
Kolegium 30.06.2020 

Č.j. UKPedF/321128/2020 

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

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

Děkan 

Hodnocení distanční výuky – jednání s vedoucí a/nebo garanty kateder 

 09.07. 15:00-18:00, 14.07.15:00-18:00, 21.07. 10:00-13:00, každé jednání se předpokládá 
v trvání 30 minut. 

Vědecká rada 

 Zajistit lichý počet členů VR. Oslovit externí členy. 

Ceny 

 Studentská soutěž o Ceny děkana: příprava zadání pro katedry (Doc. Černochová), příprava 
textu a schválení pravidel pro přiznávání stipendií. 

 AGON – formát zůstává ponechán 3x ročně – zůstávají zde závěrečné práce. 

 Ceny rektora, UK a MŠMT nově vše v kompetenci doc. Kucharské. 

Doktorské studium 

 Dopis z RUK ohledně přípravy strategického záměru MŠMT2021+, zaslat vyjádření 
k současnému stavu na RUK do konce 7/2020 (OVČ). 

 Probíhá převádění do tzv. nástupnických programů (řeší OPAD 25/2020), email na studenty 
připravuje doc. Kucharská. 

Atesty 

 Dr. Nečasová připraví nadefinování způsobu atestů, spolu se studentskou komisí (byl 
požadavek ze strany AS). Bude řešeno na poradě vedoucích pracovníků. 

SZZ 

 Forma – snaha o tzv. aplikovanou rovinu, kdy se SZZ sjednotí s předvedením projektu (ukázka 
konkrétní výuky). 

Návrh proděkanů 

 Nutno předložit ke schválení na AS: 

 doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. – pro akreditace a kvalitu vzdělávací 
činnosti. 

 PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. – pro studijní záležitosti. 

 doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. – pro zahraniční vztahy. 

 doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. – pro vědu a výzkum. 

 prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. – pro celoživotní vzdělávání a podporu distančních 
forem výuky. 

 doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. – pro rozvoj. 

 Pověření řešením studijních záležitostí  

 – doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D., návrh na jmenování bude předložen AS v září. 



  V rámci děkanátu plánováno zřízení oddělení (v gesci příslušných proděkanů a zabezpečených 
stávajícími zaměstnanci): 

 Pro akreditace a kvalitu vzdělávání (zaměstnanci studijního oddělení). 

 Pro podporu distančních forem výuky (zaměstnanec ORP). 

Různé 

 Veřejné slyšení v Senátu PČR na téma Aktuální problémy a budoucnost přípravy učitelů v ČR 
(předpokládaný termín: konec září/říjen 2020). Za účasti ministra školství, senátorů, děkanů 
PdF a další odborné veřejnosti). 

Jančařík 

 Návrh na změnu statutu (znak fakulty) schválen AS, předložit ke schválení senátu UK. 

 Zasedání 15.09. se bude již konat prezenčně a v novém složení, bude projednáno složení 
vědecké rady a návrh na proděkany). 

 Budou vypsány doplňující volby do akademického senátu, na kandidaturu rezignovala Mgr. 
Lucie Jakubcová Hajdušková, PhD.a PhDr. Ladislav Janovec, PhD. – termín pravděpodobně 
začátek září. 

OVV 

Garance oddělení 

 

Legenda Major: Agenda patří pod toto oddělení, a tudíž je hlavním garantem. Je v této činnosti 
proaktivní tzn. vyvolává schůzky, rozvíjí agendu. 

  Minor: Oddělení / proděkan má agendu jako vedlejší. Pomáhá hlavnímu garantovi, ale 
nestojí na něm hlavní rozvoj této činnosti. 

Studijní 

Přijímací řízení 

 Proběhl řádný termín přijímacích zkoušek, bez zásadnějších problémů. 

 Připraven přehled náhradních termínů přijímacích zkoušek, přehled rozeslán na katedry. 

 Poděkování patří TPO a OVV za podporu a spolupráci. 

 V případě potřeby se bude konat druhý náhradní termín přijímacích zkoušek v srpnu – pouze 
pro studenty ze zahraničí, kteří se v důsledku covidových opatření nemohli dostavit na řádný 
či 1. náhradní termín. 



Hodnocení výuky studenty 

 Zahájeno 15.06., dosud hodnotilo 256 studentů, 1553 přijatých dotazníků k paralelkám a 155 

k 1. obecné otázce (srovnání distanční a prezenční formy výuky), hodnocení studenty končí 

13.07. v 8:00. 

 Motivační kampaň SOR spuštěna a od včerejšího večera studenti vědí, že pokud budou 
hodnotit, může se uskutečnit Párty na lodi. 

 Ceny útěchy: 

 15 % Setkání u fakulty (je možnost záboru před vstupem do fakulty – ano). 

 20 % Párty v Kotvě. 

 30 % Párty na Náplavce. 

 40 % Párty na lodi (je možnost financování občerstvení na lodi – ano, členové 
kolegia uhradí z vlastních zdrojů celkem částku 10.000,- Kč). 

 Budeme jako fakulta podporovat zvláštními promo činnostmi dotazník RUK? (např. zaslání 
odkazu na e-mail, na webu karusel + aktuality aj.) – nebudeme obesílat studenty emailem. 

 29.06. kulatý stůl studijních proděkanů k distanční výuce (zkušenosti z uplynulé doby + co 
dál?): 

 Na každé katedře by mohl být koordinátor pro distanční výuku. 

 Kramerius zůstane otevřen i nadále. 

 Snaha o sjednocení platforem – různé platformy = problém pro studenty pohybovat 
se ve více nástrojích vč. vložených materiálů, způsobů odesílání úkolů apod.  

 ÚVT připravuje propojení SIS a Moodle (např. výsledek z testu v Moodle se propíše do 
SIS…). 

 Zohlednit i sociální rovinu studentů – ztráta zaměstnání, problémy v rodinách, 
nemožnost připojit se → zahrnout tuto oblast i do fungování poradny pro studenty 
(např. na 3. LF 24hodinový Hotline). 

 Prezentován projekt IP UK k distančnímu vzdělávání, vede dr. Fontana. 

 Nyní lze konat distančně SZZ jen v případech karantény studenta a v případě, že 
nemůže student v důsledku opatření státu studenta přijet na SZZ. 

 Vyhodnocení ankety na PedF k distanční výuce, jednání s katedrami probíhá, následují schůzky 
s vedením fakulty. 

Úpravy v Karolínce pro akademický rok 2020/2021 

 KSPG: žádají o přidání k předmětu OKBZ0P106A Inkluzivní pedagogika (je povinný pro Bc. 3. r. 
VZ) neslučitelnost s   OKBS1S101A  (zabrání zápisu studentům SPPG, kteří mají důkladnější 
předměty o inkluzi)  - ANO, schváleno kolegiem, a ještě prerekvizitu  (reguluje plnění 
předmětu do 3. ročníku. Jinak nelze kapacitně zvládat) OKBZ0O112A Člověk v současné 
společnosti – úvod do filozofického diskurzu. Dr. Mlčková – NE, neschváleno kolegiem. 

 KPPG: Na základě jednání Mgr. Maršálkové (SPP) a Dr. Nečasové prosíme o zřízení nového 
volitelného předmětu Individuální a skupinová podpora žáků s překážkami v učení. Informace 
o předmětu jsou v podkladech pro kolegium. Zároveň prosí o přidělení tohoto předmětu do 
Karolinky u studijního plánu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ ve staré i nové akreditaci. Doc. Jana 
Stará (v podkladech pro kolegium). 

 SPP: rádi bychom Vás informovali o iniciativě, která vznikla z podnětu organizace 
Člověk v tísni a do které jsme se zapojili společně s dalšími pedagogickými fakultami 
(JČU, UPOL, MU, TUL, UJEP, UHK, ZČU). Iniciativu zaštiťuje MŠMT a organizačně se na 
ní bude podílet Národní pedagogický institut ČR. 

 Vzhledem k mimořádným opatřením v minulých měsících je velmi pravděpodobné, že 
někteří žáci budou velmi obtížně zvládat učivo v následujícím školním roce.  Jedná se 
zejména o děti s různými typy znevýhodnění, ale i o některé děti, které online výuku 
měly nebo zvládaly v omezené míře. Jedna z možností, jak těmto dětem pomoci, je 
pravidelné individuální nebo skupinové doučování. Ve spolupráci se studijními 
proděkankami jsme připravili koncepci, jak se studenti mohou do tohoto doučování 



zapojit. V bakalářském studiu zaměřeném na vzdělávání bude praxe ve formě 
doučování zařazena jako alternativa ke standardnímu plnění asistentské a volnočasové 
praxe. Pro studenty učitelství 1. st. ZŠ a studenty navazujícího magisterského studia 
učitelství VVP bude otevřen nový volitelný předmět (Individuální a skupinová podpora 
žáků s překážkami v učení). Podrobnější informace, jak bude praxe formou doučování 
organizovaná, studenti i vyučující obdrží koncem srpna. Školy budou v polovině srpna 
osloveny MŠMT, které bude informovat o této iniciativě pedagogických fakult i 
odbornou veřejnost.  Pomoc s propagací a oslovením našich studentů projednáváme 
v současné době s vedoucím odboru vnějších vztahů, Mgr. T. Bederkou. O této 
iniciativě byla rovněž informována Asociace děkanů pedagogických fakult, 
pravděpodobně bude také jedním z bodů programu připravovaného setkání. Rádi Vám 
poskytneme emailem nebo osobně další informace. 

 KPSY: V souladu s konceptem výuky kurzu Psychologický výzkum II OPBP1Q117A (Studijní 
program B7701: Psychologie) prosíme o změnu v nastavení kurzu z 0/2 na 1/1. – ANO, 
schváleno kolegiem. Část výuky probíhá v rámci společné přednášky a nastavení 0/2 nám 
komplikuje zápis studentů. Dr. Špačková. – 5. předmět do praxe. 

Vyhlašování výsledků SZ 

 Na základě podnětu z jednání senátu k vyhlašování výsledku SZ byl rozeslán upozorňující dopis 

na všechny katedry a zároveň byly zvlášť osloveny 3 katedry, jichž se podnět týkal, vedoucí či 

zástupci kateder se vyjádřili, že nedostatek okamžitě odstraní. Bude třeba při příštích SZ 

provést kontrolu na místě. 

Stipendia 

 Návrh na řešení problému se SPS stipendii ve vědeckých grantech (čl. 8 PPS dle čl. 9 SŘ). 

 Systémově: omezení max. výše na 100 tis., granty vždy od nového roku, každý rok bude 

nově nastaveno % dle aktuálního stavu stipendijního fondu. 

 Letos: 3 x TAČR, na druhé pololetí 50 % a z toho 30 %. 

Rozvrh 

 Proběhlo jednání kandidátky na členku rozvrhové komise s jejím předsedou, nasazení  KS pro 

ZS 2020/2021 provede doc. Jančařík a zajistí zaškolení kandidátky pro možnou přípravu LS. 

Akreditace 

 Zpracování 2 nápravných opatření (NMgr. Logopedie – SRZ, DS Speciální pedagogika – tvůrčí 
činnost), 2 kontrolních zpráv (personální zajištění Bc. a NMgr. ruský jazyk), vše v podkladech 
pro kolegium. 

 Návrh na Akreditaci doktorského programu Andragogika – vyšší požadavky na předměty (4 
pevně dané povinné, 2 povinně volitelné, doktorandský seminář). 

 24.06. schválení doktorského programu Anglický jazyk a literatura s didaktikou v RVH, katedra 
má zájem ještě nyní vyhlásit podmínky PŘ. Termíny (schválení): 

 01.07. zaslání AS, 08.07. schválení AS, v mezidobí komunikace s RUK – databáze, 
schválení podmínek, nejpozději k 20.07. vyhlášení, 21.08. pozvánky, kolem 20.09. 
přijímací řízení, kolem 25.09 náhradní termíny, 30.09. zápis do studia. 

 Programy v angličtině (samoplátci) – zatím KAJL, sborový zpěv, nástroj, hudební výchova. 
Zaslány budou tabulky MŠMT garantům, překlad předmětů do AJ (během léta). SIS - příprava 
spisu a studijního plánu, garanti pak obdrží info, že mohou vyplňovat charakteristiky předmětů 
– ukončení v říjnu, pak kontrola, AS, VR, OKVA. 

 Převody studentů do nových akreditací doktorského studia – OPAD 25/2020 vyšel, připraven 
dopis pro studenty, maily pro garanty stávajících programů. 

  



Garanti studijních programů 

 Připraven přehled garantů stávajících a nových studijních programů. 

 Vyplácení odměn od 01.10.2020. 

Podmínky PŘ 

 Prověření jazykové způsobilosti v českém jazyce pro cizince v českých programech 

 Vzhledem k regulovanému povolání učitele a povolení MŠMT programy realizovat 
vyvstává otázka jazykových kompetencí v českém jazyce z cizinců, kteří se hlásí do 
českých programů. 

 Dosud – procházejí testy v češtině, zatím nebylo řešeno, mohou zhoršovat graduation 
rate. 

 Na základě diskuse v Akademickém senátu možnosti certifikování uchazečů – cizinců 
prověřovány s RUK a UJOP – požadavek na jazykovou úroveň je možný (nicméně žádná 
fakulta to u učitelských programů nedělá). ANO kolegiem schváleno. 

 Pro cizince v českém programu Český jazyk – garanti SP požadují C2 

 Pro ostatní programy B2, ruský jazyk – anglický jazyk bez nároku na jazykovou úroveň 
v češtině. 

 Odůvodnění – příprava na regulované povolání učitele v ČR, jazyková vybavenost. 

 Uchazeči budou dokládat certifikát podobně jako vysvědčení, při zápisu, lze 
dohodnout i přímé skládání s UJOP na fakultě v době přijímacího řízení, pokud budeme 
mít zájem, text by byl součástí oborových podmínek: Uchazeči, kteří nemají maturitní 
zkoušku z češtiny nebo slovenštiny, doloží doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka 
(CCE) na úrovni B2 na území České republiky. (viz http://ujop.cuni.cz/zkousky/). 

 Nové kombinace 

 S ruským jazykem: dějepis, IT, chemie, výtvarná výchova (pokud bude požadavek na 
jazykovou úroveň). 

 Další kombinace nenahlášeny. 

 Podmínky vzhledem k bakalářskému studiu (ped. psych, oborová didaktika, stáže) 

 02.07. jednání na MŠMT. 

 Praxe – výpis splněných předmětů. 

 Bonifikace – lze přidělit 10 bodů za sledování návaznosti programu s Bc. 
studiem (ped. ps., oborová didaktika praxe). (Celkem je 90 bodů za oba 
programy a složku 1a – test) projednat. 

 A) Praxe – 10 bodů, kritéria 4 a více kreditů 10 bodů, 1-3 kredity 5 bodů, 
uchazeč, který ve svém programu neměl praxi (pedagogicko-psychologickou, 
oborovou s širším zaměřením na školství) mohl by si nahradit sám, kritéria by 
byla vypracována centrálně pro všechny programy (např. 1 kredit = 1 týden 
praxe). 

 B) Ústní zkoušky - 10 bodů, ti, co by dodali potřebné – prominutí (problém je, 
že nebudou mít k datu konání zkoušky ukončené studium). 

 Inspirace FF a PřF viz podklady pro kolegium. 

 Dějepis – geografie – stanovisko KDDD je, že by rádi měli i maior. Akceptujeme nárok PřF, že 
geografie bude jen maior, ale za podmínky, že bude možné změnit závěrečnou práci. 

 Termíny zpracování připomínek: 

 01.07. obešle pan Kukla garanty přijímacího řízení se šablonou, upozornění na změny, 
plus definitivní výpis kombinací programů (maior, minor, plný plán). 

http://ujop.cuni.cz/zkousky/


 Do 15.07.dodání. 

 Do 31.07. zpracování na SO. 

 01.08. předání na RUK. 

 08.09. podmínky zaslány AS. 

 Návrh doc. Strakové – podmínky PŘ DS Pedagogika 

 DS Pedagogika– oddělit posuzování projektů od přijímací zkoušky – projednáno v RVH, 
je možné za předpokladu 2 kol přijímacího řízení, 1. kolo posouzení projektů – 
stanovení bodové hranice pro vyřazení z 2. kola. Nyní je 10 bodů, k přijetí 7 a více bodů.  
Mohlo by být: posouzení projektu – max. 3-5 bodů, při méně než X bodů se 
nepostupuje. ANO, kolegiem schváleno. 

 Je možné nabídnout i dalším programům, ANO, kolegiem schváleno. 

Tajemnice – Rozvoj (společná agenda) 

Organizační řád 

 Aktuální verze k vyjádření uložena v dokumentech kolegia, nutno vypořádat revize a 
komentáře – doc. Teodoridis. 

Rekonstrukce budovy Rettigové 

 Dodatek č. 2 na rekonstrukci střechy auly byl podepsán 29.06. Výběrové řízení na kotelnu bylo 
ukončeno 15. 6. 2020, vyhrála firma ENESA, a.s. Schůzka s Ing. Arch Hlaváčkem. 

Rekonstrukce tělocvičen v Brandýse nad Labem 

 V současné době se řeší navýšení prací, zejména o chlazení tělocvičen vzduchotechnikou. 
Připravuje se dodatek. Krytina střechy neobsahuje azbest, střechu v Brandýse nebudeme 
rekonstruovat. Schůzka 03.07. v 11:00 hodin. 

Pronájem místností 2021 pro UK 

 Univerzita Karlova připravuje příští rok (15.-18.06.21) ve spolupráci s univerzitou v Coimbře 
výroční konferenci. Ve dnech 16.06. – 17.06. se má program uskutečnit ve 13 skupinách a 
kapacita Karolina nestačí. Bylo by možné zapůjčit místnosti v Celetné 13, cca 6 místností, 
ideálně: C1.05, C1.07, C1.12, C2.03, C2.04, C2.21? /Zajišťuje organizační oddělení kanceláře 
rektora/.Bude řešit Dr. Nečasová, je nutno doladit termíny s PŘ pro ak. rok 2021/2022. 

Ostatní 

 Prázdninový provoz, zveřejnit na webu fakulty. 

 Studentská akce k podpoře studentského hodnocení výuky, pátek 10.07., čas: 18:00 – 23:30 
hod., místo: dvorky, občerstvení, počet osob: 100 – 150. 

 Místnost ve Spálené – po KG – možnost využití pro zpěv KHV – NE. 

 Monografie – přidělení částek autorům, 25 % režie. 

 Smlouva s Nadací ČS, v podkladech pro kolegium (Tutoring + absolventi, přesunout CAPEX). 

 Koupit nový mobilní telefon pro doc. Mužákovou + 1 jako rezervu. 

Věda a výzkum 

 K převodům studentů „starých“ doktorských studijních programů/oborů do nově 
akreditovaných „následnických“ studijních programů byl vydán OPAD a příslušný informační 
dopis dotčeným studentům je připraven (v podkladech pro kolegium). 



 Knihovna zajistí vracení a prodlužování výpůjček akademických pracovníků i distančním 
způsobem – výpis výpůjček a následné potvrzení žádosti o prodloužení od akademického 
pracovníka. V případě, že akademický pracovník nebude reagovat ve stanovené lhůtě, bude 
osloven jeho nadřízený. 

 Informace z průzkumu k doktorským studijním programům na základě průzkumu 

organizovaném RUK. 

Zahraniční 

Ukazatel D: Prostředky na podporu mezinárodní spolupráce 

 Finanční prostředky ve výši 1,250 tis. Kč lze využít v souladu s Pravidly pro poskytování 
příspěvku a dotací veřejným vysokým školám MŠMT pro 2020 na tyto aktivity:  

 Výjezdové mobility studentů na zahraniční instituce (za účelem studia, realizace praxe 
vyplývající ze studijního programu). 

 Příjezdové mobility studentů v rámci Mezinárodní kreditové mobility ERASMUS+. 

 Výjezdové/ příjezdové zaměstnanecké mobility. 

 Podporu výjezdové mobility studentů ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí 
a/nebo se specifickými potřebami. 

 Podporu tvorby a realizaci společných studijních programů ve spolupráci se 
zahraniční(mi) VŠ. 

 Podporu přípravy projektů do výzvy ERASMUS+ Evropské univerzity. 

 Podporu hostujících zahraničních vyučujících. 

 Další aktivity na rozvoj internacionalizace VŠ. 

 Do 31.07. nahlásit na RUK, formou zadané tabulky, návrhy projedná komise složená ze členů 
kolegia rektora. 

 Aktivity/Mobility lze realizovat a financovat do 15.11. (letenky, jízdenky, ubytování…). 

 Údaje o realizovaných aktivitách odeslat do 10.12. na RUK (Mgr. Vratislav Kozák). 

 Vzhledem k omezeným možnostem cestování v důsledku COVID-19 přidělit katedrám stejnou 
částku na aktivity a) až h). Vyzvat urychleně katedry, aby do 25.07. poslaly své návrhy. Návrhy 
kateder budou předloženy na kolegiu 30.07. 

ERASMUS: Návštěva hostů z Univerzity Komenského v  Bratislavě 

 Program třídenní 13-členné návštěvy z UK v Bratislavě (členy delegace byli mimo jiné Doc. Mgr. 
Jozef Tancer, PhD., prorektor pro mezinárodní vztahy UK, Mgr. Magdaléna Belková, vedoucí 
odd. pro mezinárodní spolupráci Rektorátu UK, RNDr. Milan Remiš, vedoucí odd. pro evropské 
programy a Erasmus+) připravila Evropská kancelář RUK. Jednotlivých částí programu se 
účastnili vedoucí odd. pro mezinárodní vztahy a proděkani pro zahraniční vztahy fakult 
Univerzity Karlovy. 

 S Uni Komenského máme v rámci ERASMUS+ dlouholetou spolupráci a uzavřený velký počet 
smluv (KG, KPg, KPPPg, KPsy, KITTV, KDDD, KBES, KMDM, KVV). 

  



Katedra  Země  Univerzita  Počet 
studentů  

Počet 
studentoměsíců  

KG  Slovensko  Komenského Uni Bratislava  2  5  

KPg  Slovensko  Komenského Uni Bratislava – PedF  3  15  

KPg  Slovensko  Komenského Uni Bratislava – PedF  2  10  

KPg  Slovensko  Komenského Uni Bratislava – FF  2  10  

KPPPg  Slovensko  Komenského Uni Bratislava  2  10  

KSpPg  Slovensko  Komenského Uni Bratislava  3  15  

KPs  Slovensko  Komenského Uni Bratislava  1  5 /kód 311/  

KPs  Slovensko  Komenského Uni Bratislava  1  5 /kód 14/  

KITTV  Slovensko  Komenského Uni Bratislava - FMFI  2  10  

KDDD  Slovensko  Komenského Uni Bratislava  5  50  

KBES  Slovensko  Komenského Uni Bratislava  1  10  

KMDM  Slovensko  Komenského Uni Bratislava  5  25  

KVV  Slovensko  Komenského Uni Bratislava – PedF  1  5  

KVV  Slovensko  Komenského Uni Bratislava – FF  1  5  

 Počty studentů UK v Bratislavě přijíždějících na PedF UK: 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 
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Zatím zaregistrováno v online aplikaci na ZS  
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(studenti nominovaní na LS v databázi zatím 
nejsou) 

 

VKH – Data o studentokurzech v kalendářním roce (př. 2019) 

 5. června 2020 se uskutečnila pracovní schůzka s Mgr. Petrem Svobodou. Dosud se počty 
studentokurzů v požadovaném kalendářním roce zjišťovaly sloučením dat ze dvou semestrů 
různých akademických roků (např. v 2019: v LS 2018/19 a ZS 2019/20) a prohledávací dotaz se 
zaměřoval na data o zápisu do kurzu, z čehož mohly vzniknout nesrovnalosti.  

 Návrh:  

 Zdroj dat: zápisy o udělených atestech v SIS. 

 Katedry neobdrží nic za studenty, kteří nebudou mít v SIS předmět zakončen atestem 
(splnil/nesplnil). 

 Časově pokrýt celé období 365 a ¼ dne, přičemž pro VKH se nabízejí 2 možnosti:  

 01.01. až 31.12. příslušného kalendářního roku (pokryje 2 akademické roky). 

 01.10. předchozího kalendářního roku do 30.09. příslušného kalendářního 
roku (pokryje 1 akademický rok. 

Atee General Assembly 

 V pondělí 22.06. od 20:00 se uskutečnila virtuální valná hromada ATEE. PedF je institucionální 
člen ATEE. Byla schválena Zpráva o hospodaření, Výroční zpráva prezidenta Davide Parmigiani. 
Bohuzel bylo v souladu se stanovami ATEE odhlasováno zrušení RDC „Pre-primary and Primary 
Education“ (několik let vedla prof. Wildová). Jednám s doc. Starou, že bychom se příští rok 
pokusili navrhnout AC ATEE znovu založit RDC „Pre-primary and Primary Education“, kterou by 
vedl někdo z KPPPg. 

  



UNICA – mezinárodní konference studentů univerzit UNICA 

 Konference se měla uskutečnit 28.-30.06. v Lisabonu. Za UK bylo vybráno 5 studentů  
(2 z PedF). Kvůli COVID-19 byla nahrazena virtuální formou 29.06. od 15:00. 

Kulatý stůl k udržitelnému rozvoji na UK  

 První setkání zástupců fakult se uskutečnilo 25.06.  Karolinu. Za PedF se akce zúčastnily  
doc. Jančaříková a doc. Černochová. Strategii má na UK na starosti Dr. Anna Shavit a  
Mgr. Tereza Svobodová. Problematikou se na UK bude zabývat na plný úvazek (minimálně 
jeden) pracovník. 

 Rektor zahájil jednání. Poté byly představeny čtyři oblasti, na které by se UK a její fakulty měly 
zaměřit: 

 Vzdělávaní (bude se zjišťovat, jaké kurzy a kdo na fakultách takové kurzy vyučuje). 

 Výzkum (výzkumné granty). 

 Třetí role univerzity (propagace, popularizace, přednášky a kurzy pro veřejnost, ...). 

 Provoz (počítačová bezpečnost, budovy, ...). 

 Prorektorka Rovná seznámila s cíli udržitelného rozvoje vytýčené OSN a s tím, jak se některé 
cíle Strategie udržitelného rozvoje mohou řešit v mezinárodní spolupráci UK (programy H2020, 
Horizon Europe, Recovery Package). Připomněla, že univerzity se ve světě připravují na 
transformaci založenou na GREEN and DIGITAL. Prostor na realizaci strategie udržitelného 
rozvoje nabízí i spolupráce v Alianci 4EU+ (4. flagship), Coimbra Group a Youth (International 
Think Tank). UK připravuje několik mezinárodních akcí (červen 2021 - pozván generální 
tajemník OSN; YOUTH – 16.-19.11.2020 Gotenburg). 

 Mgr. Tereza Matyska Mičanková představila projekt na řešení zadávání veřejných zakázek. 
Pracovníci, kteří se na fakultách zabývají zakázkami, v současné době absolvovali školení, 
fakulty mají poskytovat podněty na zlepšení. 

 V diskusi zástupci různých fakult uváděli, co konkrétně pro udržitelný rozvoj dělají a mohou 
udělat (MFF, Centrum ..., lékařské fakulty, aj.). Vznikne síť lidí, kteří se problematikou 
udržitelnosti na UK zabývají (mail-list, HUB), bude se podporovat „osvěta" pracovníků fakult, 
akademické obce, přednášky, webináře (ke klimatu, mikroklimatu, ochrana zdraví, ...). 


