
Kolegium 22.09.2020 

Č.j. UKPedF/421280/2020 

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

M. Černochová, V. Laufková, A. Kucharská, M. Mužáková 

Děkan 

 Témata pro porady vedoucích – původní pořadí:  

 1. Hodnocení vědy  

 2. Financování  

 3. SHV  

 Na poradě zazněly návrhy na úpravu pořadí od dr. Gregera. Po domluvě kolegia bude prvním 
tématem ke sdílení zkušeností a návrhů distanční výuka (22.10.). Témata budou navrhována 
operativně s ohledem na reálné potřeby fakulty. 

 Disciplinární komise – návrh nového složení bude předložen AS. 

 KČL – problematické zajištění SZZ 

Akreditace a kvalita vzdělávací činnosti 

Akreditace 

 23.09. – schválení programů hry na nástroj a sborový zpěv v RVH, schválení kontrolní zprávy 
Učitelství pedagogiky (studijní opory). 

 Probíhá kontrola studijních opor pro Učitelství 1. st. ZŠ pro případ kontroly v RVH (není to 
kontrolní zpráva, ale měli jsme za úkol aktualizovat a sledovat). 

 DS Didaktika biologie: 

 Finalizace DS Didaktika biologie – viz  příloha, 22.09. bude spis zaslán AS, bude se konat 
Vědecká rada? -> Vědecká rada se bude konat hybridní formou v termínu 15.10. Lze 
schválit akreditační spis per rollam?   

 Zpracování sebehodnotící zprávy pro NAÚ – součinnost garanta studijního programu 
a proděkana pro rozvoj doc. Teodoridise, proděkana pro vědu doc. Jančaříka, viz 
sdílené prostředí a Trello, termín do 20.10. (bude se přikládat k dokumentům pro 
vědeckou radu). Výsledný materiál se skládá z textů (OKVA, fakulta), odkazů na 
materiály, příloh. 

 Nutné dohodnout v RVH poměr OV Učitelství a OV Biologie – JCU má všechny učitelské 
a didaktické programy pouze v učitelství, nikoli v odborné oblasti. 

 Zaslána na RUK na schválení dohoda o spolupráci mezi JCU a UK – předána právnímu 
odboru RUK.  

 DS Didaktika českého jazyka – zahájena příprava akreditačního spisu, bude dána do AS koncem 
října, do VR v listopadu (19.11.). 

Doktorské studium (v návaznosti na akreditace) 

 Probíhá příprava studijních plánů – založeny předměty, plány budou připraveny do úterý, kdy 
zasedá AS. 

 Kontroly studia – nelze je nastavit obecně jako u pregraduálního studia, protože postup a 
absolvování předmětů si dělá doktorand sám v ISP. Nutné bude propojit studijní plán a ISP, aby 
byly kontroly studia vázány na ISP (lze nastavit pouze splnění rozšířené anotace, SDZ – 3. 
ročník, další studijní povinnosti – 4. ročník), předměty – ať povinné, tak povinně volitelné nikoli. 
Musí se vycházet z akreditačního spisu, nelze to nyní zpřísnit, že se pevně uvede povinnost 
předmětu např. pro 2. ročník. 

 Současně nelze k předmětům nastavit např. 1.-3.ročník. 

 Ph.D. problém se stážemi, doporučujeme online konference a modelové spolupráce online. 

 Hlasování – stáže: rozhodovat bude sám školitel (odhlasováno v poměru 5:4). 



 OPAD – dodána struktura, otázka 2 programů, které nebudou realizovány 2020/21 podle 
nových pravidel, neopakuje se to, co je v jiných dokumentech. 

 V on-line komunikaci dohodnuta příprava Harmonogramu pro DS se dvěma nástupy do studia 
(podzim a jaro s příslušnými pevnými daty). 

 Některé nedořešené aspekty – hodnocení programu (zda můžeme zpřísnit hodnocení, že 
nesmí být hodnocen C). Na AS bude překládat doc. Jančařík, zpracovalo kolegium. 

Podmínky PŘ 

 První (větší) část byla již předána AS, zbývající programy tělesné výchovy, Učitelství pro MŠ a 
Pedagogiky předškolního věku – zaslání 23.09. – zatím jsme neobdrželi žádné připomínky. 

 Nutno dopracovat texty v AJ – zasláno Dr. Ženíškovi. Odměna schválena kolegiem. 

Garanti SP 

 Připraveny seznamy garantů pro rok 2020/21 (opraveny chyby, tento seznam je definitivní). 

 Připraven přehled stávajících garantů (2016) a nových garantů (v rámci IA) – bude použito pro 
webovou stránku určenou pro garanty (pod Akreditace). 

Studenti se SP 

 Orientační týden pro studenty se SP pouze online. 

 23.09. setkání kontaktních osob na RUK pouze online. 

 24.09. setkání kontaktních osob hybridně – podpora studentů se SP v době COVID-19. 

 Helpdesk SIS – aktuální informace k poradenským službám na fakultě (on-line poradenství), 
osloveni budou všichni studenti se SP k využívání služeb fakulty a kontaktních pracovníků na 
katedrách. 

 Probíhá vzdělávání k problematice podpory studentů se SP – 15 účastníků, 5 z jiných fakult (40 
hodin výuky prezenčně i online). 

 Připraveno vzdělávání k problematice podpory studentů se zrakovým a tělesným postižením – 
registrace do 15.10. (40 hodin výuky prezenčně i online). 

 Probíhá registrace do volitelného kurzu k rozvoji studijních strategií pro studenty se zrakovým 
a tělesným postižením. 

 Příprava úpravy webu Akademická poradna, upraveny stránky Studenti se SP (pod Studiem). 

 Dr. Hradilová – Komunikační systémy neslyšících osob – jako praktická výuka (info, že musí 
garant SP poslat žádost). 

Ceny 

 Doplnit návrh pro MŠMT (do 30.09.) dle výsledků VHS, návrh 2-3 osob připraví studijní oddělení 
a předá doc. Kucharské do pátku. 

CŽV a distanční vzdělávání 

 Nové žádosti o reakreditace (4) a akreditace programů CŽV (2) – 7 zájmových programů (DVPP) 

z KPSY (3) a z KHV (3) -> ANO, kolegiem schváleno. 

 Webináře pro akademické pracovníky fakulty „Nouzová distanční výuka na vysoké škole – jak 

se připravit? – 30.09. 9.00 – 11.00 (rezervováno pro PedF UK) a 05.10. 9.00 – 10.30 

(rezervováno pro UK) – https://czv.zcu.cz/akce/webinar-nouzova-distancni-vyuka-na-vysoke-

skole-jak-se-pripravit/.  

 Výuka v programech CŽV včetně administrativních záležitostí bude zajištěna přiměřeně dle 

pokynů pro výuku v graduačních programech, výuka prioritně distanční formou, termíny 

realizace zájmových programů mohou být dle rozhodnutí garanta přesunuty na pozdější 

termíny. 

 Kontaktní osobou pro metodickou pomoc pro realizaci distanční výuky je Bc. Igor Červený. Již 

je v kontaktu se SIT, které zajišťuje technickou pomoc. 

https://czv.zcu.cz/akce/webinar-nouzova-distancni-vyuka-na-vysoke-skole-jak-se-pripravit/
https://czv.zcu.cz/akce/webinar-nouzova-distancni-vyuka-na-vysoke-skole-jak-se-pripravit/


Dr. Laufková 

Mimořádná opatření  

 Akce studentů za dodržení všech hygienických opatření – např. microlab, Kvído (setkání 

studentů do 15 osob) - ano, podmínky pro vnitřní akce, max. pro 15 osob. Sjednotit i pro akce 

mimo fakultu, aktuálně se řeší schůzku spolků (formální i nedormální). 

 Konání výjezdního zasedání studentských organizací v Peci pod Sněžkou (23.–25.10. 2020) – 

podpořit pouze za podmínky platných hygienických opatření. 

Stipendia (čl. 9 SŘ UK) 

 Seznamovací kurzy pro studenty prvních ročníků. 

 Granty na podporu činnosti studentských organizací (doc. Teodoridis, Dr. Nečasová, Mgr. 

Bederka, Dr. Kadrnožková, Dr. Laufková) do 15.10. (23:59) zasílání návrhů; 

schválené návrhy budou zadány do SIS do 30. 10. 

Propagační brožura v EN PedF UK 

 Do 30. 9. 2020 texty za jednotlivé oblasti pro copywritera – na základě rozsáhlého textu od 

Mgr. Lothara Filipa Rudorfera (OVČ) – ještě proběhne společná revize. 

Rozvoj 

 Plán investičních aktivit UK 2021-2030 – garance VT a IK, pouze 2 IA rekonstrukce Rettigové 
a Brandýs připravit do 30.09. – viz „Plan investicnich aktivit UK 2021-2030“. 

 IP 2021 + PPSŘ 2022-25 – zbývá schválit plánované aktivity na RUK, tj. 2 z 10 (2021) a 4 z 10 
(2022-25) – viz „Čerpání IP a PPSR Kolegium_final corr RUK“. 

 Ukazatel P – indikátor “Zvýšení mezd akademických a vědecko-pedagogických pracovníků 
aktivně se zapojujících do edukačního procesu na Pedagogické fakultě UK ve formě 
měsíčního osobního příplatku” – určit formát a obsah personálních auditů, způsob distribuce, 
„deadline“, odpovědné pracovníky (viz Trello). Připraví pan děkan. 

 Nákup ICT pracovišť a podpora distančních forem výuky – nákup 30 kamer (Logitech HD 
Webcam C525) s reproduktory nebo propojení na Audio v učebně – testování SITem 
(„ucebny_webkamery_repro corr VT“), požadavky na ICT podzim 2020 – viz 
„PLÁN_VZ_Požadavky_souhrn fakulta 2020_podzim_FINAL“) POUZE FINANCOVÁNÍ 
Z VLASTNÍCH ZDROJŮ!!, nákup notebooku jako další fáze podpory distanční výuky SIT. 

 Kauza Pixelmate – příprava podkladů pro VZMR na OC CŽV za garance Bc. Červeného 
(nedodržení smluvních podmínek vs. prodleva v součinnosti na CŽV – zdravotní dovolená 
Mgr. Noveská) nutná intervence VT a IK, stávající podklad viz „EOC PedF UK specifikace“. 

Studijní 

Přijímací řízení –  aktuální výsledky 

 Celkem zapsáno 1809 studentů (2019: 1747). 

 Zápisy 1. ročníků v pondělí 21.09. zdárně proběhly, podílelo se operativně celé SO za velké 

podpory OVV, děkujeme OVV za výbornou spolupráci. 

Studijní oddělení – fungování od 23.09. 

 Je vytvořen harmonogram, podle kterého bude od středy 23.09. SO oddělení pracovat střídavě 

ve dvou skupinách. 

Distanční x prezenční výuka 

 Jednáme s jednotlivými vedoucími kateder a garanty SP, u nichž je odůvodněně nezbytně 

nutné zachovat prezenční výuku, jak situaci řešit. 



 Sbíráme podklady a evidujeme případy, kdy SZ byly se souhlasem děkana realizovány hybridní 

(kombinovanou) formou. 

Žádosti 

 Žádost zahraniční studentky KHV Kyriaki CHiry ohledně možnosti konat hybridních SZZ. Žádost 

je podpořena vedoucím katedry dr. Valáškem. –> Neschváleno 

 SPPG: žádost o zvážení povolení prezenční výuky předmětu Komunikační systémy neslyšících 

osob III OPNS1S161B. Jedná se vlastně o výuku základů znakového jazyka. Aktuálně máme v 

rámci projektu na tuto výuku zajištěnou spolupráci rodilé mluvčí znakového jazyka, která je 

neslyšící. Studentky si v minulosti tuto výuku pochvalovaly a osobně ji považuji za velmi 

přínosnou - již proto, že jde o studentky speciální pedagogiky. Aktuálně je na předmět zapsáno 

15 studentek, s vyučující tedy max. 16 osob (17, pokud budu občas přítomna i já). Znakový 

jazyk je vizuálně-motorický, to znamená, že je ideální se ho učit v přímém kontaktu, kdy 

studentky vidí lektorku a ona vidí je, může jejich pohyby optimálně opravovat a studentky vidí 

tento jazyk v živém prostředí. Aktuální situaci jsem s lektorkou konzultovala a za použití štítů 

by preferovala osobní výuku. On-line v tomto případě snižuje kvalitu výuky a možnosti jak 

studentek, tak lektorky. Uvědomuji si, že se nejedná o nepostradatelnou praktickou výuku v 

klasickém slova smyslu, přesto bych ráda požádala o zvážení možnosti prezenčního konání. 

Hradilová. –> Schváleno 

 KBES: navrhujeme provedení části praktické výuky předmětů Zoologie bezobratlých 

(OPBB2B111A a OKBB2B111A, vedeno Dagmar Říhovou) a Botanika bezcévných rostlin a 

kapraďorostů (OPBB2B109A a OKBB2B109A, vedeno Zdeňkem Soldánem) v následujícím 

upravení: - pro oba předměty čtyřhodinový blok praktických cvičení pro 15 účastníků - zbylá 

hodinová dotace (šest hodin) bude plněna distanční formou on-line - na oba předměty je v 

tuto chvíli přihlášeno přibližně 60 účastníků pro PS a 24 pro KS (včetně těch, kteří si budou 

předmět nechávat uznat z minulého roku) a je tudíž možné vše odučit ve čtyřech paralelkách 

pro PS a dvou pro KS - navrhujeme provést výuku v nějaký pátek v tomto uspořádání: dva po 

sobě jdoucí bloky (= dvě paralelky) zoologie bezobratlých a dva po sobě jdoucí bloky botaniky 

bezcévných s tím, že jedna ze skupin studentů začne ráno zoologií bezobratlých a po polední 

pauze odpoledne absolvuje botaniku bezcévných - toto uspořádání umožní provést nezbytnou 

přímou výuku v průběhu dvou pátků pro PS (OPBB2B111A + OPBB2B109A) a v průběhu 

jednoho pátku pro KS (OKBB2B111A + OKBB2B109A) - KBES disponuje dvěma vhodnými 

učebnami (R306 a R307), kde lze zachovat doporučené rozestupy a hygienická pravidla - pátek 

byl vybrán po dohodě s rozvrhářem dr. Ehlerem, neboť dopoledne je oborový půlden pro 

biologii a odpoledne by 2. ročník neměl mít žádné předměty Dagmar Říhová a Zdeněk Soldán. 

–> Schváleno 

 KAJL: nezbytné zachovat prezenční výuku (ve skupinách do 14 studentů): 

 1. Výběrový didaktický seminář – drama ve výuce AJ. 

 2. Výběrový didaktický seminář – rozvoj dovedností učitele. 

 V obou případech vyučující navrhují rozdělení skupiny na 2 poloviny pro střídavou 

přímou výuku ob týden + doplňující samostudium distančními prostředky. –> Neschváleno 

 KVV: Studenti mají v jednom dni ateliér/y (kde bychom potřebovali přímou výuku zachovat) a 

zároveň výuku společného základu. Instrukce Vašeho dopisu zní: "Prezenční a on-line výuku 

nelze v průběhu jednoho oborového půldne/dne střídat. "Můžeme tedy jako kmenová katedra 

rozhodnout o tom, že tento den zachováme jako prezenční? Tímto rozhodnutím bychom určili 

též formu výuky pro předměty společného základu. Komunikaci se všemi vyučujícími 

společného základu si nedokážu představit. Pokud to možné nebude, znemožňuje to však 

zároveň prezenční praktickou výuku malých skupin uměleckých předmětů. –> Bude řešeno 

mimo kolegium. 

SPS 



 Bude vytvořena databáze studentů pro podporu vyučujícím i ostatním studentům 

s technickým zabezpečením výuky (problémy s připojením, přihlašováním apod.) OVV 

připraví a zveřejnění databázi. 

Tajemnice 

Rekonstrukce budovy Rettigové 

 Dne 17.09. byla odevzdána projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení 

DURSP na Stavební úřad Praha 1. Vyřízení žádosti o vydání stavebního povolení se 

předpokládá do konce kalendářního roku. Předpokládá se navýšení předběžného rozpočtu. 

Rekonstrukce tělocvičen v Brandýse nad Labem 

 Projektant odevzdal elektronicky vyjádření dotčených orgánů. Stavební úřad v Brandýse nad 

Labem vydá stavební povolení v nejbližších dnech. 

Ochranné pomůcky 

 Roušky si zajistí zaměstnanci sami. Na vrátnicích budou k dispozici roušky pro nutné případy. 

 Pracoviště s vyšším kontaktem s cizími osobami: vrátnice, podatelna, knihovna, prodejna, 

studijní oddělení, CŽV oddělení, zahraniční oddělení, SIT – přepážka. Zaměstnanci by mohli 

dostat respirátor FFP3, který je určen pro dlouhodobé opakované použití (cena cca 200 Kč/ks), 

příp. štít – další štíty pro akademiky poptá doc. Kucharská. 

 Dezinfekce a rukavice jsou k dispozici na TPO. 

 Nákup bezdotykového teploměru pro knihovnu. 

 Poskytování ochranných pomůcek zaměstnancům je nenárokové a odpovídá možnostem 

fakulty. Veškeré nákupy budou probíhat centrálně, zajišťuje paní tajemnice. 

Informace o nemoci/karanténě zaměstnanci a studenti 

 Sběr dat: jméno, příjmení, katedra, nemoc/karanténa od…, naposledy na fakultě…., kontakt 

s ostatními zaměstnanci/studenty kdy:…, e-mail:……, telefon:……….   

 Zřízení e-mailů:  

 COVID-19zaměstnanec@pedf.cuni.cz (na Mgr. Macoškovou - pí Daňková). 

 COVID-19student@pedf.cuni.cz (na příslušné studijní referentky). 

 Formulář pro info o karanténě bude k dispozici pod pátku na webu – zajišťuje OVV. 

Bistro 

 Bistro v omezeném provozu bude nabízet dvě až tři jídla denně ve formě to go, s možností 

ohřát přímo na místě. Zajistíme tak hygienické opatření a nabídneme jídlo, především 

zaměstnancům fakulty, příp. studentům. Jedná se zároveň o možnost, jak podpořit zasažený 

gastro provoz s přesahem a zároveň se pohodlně najíst přímo v budově. Dostali jsme se do 

situace, kdy nechceme propouštět zaměstnance, kteří by se v případě pracovní absence dostali 

do osobního bankrotu a s tím opětovně do velmi tíživé sociální situace. "Dej si jídlo, zachraň 

život". 

 Forma prezentace – Přes intranet první zmínku s informací. Jídla bude možné rezervovat při 

větším množství na rezervacetherapy@gmail.com. V příloze je ukázka „zataveného“ jídla. 

Ostatní 

 Schvalování fakultních akcí – komise /Kočová, Černochová, Laufková, Linková, Nováková 

Lenka/. Termín: bude domluven  

 Otevření budovy v RT a MY v sobotu pro studenty – je to nutné??   

 Externisté (dohodáři) – přístup do budov na kartičku – nutné vložit dohodu do WhoIS.  

mailto:COVID-19zaměstnanec@pedf.cuni.cz
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Věda a výzkum 

Komise pro etiku a výzkum 

 Od posledního kolegia nepřišel žádný návrh na změnu, žádám o schválení v původně navržené 
podobě (viz trello). Ano, schváleno. KD připraví jmenovací dekrety na 2 roky.  

Ph.D. studium 

 OPAD k doktorskému studiu – podobu k rozhodnutí předloží doc. Kucharská. 

Knihovna – výpůjčky 

 Návrh na odpis grantových výpůjček. Navrhuji dlouhodobě zapůjčené grantové výpůjčky 
umožnit vyřadit z fondu knihovny jako “ztrátu”. – Ano, chváleno. 

Hodnocení vědy 

 Hodnocení dle modulu M1 – všichni oslovení autoři až na Ing. Kouckého zareagovali a doplnili 
požadované informace. Publikace byly vloženy do systému a odeslány rektorátu ke kontrole. 
V podkladech pro kolegium přiloženo předchozí hodnocení.  Za úspěch v letošním hodnocení 
budu považovat snížení počtu hodnocení za 5, získání alespoň jednoho hodnocení za 1 a 
zlepšení průměru fakulty. Mimořádný úspěch bude plně se hodnocení za 5 vyhnout a získat 
více než jedno hodnocení za 1. 

Ostatní 

 Byly rozeslány jmenovací dekrety vědecké radě. O způsobu jednání bude rozhodnuto v 

návaznosti na vývoj situace. Podklady jsou připravovány, spolu s nimi budeme zjišťovat 

možnosti mimopražských členů. 

 Mezinárodní hodnocení – byl posunut termín na dopoledne, členové panelu budou připojeni 

on-line, od zástupců fakulty (až na výjimky) se zatím očekává účast přímo na rektorátu.  

 07.10. proběhne setkání s garanty oborových rad doktorského studia.  

 Zasedání Ediční komise proběhne první týden v listopadu.  

 Knihovna – výpůjčky budou všem prodlouženy do 31.10., dále je nutné vracet knihy, na které 

je požadavek, problém řešíme. 

 Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia jsou v přípravě. 

 24.10. v 10:00 hodin proběhne on-line schůzka koordinátorů GAPu. 

 Probíhá příprava projektů v rámci výzvy START, nutno zvažovat i situaci, kdy bude projekt 

přijat k 80 % financování. Jedná se o projekty v hodnotách desítek miliónů a i ta pětina je 

hodně. 

 Probíhá 5. kolo výzev TAČRu ÉTA. 

Zahraniční 

ERASMUS+ 2020/21 – předstudijní soustředění, registrace, výuka 

 Příjezd studentů  

 Na PedF pro ZS 2020/21: v tuto chvíli 50 přijíždějících zahraničních studentů  

 Do karantény příjezdu musí všichni studenti ze Španělska (včetně Kanárských ostrovů), 
Francie, Malty, Lucemburska, Rumunska, Chorvatska. 

 Registrace: 29.09. 9:00 hod. – 14:50 hod. (Mgr. Velíšková) 

 Proběhne z hygienických důvodů v učebně R125 nikoliv na odd. pro zahraniční vztahy 
po malých skupinách podle zemí včetně studentů ze Španělska a Francie, kteří mají 
negativní test na COVID-19. Roušky, rozestupy, desinfekční gely. 

 Předstudijní soustředění: 29.09. v 15:30 hod. (Petra Zákoutská, doc. Černochová) 

 Neuskuteční se prezenčně, jak bylo původně plánováno v aule 29.09. v 15:30 hod. 

 Připravujeme toto setkání ONLINE ve vhodné platformě. 

 Pozváni jsou ERASMUS+ koordinátoři kateder, zástupci studentských spolků, SOR, 
Agora, ESN, zástupci kateder (nabídky kurzů). 

 Úvodní setkání na katedrách: 



 Bezkontaktně on-line.  

 Výuka: 

 Zahraničním ERASMUS+ studentům budou odeslány informace v pondělí 21.09. 
odpoledne, až dostaneme pokyny z Evropské kanceláře RUK. 

 Zatím platí:  

 Výuka musí začít jako prezenční přímá výuka, nikoliv bezkontaktní. V učebně 
roušky, rozestupy, hygienické prostředky. 

 Navrhujeme katedrám vzhledem k opatřením vydaným panem děkanem 
21.09. tato řešení: 

    Realizovat jako:    

a)  Výuka pro 1 studenta  Individuální konzultace   v učebně, v pracovně  

b)  Výuka pro skupinu do 14 
studentů  

Praktická, experimentální či 
umělecká práce studentů  

V laboratoři, v učebně  

c)  Pro zahraniční studenty 
přijíždějící jen na (pedagogické) 
praxe  

Týká se studentek ze Švýcarska 
na KPPPg  

  KPPPg zajistí těmto studentům 
praxe v rámci možností 
v souladu s platnými opatřeními 
pro COVID-19  

d)  Ostatní případy    Čekáme na pokyny z EK RUK:  

Studentům se bude v 
příjezdovém formuláři uváděna 
BLENDED VÝUKA.  

Máme přemýšlet i o tom, jak 
zabezpečit její reálnost. (Pokud 
by velké přednášky byly online a 
malá cvičení prezenční, není 
možné mezi těmito předměty 
nechat jen přestávku klasických 
10 minut. Student musí mít 
možnost se přesunout domů / 
na kolej, kde si online výuku 
pustí a vice versa – což zpravidla 
trvá déle.)  

 

Přijetí zahraničních odborníků NA KATEDRÁCH na podzim 2020: 

 UKAZATEL D: (řeší Petra Zákoutská) 

TURECKO  KChDCh  Host má participovat na výuce PhD 
studentů  

Zapojit hosta do on-line výuky?  

SRBSKO  KChDCh  Host se má podílet na výuce a zapojit 
do řešení projektu  

Zapojit hosta do on-line výuky? 
Řešit projekt on-line? 

POLSKO  KChDCh  Host se má podílet na výuce a zapojit 
do řešení projektu  

  

ČÍNA  ÚVRV  Host má přednášet pro PhD studenty  
Křest knihy  

Lze přednášet on-line 

  PŘÍMÁ SPOLUPRÁCE: (Řeší Petra Zákoutská)  

NĚMECKO  KG  Host má přijet 12.-15.10.  
Činnosti spojené s projektem DAAD  

Doporučení: přijetí hosta stornovat  
Německo nedoporučuje výjezdy do 
ČR  



Potřebnou agendu řešit on-line 
konferencí 

 


