
Kolegium 25.02.2020 
Č.j. PedF/UKPedF/92614/2020 

Přítomni: M. Bílek, I. Kočová, A. Kucharská, V. Laufková, P. Nečasová, M. Nedělka, V. Teodoridis, 

A. Jančařík, T. Bederka, M. Černochová 

 

Děkan 

04.03. v 11:00 hod. 

 Pozvánka na slavnostní zasedání, čestný doktorát matematika věd v Karolinu – omluva pana 

děkana a potvrzení účasti prof. Bílka a doc. Jančaříka odeslány na RUK, již i potvrzeno z jejich 

strany. 

25.–27.3. 

 Společné jednání Asociace děkanů pedagogických fakult České a Slovenské republiky, které se 
bude konat v Liberci. 

20.–23.4.  

 Rožumberok, pozvánka doc. Palkovské, měl se účastnit pan děkan (domluven řidič, veškeré 

detaily s doc. Palkovskou). 

18.04. Zlatá promoce  

 Sobota (ve stejném datu charitativní akce Běh pro Zoo), výprava Mgr. Bederka, zajistit účast 

proděkana + osoby do taláru. 

05.10. v 18:00 hod. Inaugurace děkana 

 Výpravu zajistí Mgr. Bederka. 

 Nutná přítomnost kolegia, jde o ceremoniál na cca 35-40 minut. 

 Upřesnit místo konání (je plánovaná rekonstrukce v Karolinu). 

 Děkan plánuje další informativní návštěvy na odděleních, ze strany vedoucích není třeba 

žádná příprava, ale budou informováni předem. 

 Do příštího kolegia (10.03.) je třeba vymezit oblast činností, které budou ve výhradní 

kompetenci příslušných agend – změna organizačního řádu (v podkladech pro kolegium 

z 11.02.), problém s kompetencemi zmíněn Mgr. Semrádem. 

 Statut PedF UK bude zveřejněn k 31.03., prošel AS UK (volební řád schválen – zveřejňuje 

zástupce velkého senátu), změna lhůty ve jmenování vedoucích pracovníků. 

 Na AS se musí oznámit, že na vedoucí pracovníky bude probíhat VŘ, termínově ke konci 

akademického roku; Mgr. Bederka připraví vyhlášení, umístí je na web a sociální sítě + Mgr. 

Macošková osloví možné uchazeče z dostupných databází. 

 Je třeba, aby personální oddělení ohlídalo, zda je pracovní smlouva na vedoucího 

zaměstnance, či na jinou pozici a do vedoucí pozice je pouze jmenování – ideální stav; vytvořit 

náplň práce vedoucích zaměstnanců. 

 Bude se řešit investiční program EU na programové období 2021-2027 (je třeba, aby velká část 

pokryla SIT-rozvody). 

 Domluva ohledně nezasílání emailů o víkendech, respektujme prosím náš volný čas.  



V. Laufková 

Mezinárodní projekt Integrity  

 Utrecht, Lublaň, Praha. 
 Za UK: RUK, FHS, 3. LF, PedF UK (prod. Nečasová, PhDr. Laufková). 
 IO1 – dotazníky a IO2 – competency profile – hotovo, podíleli jsme se na překladu – studentka, 

odměna formou stipendia. 
 IO4 (náš hlavní výstup) Mgr. úroveň kurzu – Dr. Dvořák, Dr. Sotáková, Dr. Ehler – návrh 

designu a náplně kurzu pro MA level; připomínkování designu a náplně Bc. a Ph.D. úrovně. 
 Absolvování teach-the-teacher online course „teaching and moderating an online course on 

RI“ (za celou UK má absolvovat 5 vyučujících) – bude se řešit na PVP 27.02.). 
 Kurz nejspíše pod vedením Dr. Dvořáka, Dr. Sotákové a Dr. Ehlera¨, téma integrita 

(etika v tvorbě výstupů-závěrečné práce, publikace). 
 Kurz pro studenty NMgr. studia, jeho evaluace a dodatečné úpravy – kurz ve studijním plánu 

zajistí P. Nečasová (kurz nejspíše pod vedením Dr. Dvořáka, Dr. Sotákové a Dr. Ehlera), kurz 
v čj. 

 Zatím zde zůstává jako technická podpora pro školení Turnitinu Dr. Fuglík – za rektorát (DPP či 
forma odměny přes RUK), postupné zapojování Dr. Lapeše – za fakultu. 

 Reprezentační fakultní ples  

 Návrh Mgr. Bederky vzdát se bezplatných lístků ve prospěch studentů, kteří u nás pobírají 
sociální stipendium – nyní je pro ně vyblokováno 6 lístků + 3 z Vás se omluvili, tj. dalších 6 
lístků; počet takových studentů je 12. Návrh plesového organizačního výboru tyto lístky 
zdarma  nabídnout všem studentům pobírajícím sociální stipendium. 

 2 lístky koupil a konkrétnímu studentovi pobírajícímu sociální stipendium předal Mgr. Bederka; 
nebude se nabízet všem studentům pobírajícím stipendium, částka za lístky bude nejspíše 
alokována na projekt Adopce na dálku. 

 Velké poděkování celému organizačnímu týmu za PedF UK – zejm. Ondřej Nejedlý (rád by 
předal organizaci zpět na fakultu) a Daniela Čechová. 

 OVV 

 Žádost o finanční podporu pro PhDr. Štěpáníka - 5 000,- Kč na křest knihy v květnu “Nová česká 
didaktika” -> zamítnuto, komisí už byly podpory rozděleno (příště je třeba zažádat včas – 
oznámí Mgr. Bederka). 

 Inaugurace děkana 05.10. 18.00 hod. (viz agenda pan děkana). 

 24.03. přijde doc. Krejzek odprezentovat novou podobu vizuálního stylu fakulty – kompletní 
redesign, probíhá příprava podkladových materiálů (hlavičkové papíry, prezentace apod.) a k 
31.03. převedení do provozu (zveřejnění). 

Rozvoj 

Sběr požadavků ICT a nábytku, resp. vybavení pro rok 2020 

 Vypsaná 2 VZMR, dořešeno ICT a nábytek (nutné vypsat 2-3 VZMR garance SIT a TPO Praha). 

  



Ukazatele P 2020 

 Částka 23.190.290, - Kč, příprava indikátorů do 03.03.2020 na RUK (VT, IK a MN), jedná se o 
částku o 650.000,- Kč více než v 2019 (mimo THP). 

 Návrh vytvořit rezervu/budget 1,5 – 2 milionu na vědu na konec roku, rozdělit reálně podle lidí 
za hodnost za vědeckou činnost (OBD). 

 Podpora knihovny a vydavatelství. 

Rekonstrukce IZ Rettigové 

 Jednání o integraci KITTV v rámci fakultní infrastruktury (SIT) – řeší se správa sítí, jednání  
26.02., stále probíhá jednání (od května nebyla od KITTV reakce). 

 03.03. v 11:00 hod. schůzka ohledně dislokace (pan děkan, paní tajemnice, doc. Teodoridis). 

Rekonstrukce tělocvičny Brandýs 

 Příprava projektové dokumentace (jednání s TPO Brandýs a KTV – 23.02.). 

Strategický záměr (hodnocení 2019 a výhled 2020) 

 Finalizace VL, zaslat AS PedF UK do 25.02. (zajistí PhDr. Laufková). 

Výroční zprávy o činnosti UK za rok 2019 

 Interní deadline do 10.03., RUK 16.03.2020.  

Kontrola využití dat 

 Řešit tarify od mobilních operátorů, udělat revizi telefonních i datových tarifů, rozhodnout o 
„sporných“ lidech (nezaměstnancích/neomezených datech), navrhnout optimalizaci; 
konkrétní zmínka prof. Štěch + PhDr. Fryč. 

02.03. v 15:00 hod. kontrolní schůzka SIT  

 – el. obchod, místnost 116, účast paní tajemnice, PhDr. Nečasová a doc. Teodoridis. 

Senát 

Projednání SPS pro pedagogická pracoviště  

 Vedoucí pracovišť mohou zažádat o podporu ve výši 495.000,- Kč. 

Školení studentů v oblasti BOZP – bezpečností a právní minimum 

 Povinnost pro studenty absolvovat před zahájením praxe školení platí, dělá se elektronicky 

v Moodlu (https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=2463). 

 S ohledem na doporučení právníka a naše pojištění je třeba, aby studenti školení absolvovali 
(v případě detašovaných pracovišť). 

 Nutno řešit logiku otázek v testu a případně zkoordinovat změnu po domluvě s naším 
technikem na BOZP. 

 V tuto chvíli je třeba potvrzení o školení vytisknout, podepsat a předložit na pracovišti – bude 
řešeno s právníkem, zda, může být jen elektronicky. 

 Bude třeba mít upraveno do začátku praxí (16.03.2020). 

 Na úřední desce zveřejněn OPAD 23/2015, který je aktuální (platný od 01.12.2016). 

https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=2463


 Studijní 

Akreditace   

 12 spisů předáno vědecké radě PedF UK (KDDD, KTV, KSP, KPPP, KPg, Kpsy), doplněno 
publikační činností pracovníků katedry za posledních 10 let. 

 Některé spisy jsou katedrami opravovány – problém studijních opor, opakované výzvy 
k doplnění, katedry potvrdí, že je vše hotovo, při fakultní kontrole se zjistí, že opory buď zcela 
chybí, nebo jsou nedostatečné. 

 RVH – studijní programy byly předány externímu posuzovateli v učitelské propedeutice (prof. 
Mareš), hodnotitelka si vyžádala a) popis organizačního zajištění praxe, b) koncepční materiál 
k pojetí didaktiky a oborové didaktiky na PedF UK (odborné fakulty nebyly takto posuzovány). 

 První programy by měly být posuzovány v RVH 26.02. 

 Z MŠMT přišla žádost k doplnění informací k programům zaslaným v prosinci (nástroj, 
sbormistrovství, speciální pedagogika) – dodat profily absolventů. 

Úpravy studijního plánu 

 Žádost KFJ o jiném sdružení modulu povinně volitelných předmětů, viz příloha (v podkladech 
na kolegium) -> vyhovíme. 

Přijímací řízení   

 Zatím jsme na 55 % přihlášek, největší zájem bývá v posledním týdnu, plus programy speciální 
pedagogiky ještě počty navýší. 

 

3159  CELKEM  

2338  Bc.  

706  NMgr.  

115  Mgr.  

 Poslední termín podání přihlášky poštou 02.03., elektronicky se podává do 29.02. 

Metodické školení RUK 

 Informace o připravované novele VŠ zákona (specifické potřeby, rigo, nezveřejnění prací, 
neplatnost vykonání SZZ, odvolání pro PŘ, poplatek PŘ pro potřebné studenty – sociální 
důvody, stipendia – CŽV, studenti pro zahraniční stáže, akreditace atd…). 

 Harmonogramy (AR: zahájení AR 01.10, lze předsadit na 29.09., PŘ: DS II k 15.12. 

 OR 26/2019 – společné programy více fakult. 

 Příprava podmínek PŘ 2021/22 – zveřejnění dat a postupu (zásadní změnou byla nejdříve 
kontrola RUK a až poté schválení v AS). 

 Návrhy na změny v předpisech. 

 Podkladové materiály – prezentace budou vloženy do sdíleného prostřední, zajišťuje doc. 
Kucharská. 

  



 Studenti se SP   

 17.10. fakultní setkání kontaktních osob kateder 

 12.03. setkání pracovní skupiny na RUK – představení projektu. 

 V dubnu bude zahájen první vzdělávací kurz pro pracovníky UK – podpora studentů s PAS (40 
hodin bagatelní podpory). 

Akce vozík 

 S p. Tvrzem je řešeno, bude si nyní vybírat vozík, který mu bude nejvíce vyhovovat. Domluva 
je na částce za pořízení do 100 tis. Kč, což je zároveň cílovou částkou sbírky. Sbírkový 
transparentní účet je připraven, Magistrát zpracovává naši žádost o sbírku, ale to už nebude 
dlouho trvat. Kontaktovala jsem Drosophilu, čekám na jejich vyjádření k možné schůzce, 
abychom se domluvili na podobě realizace, nějakou představu už mám. V Kontu Bariéry máme 
přislíbeno minimálně 50 tis. Kč jako příspěvek. Příští čtvrtek tam vyrazím přímo s panem 
Tvrzem, máme schůzku s paní ředitelkou a domluvíme se na podrobnostech. Doporučila jsem 
panu Tvrzovi ještě se obrátit na Nadaci Jedličkova ústavu, ta také přispívá kolem 20 tis. Kč, s 
administrací panu Tvrzovi pomohu. Na sbírku na fakultu by pak zbývalo 30-40 tis. Kč, to už 
začíná být reálné. 

 Vzhledem k tomu, že pan Tvrz je evidentně v tíživé životní situaci, bude mu poskytnuta 
podpora, ale je potřeba, aby doložil reálné výdaje (bydlení, léky, ostatní nutné výdaje), 
abychom mohli řešit výši podpory a řešit společně možnosti, kde bychom případně mohli být 
nápomocni, např. v případě řešení příspěvku na bydlení, zdravotní prostředky apod. 

CŽV  

 Žádost o schválení připravovaných vzdělávacích programů CŽV (v podkladech pro kolegium), 
z avizovaných programů ke schválení se stahuje Výtvarný výchova pro 2. stupeň ZŠ. 

HVS  

 V příloze je uvedeno vyhodnocení obecné otázky k vyučujícím (v podkladech pro kolegium). 

 Zatím odevzdána cca polovina vyjádření vedoucích a garantů, termín do 24.02, zbývající budou 
osloveni. 

 Zveřejnění 02.03. 

 Na FFUK je předáván nejlepším pedagogům z hodnocení diplom, fotky s panem děkanem, na 
PedF bude řešeno podobně – pro nejlepší 3 za zimní semestr), výprava Mgr. Bederka, vybíráme 
vhodné datum, kdy by proběhlo focení a předání diplomů (okolo data 28.03. – Světový den 
učitelů), případně rozhovor s oceněnými a jednorázová odměna ve výši 5 tis. Kč pro každého. 

Rektorát 

 Do 09.03. je třeba poslat na RUK vyjádření k poplatkům za studia v cizím jazyce pro ak. rok 
2020/2021 (viz příloha, v podkladech na kolegium) -> vyjádření zašle PhDr. Nečasová, výše 
poplatků zůstává stejná. 

  



Promoce (rozdělení promocí) 

Email od Mgr. Svobody z SO 

„Mám ještě jednu tradiční speciální prosbu pro ty, kteří se účastní 19.03. promocí na Malé Straně. 
Občas se stane, opravdu se stane, že nedorazí určený zástupce za katedru (zajde například do Karolína). 
Když chybí jeden ze dvou, je to vidět. Z tohoto důvodu prosíme o uvedení telefonního kontaktu na 
nominovaného zástupce. Dále prosíme, aby zástupce katedry počítal s možností, že po domluvě s 
kolegou, zůstane jako záložník na další promoci pro případ, že se nedostaví ten, který na ni měl být. 
Děkujeme za pochopení.“ – sděleno na poradě vedoucích. 

 Bc. 

 19.03. (čtvrtek): 9:00 hod., 10:30 hod. (Profesní dům). 

 Mgr. 

 20.03. (pátek) 9:00 hod, 10:30 hod. (Karolinum). 

Platforma ředitelů 

 Termín stanoven na 17.06. (přesný čas konání bude upřesněn), konání ve VS, rezervace je 
hotová, počítáme cca 30 účastníků, pokud bychom zvali a měli potvrzeno více, je nutno řešit 
alternativně prostory 

 Přednáška – děkan (nastavení akreditací včetně diskuze na cca 40 minut) 

Tajemnice 

Rekonstrukce budovy v Rettigové  

 Připravuje se tisková zpráva k akci, viz návrh v příloze. Mgr. Bederka odsouhlasil, budeme 
konzultovat s RUK? Připravujeme dodatek ke smlouvě, který bude upravovat dosavadní 
změny, které vyplynuly při zpracování projektu. Jedná se o úpravu výkonových fází (spojení 
DUR a DSP), změna harmonogramu zakázky (prodloužení termínu průzkumů), zpřesnění 
požadavků na BIM, změna výstupu VF1 (není v dwg. ale v mračnech bodů) a změna zadání 
oproti Zadávací dokumentaci (např. projekt kotelny). 

 V rámci změn počítáme s navýšením ceny (vícepráce). 

Rekonstrukce tělocvičen v Brandýse nad Labem  

 Výběrové řízení bylo ukončeno. Projekt zpracuje firma Komplexní služby Dušek, s.r.o. 

Projektové práce budou zahájeny v Brandýse 04.03. 

 Nové šatny a nové toalety 

Výsledek hospodaření fakulty v roce 2019  

 Na úrovni UK probíhá audit účetnictví. Účetnictví roku 2019 bude uzavřeno na počátku března 

2020. Fond provozních prostředků (úspora příspěvku) byl vytvořen ve výši 11.537.000,-. Kč, a 

to z důvodu velké finanční podpory fondu F1 a ukazatele „P“. Zisk fakulty je ve výši: 2.277.232 

Kč. Zisk je tvořen z doplňkové činnosti. Pohledávky za studenty nejsou v roce 2019 předmětem 

zdanění. 

  



Audit Ministerstva financí   

 Na základě auditu Ministerstva financí v projektu ESF OP VVV: „Podpora rozvoje studijního 

prostředí na Univerzitě Karlově – VRR“ byly zjištěny nezpůsobilé náklady ve výši 87.466,- Kč. 

Pochybení: u veřejné zakázky na nákup projektorů byly uvedeny diskriminační parametry. Na 

základě zjištěných nedostatků byl vypracován Akční plán, viz příloha (v podkladech na 

kolegium). 

 V pátek 28.02. je školení s Mgr. Semrádem. 

Schůzka VaV na RUK  

 V příloze (v pokladech na kolegium) přikládám prezentaci z CPPT k transferu znalostí a třetí 
úloze UK. Budeme hledat možnosti využití v rámci fakulty na jednotlivých pracovištích. 
Informace bude sdělena na PVP. 

Životní a pracovní jubilea – návrh změn v poskytování údajů  

 Z důvodu podnětu zaměstnanců s upozorněním na GDPR, navrhuje Mgr. Macošková tuto 

změnu: Děkanovi fakulty budou předkládány blahopřejné dopisy k životním jubileím jen 

v případě, kdy zaměstnanec před událostí požádá o odměnu. Pokud kolegium souhlasí, bude 

projednáno s odborovou organizací a bude upraven dodatek č. 4 ke Kolektivní smlouvě. 

 Pracovní jubilea ano, zůstává tak, jak nyní probíhá, jubilant obdrží od pana děkana 

děkovný dopis + návrh odměny. 

 Životní jubilea – bude domlouváno individuálně s Mgr. Macoškovou, nicméně 

kolegium se shodlo, že zaměstnanec nebude určitě žádat o odměnu. 

Ostatní  

 Mikrovlnka pro studenty – u Bistra, naproti výtahu. 

 Klíče 4. patro – univerzály pro KSPPG a KFJL – nový pracovník obchůzky. 

 Statut x organizační řád – výběrová řízení akademických a vědeckých pracovníků. 

 Doktorandská stipendia, převod do SF ve výši 1.098.655 Kč, zdůvodnění pro AS: 

 Tato částka by měla jít z rezervy. 

 Je třeba udělat rozklad studentů, kdo má a nemá nárok na SP; je třeba zjistit rozdíl 

mezi dotacemi a reálným vyplácením. 

 Připravit dotaz na rektorát na standardní dobu studia. 

 Prodloužení pracovních smluv: dr. Formanová - ANO, Mgr. Noveská – ANO. 

 Logo pro MYPU 

 vyřeší Mgr. Bederka (zaslat v křivkách, budou si dávat projekt do referencí na webu, 

ohlídat, domluvit, že nebude nikde uveřejněn rozsah). 

 Smlouva o dílo – Softresource z roku 2018 na návrh a tvorbu aplikace. Záloha vyplacena ve výši 

30 tis. Kč, nebyla dosud vyúčtována. 

 Aplikace nebyla dodána, protože z naší strany nedostali potřebné vstupy, o aplikaci již 

nemáme zájem, pan děkan bude volat a řešit rozpracovanost, abychom mohli dát 

pokyn k celkovému/částečnému vrácení prostředků. 

 Informace k odměnám z Progresu, odměna za OBD, příp. ohodnocení dalších úkolů; přístupy 

k odměnám na jiných katedrách x KITTV (dr. Fuglík). 

  



Věda a výzkum 

 Na PVP připomenutí termínu pro zadávání všech výsledků do OBD za rok 2019 (pro RIV i 
ostatních) – 29.02. 

 Grantová agentura ČR vyhlásila veřejné soutěže na podporu standardních, JUNIOR STAR, 
EXPRO a mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. Soutěžní 
lhůta začíná 22.02. Návrhy projektů je možné podávat do 07.04. 

 Návrh na Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin: monografie Vondrová, N. a kol. 
Matematická slovní úloha: mezi matematikou, jazykem a psychologií. Praha: Karolinum, 2019, 
420 s – schváleno. 

 Analýza deficitu ve vyplácení standardních doktorských stipendií: RUK převádí fakultě celou 
částku z dotace na počet studentů k říjnu aktuálního roku. V roce 2019 to bylo 143 studentů 
(měsíce 01 – 09) a 146 studentů (měsíce 10 – 12) á 11.250,- Kč. Deficit způsobil jak vyšší počet 
doktorandů, kterým bylo stipendium vypláceno, tak výše vyplaceného stipendia.  

 Personální situace ve fakultní knihovně (prodloužení pracovní smlouvy vedoucí knihovny).  

 Progres – byla sdělena částka k návrhu na rozdělení na jednotlivé programy a jejich části (návrh 
předkládá děkan po schválení v AS do 20.03. prostřednictvím ESS odboru pro vědu a výzkum 
RUK). Problém je pokračování v participaci na Progresu Q18 (prof. Mocná – Mediální výchova).  

  V archivu fakultního vydavatelství v Brandýse jsou k dispozici k rozdání zbylé časopisy 
z dřívějších ročníků – viz seznam v samostatném dokumentu. Vydavatelství je nabídne 
pracovištím fakulty. 

 Nastavení primárních pracovišť u doktorandů – dle školitele nebo dle akreditace studijního 
programu (oboru)? Manuál pro doktorandy připraví dr. Vorlíčková. 

 Primárně pedagogika (pracoviště s akreditací). 

 Porada proděkanů pro vědu se uskutečnila 11.02., informace o nových programech (např. 
„Igráček“), řešení projektů Progres, Primus a UNCE. 

 

Zahraniční 

Opatření k šíření koronaviru  

 Průběžně jsme informováni o situaci a případných opatřeních dr. Herglovou, vedoucí Evropské 
kanceláře RUK.  

 Do severní Itálie nevyjel na LS prostřednictvím PedF žádný student.  

 Zprostředkovaně přes Uni Padova má přijet k 01.03. na stáž na katedru psychologie pí Ilenia 
Zanda. Jsme s ní v kontaktu. Vše je konzultováno s RUK a Hygienickou stanicí hl. města Prahy.  

 Domluveno posunutí účasti. 

 Zároveň důrazně doporučeno nejezdit do Itálie a Číny. 

 Z Itálie (Říma) se vrátila doc. Smetáčková, která byla poučena v souladu s pokyny RUK a 
Hygienické stanice hl. města Prahy.  

Žádosti o mezinárodní projekty dodané k 25.02.  

 Mandate Letter podepsán:  

 Erasmus+ KA203: Pädagogische Hochschule Freiburg (koordinátor) - KCHDCH - prof. 
Bílek - "Standard topics of STEM subjects – innovatively taught".  

  



 Podán projekt v online aplikaci:  

 Erasmus Jean Monnet: PedF UK (koordinátor) - KPPPg - doc. Stará. 

 K podpisu pana rektora připraveny projekty:  

 Erasmus+ KA201: University of Plymouth (koordinátor) - KPPPg - doc. Stará (řešitel: 
Philip Selbie, BEd(Hons), M.A.) - "University Practice Schools: sustainable 
collaboration across learning environments (UPScale)". 

 Erasmus+ KA201: Nakladatelství Dr. Josefa Raabe, s.r.o. (koordinátor) - Dr. Loudová 
Stralczynská - "Learning by Doing - Attainment of Basic Competences in ECEC (ANC for 
kinderkargtens)". 

 Ve fázi finalizace dokumentů ve spolupráci s koordinátorem (k odeslání koncem 
týdne/začátkem příštího týdne):  

 Erasmus+ KA2: Universität Wien (koordinátor) - KMDM - prof. Novotná – 
pravděpodobně se jedná o rozpracování projektu Aktion „Concepts for mathematical 
teaching units for migrant students“ (koordinátor ve výzvě 2019 nakonec projekt 
nepodal, plánují podání letos) – bude se podávat. 

 

Žádosti o stipendium SLFF (Tokyo Foundation)  

 Deadline pro podání žádosti o SYLFF (Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund), 
Stipendijní program japonské nadace Tokyo Foundation for Policy Research, je na PedF 
30.3.2020. Materiály žadatelé odevzdávají přes spisovou službu na odd. pro zahraniční vztahy. 
(Bližší informace viz https://cuni.cz/UK-8933.html). 

https://cuni.cz/UK-8933.html

