedagogiky pro kombinované studium se naskytla 
příležitost s výpomocí externí lektorky zařadit předmět, který uvede studenty do problematiky 
metody Persona Doll. V učitelské praxi se tato metoda rozšiřuje ve více zemích EU. 

 KPPP – u předmětu OKVP15007 Nadaný žák na počátku školní docházky nastavit neslučitelnost 
s předměty prohlubujícího modulu z pedagogiky OK0615618; OK0615628; OK0615617. A 
naopak: u předmětů OK0615618; OK0615628; OK0615617 nastavit neslučitelnost s 
předmětem OKVP15007. 

 KAJL – přesun PV předmětu Výuka anglické výslovnosti, 2. ročník NMGR studia, jednoobor i 
dvouobor z letního do zimního semestru. Zdůvodnění: důvodem je zlepšení rozvržení 
předmětů v posledním roce studia vzhledem k přípravě na SZZ, nedojde ke změně kreditů ani 
výstupu. 

 KVV – prosíme o přidání prerekvizit pro zajištění návaznosti mezi didaktikou VV 1 a 2 ve studiu 
UMŠ pro specializace TV, DV a HV, a sice takto: 



 K předmětu OPB01V162B chceme prerekvizitu OPB01V155B. 

 K předmětu OPB01V1C7 chceme prerekvizitu OPB01V1B9B. 

 K předmětu OPB01V193B chceme prerekvizitu OPB01V187B. 
 

 analogicky v kombinovaném studiu: 

 K předmětu OKB01V162B    chceme prerekvizitu OKB01V155B  

 K předmětu OKB01V1C7 chceme prerekvizitu OKB01V1B9B  

 K předmětu OKB01V193B    chceme prerekvizitu OKB01V187 
 

 KAMV – žádáme o možnost otevření volitelného předmětu Speciální andragogika 
OKNU1U131C a OPNU1U131C v ZS 2020/2021. Zdůvodnění: nebyl otevřen v předchozím 
semestru a studenti projevili značný zájem. Navíc potřebují několik kreditů za volitelné 
předměty. 

 KPG – žádáme o spojení 3. a 4. semestru u povinně volitelných předmětů v bakalářském studiu 
– studijním oboru 7507R031: Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání – v prezenční 
formě OB2VZ17 i kombinované formě OKB2VZ17. Spojením vznikne pro studenty větší nabídka 
předmětů, bude možné se věnovat více praktickému nácviku u vybraných předmětů. Tzn., že 
limit po PV předměty 3. a 4. semestru by byl 6 (nyní je: 2 pro ZS + 4 pro LS). 

 KPG – po dohodě s doc. S. Koťátkovou (garantkou programu) prosíme o vložení prerekvizity: K 
předmětu Základy pediatrie a intervence pro zdravý vývoj OPN01P111A – vložit prerekvizitu 
Vývojová psychologie a variabilita" z Katedry psychologie OPN01Q106A. K předmětu Základy 
pediatrie a intervence pro zdravý vývoj OKN01P111A – vložit prerekvizitu Vývojová psychologie 
a variabilita" z Katedry psychologie OKN01Q106A. 

 KPG – Předlékařská první pomoc OPBZ0P126C neslučitelnost s Předlékařská první pomoc 
OPMN0P358C a naopak Předlékařská první pomoc OKBZ0P126C neslučitelnost s Předlékařská 
první pomoc OKMN0P281C a naopak. Zdůvodnění: obsah předmětů se liší. 

Exkurze KDDD  

 Proběhlo jednání s doc. Pokornou – dohodnuto zrušení v současnosti naplánovaných exkurzí, 
řešení zaplacené zálohy a přesun exkurzí do nového ak. roku. V případě chybějících kreditů pro 
postup do dalšího úseku studia si studenti podají žádost, zápisy příslušných předmětů budou 
zrušeny. 

Kurzy KTV  

 Kurz letních pohybových aktivit OKB01T115A – KS – 1. roč. MŠ – termín 13.–17.06., zapsaných 
studentů 20. 

 Kurz letních pohybových aktivit OPB01T115A – PS – 1. roč. MŠ – termín 13.–19.06., zapsaných 
studentů 30. 

 Kurz sportů a pobytu v přírodě OPBT2T109A – 1. roč. učitelství TV – termín 13.–19.06., 
zapsaných studentů 38. 

 Všechny uvedené kurzy jsou ve středisku UK v Poříčí. Kompletní ohlasy všech studentů 
ještě nemám, nevím tedy přesně, kolik by na kurzy jelo, pokud by jich jelo i z těchto 
kurzů méně než polovina, bylo by asi také lepší přesunout, měla bych mít informace 
již zítra. Někteří se již omlouvali, většinou vůbec ne kvůli obavám, ale již mají 
naplánovány jiné akce. 

 Kurz kanoistiky a vodní turistiky OPBT2T122A – 2. roč. učitelství TV – zapsáno 40 – původně byl 
kurz vypsán ve dvou jiných termínech, nyní by byl v termínu 8. –12.06., rozdělen po skupinách, 
s ohledem na změnu termínu zvažujeme i jeden kurz v srpnu, pro studenty, kterým by nyní 
termín nevyhovoval. Kurz je na Vltavě ve veřejných kempech, na žádné objednávky nejsme 
vázáni. 



 Kurz turistiky, her a pobytu v přírodě OPMN0T119A – pro 1. roč. ZŠ plánovaný v termínu  
6.–13.06. bude zcela určitě přesunut na základě žádosti studentů (žádost je tedy pouze od 
studentek PS, ale přesun by se pravděpodobně týkal i studentů KS). 

Na základě vyjádření kolegia budou všechny kurzy KTV přesunuty do příštího roku. 

Stipendia 

 Návrh úpravy metodiky pro přiznávání stipendií (v pokladech pro kolegium), vyjádření bude 
probíhat formou připomínkování. 

Návrh harmonogramu akademického roku pro rok 2020/2021 

 Harmonogram bude zveřejněn formou Opatření děkana. 

 Tajemnice 

Rekonstrukce budovy v Rettigové 

 Kontrolní den č. 14 proběhl ve středu 13.05. Dne 15.05. byl podepsán dodatek č. 1 ke smlouvě 
s firmou OBH na rozšíření prací ve výši 1,491 mil. bez DPH (10 % vysoutěžené ceny). Dále se 
připravuje dodatek č. 2 na rekonstrukci terasy nad aulou. Samostatně bude řešena 
rekonstrukce kotelny. 

Rekonstrukce tělocvičen v Brandýse nad Labem 

 Dne 06.05. proběhl první kontrolní den v Brandýse nad Labem. Do konce května budou 
připraveny podklady k projednání na stavebním úřadě a dotčených orgánech. 

Vícekriteriální hodnocení 

 V podkladech pro kolegium je uloženo srovnání přidělených finančních prostředků v roce 2019 
a 2020 na jednotlivé katedry. Návrh termínů na konzultace kateder se zástupci vedení řešen 
v agendě Děkan. 

TIP TOES – multifunkční hřiště v Brandýse nad Labem 

 Mgr. Dvořáková žádá o vybudování multifunkčního hřiště pro děti. Ano, kolegiem schváleno, 
je možno začít jednat. 

 Dále pí ředitelka žádá o možnost vybudování knihovny ve vestibulu budovy u hlavního vchodu. 
Ano, kolegiem schváleno, ale je nutné vyjádření od KTV. 

Základní škola Záškola 

 Mgr. Novák žádá o možnost spojení dvou místností v pronajatých prostorách. V případě 
souhlasu by byl sepsán dodatek, který by zajišťoval v případě ukončení pronájmu uvedení 
prostor do původního stavu. Ano, kolegiem schváleno. 

Ostatní 

 Odměny pro vyhodnocené akademiky – na základě hodnocení zimního semestru studenty. 

 Plánování dovolené – požadavek – vyčerpat celý nárok v roce 2020. 

 SVV: podpora Vydavatelství, řeší tajemnice s OVČ, podpora přislíbena jako v minulém období. 

 Prodloužení pronájmu přízemí „staré“ budovy v Brandýse Městu Brandýs nad Labem do 
31.12.2022, viz návrh smlouvy v příloze -> k projednání na AS. 

 Zprovoznění bazénu: talentové zkoušky (22.–23. 6.; 40 – 50 osob/denně), pronájmy -> ano, lze 
začít nahřívat bazén. 

 Automaty na vodu od firmy Filtermac -> nebudeme pořizovat. 

 Doktorandka Valentina Kuznetsova – získané podklady – řeší Mgr. Bederka. 

 Otevření Bistra – výdejní okénko od 25.05. 



Věda a výzkum 

 Další jednání VR je plánováno na 18. 6., připraveno je habilitační řízení Dr. Chejnové, záměr je 
připravit ještě jedno habilitační řízeni (Dr. Rybák nebo Dr. Štepáník). 

 Provoz v knihovně bude zajištěn do konce července (po – pá, 9 – 15), srpen 01. -17. zavřeno a 
18.-25.08. (otevřeno pouze v úterý), dále plný provoz. 

 Po jednání se členy mezinárodních hodnotících panelů k hodnocení vědy na UK vyplynuly ze 
strany členů panelů žádosti o samostatné schůzky s vedoucími ústavů, doktorandy atd. 
Schůzky s panelem HUM se uskuteční on-line (ZOOM) v úterý 26.05. a s panelem SOC v pátek 
29.05. Podrobnosti upřesní RUK během tohoto týdne. 

 Pro zajištění dodatečného přijímacího řízení do nově akreditovaných doktorských studijních 
programů Historie ve veřejném prostoru a Didaktika výtvarné výchovy jsou navrženy 
následující termíny: schválení v AS: 26.05., zveřejnění: 01.06., termín odevzdání přihlášek: 
31.07., termín přijímacího řízení: 18.09. (náhradní termín: 25.09.), přijetí: od 01.10. 

 Z RUK přišel požadavek o nahlašování převodů studentů do nově akreditovaných studijních 
programů – jakou strategii zvolit pro doktorské studijní programy? Návrh – převést všechny 
studenty studující ve „starých“ programech do nových nástupnických programů k 31. 10. 2020. 

 Návrhy témat pro nové post-doc s nástupem od 01.01.2021 žádá RUK do 05.06.2020. 

Zahraniční 

Propagační materiály v EN  

 Doplnit tištěné materiály v EN k propagaci: 

 Dotisk stávající brožury pro potřeby pro 2020/21. Mgr. Bederka bude řešit, zda bude 
již v novém vizuálu. 

 Je potřeba vytvořit několik propagačních krátkých videí o fakultě v angličtině (případně 
s cizojazyčnými titulky): 

 O životě studentů na PedF. 

 O vědecké činnosti. 

 O nabídce cizojazyčných studií 

 OZ a Mgr. Bederka osloví katedry s poptávkou spolupráce při tvorbě materiálů. 

Příprava na nový model ERASMUS+ 

 Účastníme se webinářů a mezinárodních diskusí k tomu, jakou podobu budou mít mobility, jak 
by mělo vypadat studium zahraničních studentů. 

 Katedry a ÚVRV by měly připravit výuku předmětů pro zahraniční studenty pro 2020/21 jak 
v prezenční, tak on-line verzi (v cizím jazyce). 

Incoming studenti se vracejí na UK  

 Zahraniční studenti, kteří se vrátili domů, a nepřerušili svou ERASMUS mobilitu, se postupně 
chtějí vracet do ČR. Většinou se jedná o studenty ze Španělska. Nicméně budou muset 
dodržovat přísná pravidla, která musí splnit. Zahraniční studenti byli informováni dr. Herglovou 
z EK RUK (v podkladech pro kolegium). 

 Aktuální informace jsou také na webu Ministerstva zahraničních věcí 
https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_info
rmaci_k_cestovani.html. 

  

https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html


AGON  

 Vzhledem k posunu termínů obhajob závěrečných prací, komise AGON navrhla posunout 
termíny odevzdávání návrhů na udělení AGON do 30.06., kolegiem schváleno. 

 Bude vytvořen email přímo na odevzdávání prací k návrhům. 

Prof. Wix: Finance z Fondu D z důvodů neplánovaného prodloužení pobytu o 1 měsíc (v důsledku 
koronaviru)  

 Žádost o prostředky z fondu D (ve výši cca 30 000 CZK) pro prof. Wix, která se vzhledem k 
současné situaci a prozatímní ztížené možnosti odcestovat do USA zdrží cca o měsíc déle (do 
15. června). Odůvodnění: Vzhledem k situaci v začátcích pandemie se pozdržel harmonogram 
výzkumných a pedagogických prací pro program PhD studia na KVV, jehož akreditace KVV nově 
obdržela. 

 Prof. Wix pokračuje na vývoji obsahů pro distanční mentoringový program pro doktorandy 
KVV a všechny ostatní doktorandy PedF, který již od začátku uzavření fakulty založila (podpora: 
ZOOM). K účasti vyzvala všechny doktorandy PedF, přihlásilo se a výsledky výzkumu pravidelně 
prezentuje 5 studentek. Program probíhá každé pondělí od 17:00 ve formě video-konference 
na platformě ZOOM. Ukázal se jako funkční a potřebný nástroj a všechny účastnice podávají 
pozitivní zpětnou vazbu.  

 KVV plánuje jeho pokračování i po návratu prof. Wix do USA, zatím na dobrovolné bázi. 
Obsahově se KVV chce jeho rozvoji i nadále věnovat (témata: Jak prezentovat rozpracovaný 
projekt, tvorba posterů, akademické psaní, rozvoj slovníku odborné terminologie, práce s 
odbornými prameny a další). 

 Prof. Wix navíc zpracovala nezávislé hodnocení 3 projektů pro program SYLFF jako podklad k 
dalším krokům hodnotící komise PedF. 

Dopis zahraničním studentům 

 V pokladech pro kolegium návrh dopisu pro zahraniční studenty – řeší Mgr. Bederka a OVV. 


