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Děkan 

Mezinárodní hodnocení UK   

Součinnost s fakultami je třeba v následujících termínech návštěvy evaul. týmu:   

 Setkání s děkany fakult dne 30. října mezi 14:20 a 15:10 hod.  

 Diskuse se studenty z různých fakult dne 30. října od 15:15 do 16:00 hod., prosíme o 
návrhy, kdo by se mítinku mohl zúčastnit.   

 Diskuse se zahraničními pracovníky (výzkumníky) a zahraničními doktorandy dne 31. 
října mezi 14:00 a 15:00 hod., prosíme o návrhy, kdo by se mítinku mohl zúčastnit.   

 Zástupci vedení všech fakult a ti, kteří se účastnili hodnocení, jsou pak srdečně zváni 
do Vlasteneckého sálu dne 1. listopadu mezi 10:30 a 12:00 hod., kdy hodnotitelé 
přednesou závěry hodnocení. Podrobný plán návštěvy je uveden ve 2. části tohoto 
materiálu.   

Pracovníci rektorátu (Oddělení analýz a strategií) jsou připraveni zájemcům poskytnout bližší 
informace, případně zkušenosti z hodnocení v roce 2017, např. navštívit fakulty, na které 
hodnotitelé zavítají. Potvrzení účasti na výše uvedeném setkání 30. října, návrhy na studenty 
či zahraniční pracovníky a doktorandy, kteří by se zúčastnili příslušných sekcí v rámci návštěvy 
mezi-národního týmu na Univerzitě Karlově, jakož i vyjádření zájmu o návštěvu pracovníků 
rektorátu na Vaší fakultě či další dotazy zasílejte laskavě k rukám dr. Věry Šťastné na adresu 
vera.stastna@ruk.cuni.cz, nebo telefonicky na číslo 224 491 770 do 21. 10. 2019.  

Doktorské studium  

Portfolio kurzů Platformy doktorského studia na UK  

Teze navrhované koncepce:  

 Portfolio má nově nabídnout základní ucelenou nabídku kurzů určených pro 
doktorandy UK nad rámec povinností jejich individuálního studijního plánu. 
Nabídka má za cíl poskytnout a prohloubit dovednosti spojené se studiem 
doktorského studijního programu. Vzdělávání v rámci PDS je bráno jako nepovinné, 
případné uznání absolvovaného vzdělávání v rámci PDS jako splnění studijních 
povinností je v kompetenci fakult a oborových rad.  
 Portfolio shrnuje všechny relevantní kurzy pro cílovou skupinu doktorandů UK, 
které jsou v plánu pro rok 2019 a 2020. V příloze jsou proto uvedeny aktivity 
poskytované či organizované různými složkami RUK (mimo IPSC zejména 
aktivity Centra celoživotního vzdělávání, včetně projektu Paedagogium) i jinými 
pracovišti UK (zejm. UK UK či CPPT).   



 Kurzy se budou konat ve formě blokové výuky pravidelně jednou za 14 dní.  
 Koordinátorem celého projektu bude pověřený zaměstnanec Oddělení 
doktorského studia OSZS RUK. 

 Portfolio nemá konkurovat nabídce jednotlivých fakult, ale má naopak 
vyrovnávat fakultní rozdíly a doplňovat odborně zaměřenou přípravu doktorandů 
o přenositelné kompetence. Nabídka jednotlivých fakult je v tomto ohledu velmi 
odlišná. Při tvorbě a rozšiřování portfolia bychom rádi posílili spolupráci s fakultami 
a nabídli i některé jimi již realizované kurzy též doktorandům z dalších fakult.   
 Portfolio má za cíl nejen tematické, ale též kapacitní navýšení, a to ze 
současných přibližně 4-6 % „studujících“ doktorandů na přibližně 20 % za rok (v 
kurzech vzdělávání v přenositelných kompetencích pro doktorandy na centrální 
úrovni).   
 Portfolio je koncipováno současně i v cizojazyčné (anglické) mutaci. Cizojazyčná 
nabídka těchto kurzů v pravém slova smyslu v současnosti neexistuje. S ohledem 
na vzrůstající počet zahraničních studentů považujeme realizaci anglické mutace 
kurzů za prioritu.    
 Portfolio je koncipováno v 5 tematických oblastech (Prezentační dovednosti, 
Informační systémy a aplikace, Vědecká a tvůrčí činnost, Osobnostní rozvoj, 
Pedagogické dovednosti), přičemž každý kurz je pracovně zařazen do jediné oblasti 
(přestože řada kurzů se dotýká témat patřících do více oblastí).  
 V duchu návrhu HR Award „Doctoral Academy“ bude po prvním roce 
rozpracována úvaha možného blokového provázání nabízených kurzů. Příloha č. 2 
je podle těchto tematických okruhů rozpracována.   

1.1 Financování záměru  

Náklady budou hrazeny z Institucionálního plánu 2019-2020, kde jsou na ně již vyhrazeny 
finanční prostředky:  

 200 000 Kč/rok pro studenty českých DSP (IPSC),  
 400 000 Kč/rok pro cizojazyčné studenty s důrazem (nikoliv však výhradně) na 
DSP (OSZS),  
 Dalšími zdroji disponuje též Centrum celoživotního vzdělávání, které se 
zaměřuje na rozvoj pedagogických dovedností.   

 1.2 Propagace 

Současný stav: Nabídka vzdělávání pro doktorandy není potenciálním zájemcům souhrnně 
prezentována. Částečně se na tento stav snaží reagovat web doktorského studia v rámci 
univerzitních stránek, kde je rozcestník poskytovatelů relevantních kurzů.    

Návrhy řešení:  

 Souhrnné informování o Platformě doktorského studia na UK na webových 
stránkách doktorského studia – stránka by sloužila jako přehled o celkové šíři a 
provázanosti nabídky pro doktorandy. Bylo by možné na ni dále odkazovat z webů 
fakult.   



 Databáze nabídky vzdělávání poskytovaného RUK s možností prohledávání - na 
centrální úrovni bude od roku 2019 propagaci, přehlednost a možnost přihlašování 
do kurzů zajišťovat nová aplikace. Aplikace sdružuje celou nabídku vzdělávání 
poskytovanou složkami RUK. Nabízí filtrování podle cílových skupin, přičemž 
„doktorandi“ jsou jednou z kategorií. V současné době je aplikace ve zkušebním 
provozu. Tematické okruhy zvolené pro třídění kurzů PDS vycházejí z kategorií v 
této aplikaci a jsou s nimi v souladu.  
 Fyzická, podpůrná reklama - plakáty a letáky s tématy akcí, cílená distribuce 
menšího nákladu letáků na fakulty.   
 Informování o PDS na Welcome day pro doktorandy (viz bod 2.3). 
 Po prvním pilotním roce realizace by bylo možné uvažovat o pořízení nahrávek 
ze seminářů. Současně by bylo vhodné uvažovat o rozšíření nabídky o formu např. 
e-learningu, a to i s ohledem na aktivity 4EU+. Tento formát by sloužil jako učební 
i propagační účely.   

1.3 Welcome Day pro nové studenty doktorského studia na Univerzitě Karlově  

Nad rámec a s využitím uvedených aktivit navrhujeme uspořádat na začátku akademického 
roku (v termínu na přelomu října a listopadu 2019, předběžně rezervováno 24. a 25. 10. 2019) 
v Modré posluchárně UK Welcome Day pro nové studenty doktorského studia na Univerzitě 
Karlově. Organizačně by akci zajistilo IPSC, obsahově poté zejména Oddělení doktorského 
studia OSZS ve spolupráci s dalšími odbory a součástmi.  

 Cílem je přivítat nové doktorandy a poskytnout jim základní informace společné 
pro všechny studenty na univerzitě. V neposlední řadě by měla tato událost pomoci 
vytvořit pocit sounáležitosti s UK.  
 Welcome Day by proběhl dvakrát, a to jeden den v českém a jeden den 
v anglickém jazyce.  

Návrh programu:  

 Přivítání panem rektorem / členem kolegia rektora. 
 Odborná přednáška sloužící současně jako motivace ke studiu. 
 Krátké představení organizace doktorského studia na UK a diskuze – příležitost 
zeptat se na cokoliv ohledně doktorského studia na UK (přítomnost kolegů z ODS, 
OVaV atd.). 
 Grantové možnosti – GA UK, evropské granty a další zdroje – OVaV. 
 Etika – plagiátorství, predátorské časopisy, etický kodex, disciplinární řád. 
 Pro zájemce prohlídka Karolina.  

Orientační rozpočet (totožný zdroj viz 2.1):  

Položka  Jednotková cena  Počet osob   Celkem  

Drobné občerstvení (káva, čaj, voda)   -  250  3 500 Kč  

Propagační předměty a brožury o UK   110 Kč/osoba   250  27 500 Kč  

Prohlídka Karolina s výkladem   50 Kč/osoba   100  5 000 Kč  



 OPVVV  

Plánované výzvy OP VVV  

Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ  

Dle harmonogramu výzev měla být výzva vyhlášena v únoru 2019 s termínem ukončení 
příjmu žádostí v červnu 2019. ŘO OP VVV zveřejnil dne 18. 4. 2019 informaci o posunu termínu 
vyhlášení výzvy na květen/červen 2019 z důvodu prodloužení procesu vyjednávání 
jednotkových nákladů s Evropskou komisí. Avízo výzvy bylo zveřejněno ovšem až dne 14. 8. 
2019, výzva byla vyhlášena 28. 8. 2019, ukončení příjmu žádostí bude do 14. 11., resp. 14. 1. 
2020. UK může na celouniverzitní projekt žádat maximálně o 280 380 tis. Kč.   

Předmětem podpory je zpracování (či úprava) a pilotní implementace opatření 
směřujících ke zvýšení kvality schémat interní grantové soutěže na VŠ v rovině institucionální, 
hodnocení a kontroly studentských grantů, internacionalizace a podpory studentů v 
doktorském typu studijních programů. Povinnou přílohou žádosti o podporu je zpracovaná 
„Analýza potřeb interní grantové soutěže“. Výzva vyžaduje pilotní implementaci v projektu 
zpracovaných opatření ke zvýšení kvality interní grantové soutěže formou realizace 
studentských grantů udělených studentům v doktorském typu studia. Musí se jednat o 
realizaci doplňkového/paralelního kola soutěže o studentské granty (opatření nelze tedy 
pilotovat v současných grantových schématech UK). Realizovat lze studentské granty 
individuální i týmové.   

S ohledem na posun v termínu vyhlášení výzvy bude možné, v případě zahájení 
realizace projektu po vydání právního aktu (předpoklad 07/2020), realizovat pouze studentské 
granty v maximální délce 1 rok. Realizaci projektu je také možné zahájit kdykoliv po termínu 
vyhlášení výzvy s tím, že výdaje budou proplaceny po vydání právního aktu (realizaci by tedy 
musela předfinancovat UK), v takovém případě by délka studentských grantů mohla být 
nastavena na dva roky. Pro celý realizační tým projektu platí omezení maximální výše úvazku 
v součtu všech úvazků na UK (pracovní smlouvy, DPP/DPČ) ve výši 1,0. Alespoň jeden z 
oponentských posudků žádosti o studentský grant musí být vypracován externím oponentem 
(tj. odborníkem s odpovídajícím odborným profilem a zkušenostmi, který není v době realizace 
hodnocení studentského grantu,   
s výjimkou hodnocení studentských grantů, v pracovním poměru s hodnotící institucí (tj.   
s příjemcem či partnerem projektu, nebo s některou z jejich součástí, např. fakultou)). OPP 
výklad této podmínky nyní ověřuje na ŘO OP VVV. Finanční prostředky OP VVV nelze 
kombinovat s finančními prostředky SVV.  

 
Bližší informace k podmínkám studentských grantů a jejich finančního nastavení jsou 

uvedeny v příloze tohoto materiálu.   
Návrh postupu řešení přípravy a realizace projektu v této výzvě je obsahem 

samostatného materiálu.  
Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných 
organizací  

Výzva bude zaměřena na rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu formou podpory mobilit 
výzkumných, technických a administrativních pracovníků. Podpořeny budou výjezdy z ČR   



i příjezdy do ČR. Prioritně je výzva zaměřena na podporu výzkumných týmů, které působí 
v projektech OP VVV v prioritní ose 1. Plánované datum vyhlášení Avíza o parametrech výzvy 
je říjen 2019, plánované datum vyhlášení výzvy je říjen 2019. Bude se jednat o výzvu 
průběžnou, plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu je zatím stanoveno na říjen 
2019, plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu je duben 2020 (pro UK 
předpokládaný termín předložení únor 2020). Za UK bude možné podat pouze jeden 
celouniverzitní projekt. Fakulty/součásti obdržely základní informace k výzvě dne 18. 9. na 
Staff Training Week a 19. 9. na koordinačních setkáních. V nejbližších dnech budou 
fakulty/součásti osloveny dopisem prorektora, aby potvrdili svůj zájem, zapojit se do 
projektu.  

Závěrečné práce – GDPR  

 Opravy 622 protokolů do března 2020.  

 Povinný e-learning k GDPR, online testy.  

Ekonomické   

 Dodatečný příspěvek cca 2 miliony. 

 THP – 13. plat. 

Vnější vztahy  

 Unimedia – medializace PedF, Jitka Jiřičková.  

 Radim Hladík – nadační fond.  

 Dvorky – program.    

Opory  

 Bc. Závěšický nejen na opory – zatím nevyužito. Dočasně lze přidělit i jinou agendu 
(OVČ, CŽV). Odtud se bude odvíjet uzavření smlouvy.  

Strategický záměr  

 Za každou agendu 3 zásadní cíle – k diskusi v kolegiu, termíny pro diskusi 
s akademickou obcí.  

Studijní 

Akreditace doktorských studijních programů – celkem 5 studijních programů   

 Dějiny českých zemí a aplikovaná historie: zvýraznit navrženou koncepci 
(historie ve veřejném prostoru), neomezovat se jen na české země, změnit název 
programu. Zástupci humanitního a společenskovědního panelu se sejdou s 
předkladateli a prodiskutují požadované úpravy.  
 Didaktika výtvarné výchovy: projednávání přerušeno. Bude třeba žádost 
upravit, zejména pak: změnit garanta, zlepšit věkovou a kvalifikační strukturu 



katedry, omladit oborovou radu a zvážit geografické zastoupení z jiných zemí, 
zlepšit sestavu školitelů.  
 Filozofie výchovy a vzdělávání: akreditovat na 10 let, kontrola tvůrčí činnosti 
vázané na katedru, nikoli jen FF AV ČR.  
 Hudební teorie a pedagogika: akreditovat na 10 let.  
 Pedagogická a školní psychologie: akreditovat na 10 let. 
 Ještě zbývá Didaktika českého jazyka (do 2024, mají zájem prodloužit alespoň o 
1 rok).  

  

Akreditace programů učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ – celkem 32 studijních programů   

 Do 30. 9. 2019 dead line pro předměty i popisy programů. 
 Postupně dochází ke kontrole.  
 CV – řeší dr. Kadrnožková, formální zajištění pí Šturmová – tisky, průvodní 
dopisy, ESS.  
 Návrh na zapojení Mgr. Maršálkové ze SPP (0,4 úvazku formou měsíčních 
odměn – do konce roku, pak se uvidí).  
 Katedry vyplňovaly předměty, informace o programech, popis SZZ. 
 V době kontrol další úpravy spisů:   

o Urgence kateder ke studijním oporám, do konce listopadu pak kontrola (dr. 
Kadrnožková).  

o Úprava hodin v KS – nutné do každého spisu „ručně“, plus popis distanční 
výuky, ještě řešíme označení složek učitelské přípravy skrze SIS.   

o Úprava textů pro přijímací řízení do NMgr.   
o Úprava PV skupin a zařazení do PPZ a v Bc. 1b a praxe do PPZ.  
o Komentář k tvorbě studijních plánů na PedF.  
o Vkládání soupisu pracovišť, kde budou vykonávány praxe.   

 Ke spisům přidáváme pro AS „zelené tabulky“, výjimkou je 1c – cca 50 předmětů 
v Bc. a NMgr., budou připraveny do další etapy, dále přikládáme také publikační 
činnost kateder.  
 8. 10. 2019 – zaslány první spisy na AS – v obou stupních studia: Pedagogika, 
Biologie, Matematiky, Francouzský jazyk, Ruský jazyk, Český jazyk, další spisy za 4 
týdny.   

Akreditace zbývajících programů – celkem 12 studijních programů   

 27. 9. a 1. 10. proběhly schůzky s katedrami, které budou nyní vstupovat do 
procesu akreditací. 
 Sbormistrovství, Nástroj a Speciální pedagogika (učitelská) – budou se řídit již 
nastavenými pravidly.  
 Učitelství pro MŠ, Předškolní pedagogika, Vychovatelství, Učitelství praktického 
vyučování a odborného výcviku, Psychologie – budou se řídit Standardy MŠMT, za 
fakultu dodrží rámec kreditů, předmětů a počtů hodin – projednání, pokud by se 
nevešli do tabulek. 
 Zelené tabulky – budou si vytvářet sami.   



 Termíny: do konce listopadu studijní plány, v prosinci MŠMT, průběžně popisy 
programů, studijní plány – tvorba Mgr. Svoboda, do konce ledna finalizace, únor 
AS, březen VR, konec března/začátek dubna – předání na RUK.   
   

Programy speciální pedagogiky – 4 programy   

 Poslední úpravy, optimalizace výuky v KS, poté OKVA.   

Žádosti o spolupráci  

 Nadační fond na podporu mentálního a duševního zdraví mladých lidí a studentů – 
formy spolupráce budou diskutovány. 

 Centrum pro studium vysokého školství, studie „Příprava budoucích učitelů a profesní 
situace absolventů studijních programů zaměřených na přípravu budoucích učitelů“. 

 Kvalita a hodnocení přípravy/studia budoucích učitelů s důrazem na podobu a 
efektivitu učitelských praxí během studia. 

 Obecné i specifické dovednosti ve vztahu k přípravě budoucích učitelů a jejich 
uplatnitelnost v praxi. 

 Respondenti budou rozdělení do pěti skupin: proděkani pedagogických fakult 
s agendou týkající se pedagogických praxí, ředitelé základních a středních škol 
poskytujících pedagogické praxe, studenti vyšších ročníků pedagogických oborů, 
učitelé s maximálně tříletou dobou praxe a učitelé s delší praxí, kteří si doplňovali 
pedagogické studium v posledních maximálně 5 letech. Z každé skupiny bude 
proveden rozhovor s cca 5-7 respondenty, přičemž jejich výběr zohlední geografické 
hledisko (tj. budou osloveni lidé z Prahy i z regionů). Tyto rozhovory budou sloužit jako 
podklad pro kvalitativní část studie, která bude doplněna kvantitativní analýzou 
profesního směřování absolventů učitelských oborů na základě dat z šetření Absolvent 
2018.  

 Doktorandka doc. Strakové žádá sebehodnotící zprávu, kterou jsme zasílali na 
RUK při projednávání Institucionální akreditace – je možné předat? (byla jen 
podkladem pro RUK, není veřejně dostupná).   

Bakalářské praxe   

 Informace AS.  
 Sdělení na nástěnku helpdesk SIS – volné kapacity.  

CŽV  

 Schválení podání žádostí o akreditaci.  

Imatrikulace   

 Děkujeme za spolupráci při zajištění imatrikulací.  

 



Stipendia  

 Je třeba navýšit stipendia podle čl. 12 Podpora v zahraničí, k 1. 9. 2019 zůstatek 
437 Kč, v říjnu návrhy ve výši 89.742 Kč. 

Celetná  

 Počáteční problémy s přístupy do pracoven a učeben a nefunkční technikou, 
děkujeme paní tajemnici za pochopení a okamžitou snahu o řešení. 

Krádež ve Spálené  

 Nejsou vedena u techniky výrobní čísla, problém s vyčíslením jednotlivých 
přístrojů v rámci balíčku; je odpovědná osoba pro řešení situací krádeže.  

Dvorky 2019  

 Rezervace učeben byla problematická, pro příští rok je třeba včas vyřešit v týmu 
SO, RK a OVV + studenti, zahrnout do připravovaného rozvrhu.  

Promoce – listopad 2019 aktualizované termíny  

 Bakalářské promoce se konají:  
18. 11. 2019 (Po) v 9:00, 10:30 a 12:00 hod.  
20. 11. 2019 (St) v 9:00, 10:30, 12:00, 13:30 a 15:00 hod.  
  
Magisterské promoce se konají:  
21. 11. 2019 (Čt) v 9:00, 10:30, 12:00, 13:30 a 15:00 hod.  
25. 11. 2019 (Po) v 9:00 hod.  

Věda a výzkum 

 Byl ukončen výběr publikací pro per-review hodnocení RVVI (Modul M1), vybrané 
publikace viz samostatný soubor.   

 Rada vlády zveřejnila hodnocení výsledků, a to hodnocení nebiblio výsledků vybraných 
pro per review v posledních dvou letech (2017 a 2018). Tabulka hodnocení našich 
nebiblio výsledků je v samostatném souboru. Pro porovnání s jinými výsledky – viz link 
na https://hodnoceni18.rvvi.cz/www/nebiblio úplně dole. Jsou zveřejněny i výsledky 
bibliometrických analýz  https://hodnoceni18.rvvi.cz/www/biblio-obory.  

 Probíhá příprava k podávání projektů TAČR – ETA se zaměřením na společenskovědní 
a humanitní obory – otázka spolufinancování z fakulty (20 %) a režijních nákladů (až 
25 %).  

 Bylo vyhlášeno 17. kolo GAUK, přihlášky nových projektů je možné podávat od 7. 10 
do 18. 11. 2019. Informováni jsou všichni doktorandi a školitelé. Výše doplňkových 
nákladů je pro všechny fakulty nastavena jednotně na 15 %.   

https://hodnoceni18.rvvi.cz/www/nebiblio
https://hodnoceni18.rvvi.cz/www/biblio-obory


 Akreditace habilitačních a profesorských jmenovacích řízení Filozofie na 4 roky – 
požádáno o prodloužení termínu k vyjádření do 31. 10. 2019, KOVF připravuje výhrady 
k návrhu komise a zpravodaje pro NAÚ.  

 Žádost zaslaná z RUK garantům „Major Research Areas UK“ k redakci textů.  

 Setkání rady programu PROGRES Q17 dne 24. 10. 2019 od 9:00, PedF UK, Velký sál.  

 Vědecká rada PedF se uskuteční dne 24. 10. 2019 od 11.00, na pořadu jednání budou 
dvě habilitační řízení (Dr. Stará a Dr. Vegrichtová).  

 Setkání předsedů Oborových rad se uskuteční bezprostředně po listopadové Poradě 
vedoucích pracovníků dne 28. 11. 2019 od 10.30 ve Velkém sále.  

 Den otevřených dveří doktorských studií se uskuteční v pátek 29. 11. 2019 od 15.00 do 
17.00.  

 

Rozvoj 

 
IP 2019 
 

 Průběžné zprávy IP k 31. 10. 2019 (V. Teodoridis, M. Bílek, P. Nečasová, T. Bederka) na 
RUK, IRP k 15. 10. 2019 – ekonomickou část VT. 
 

Ukazatel P  
 

indikátory:  

 Zavedení systému hodnocení akademických pracovníků (manuál pro vícekritéria (AJ, 
kolegium).  

 Stanovení požadavku na mimopedagogickou činnost akademických pracovníku 
(publikační apod.) – „vymazlit“ vnitřní hodnocení vědy vycházející z OBD. 
 

Vícekriteriální hodnocení pro rok 2020  
 

 Manuál na OON pro VP, podpisy garantů SP na DPČ a DPP?  
 
HVS rekonstrukce Rettigové – summary viz příloha, zákaz kouření v budově PedF UK. 

 Diskuze k Strategickému záměru UK na období 2021-2025 připomínky do 15. 11. 2019 
na RUK – směřování PedF UK a příprava SZ PedF UK.  

 

Tajemnice 

Rekonstrukce budovy v Celetné  

 Dne 30. 9. 2019 proběhlo slavnostní otevření budovy v Celetné 13. Tento týden začala 
naplno výuka v učebnách v Celetné. Nedostatky:  

o přístupový systém není funkční, od pracoven je pouze jeden klíč, náprava: do 
týdne by měl být přístupový systém nastaven. 

o V pracovnách a v učebnách není zprovozněna počítačová a projekční technika, 
čeká se na připojení budovy na síť a na předání techniky v učebnách 



dodavatelskou firmou, náprava: SIT v pracovnách zprovozní počítačovou 
techniku tak, aby si zaměstnanci mohli podklady k výuce alespoň vytisknout, 
předání techniky v učebnách proběhne snad do konce týdne.  

Rekonstrukce budovy v Rettigové  

 Nadlimitní výběrové řízení na projektovou dokumentaci bude pokračovat jednáním 
hodnotící komise dne 10. 10. 2019.   

Pravidla pro poskytování a čerpání dnů zdravotního volna  

 Univerzita vydala opatření rektora č. 31/2019, viz příloha, které upravuje poskytování 
a čerpání dnů zdravotního volna, tzv. „sick day“ na Univerzitě Karlově. Fakulty mohou 
tento benefit využít a upravit vlastním opatřením. Dále UK připravuje v případě 
uzákonění 5 týdnů dovolené zvýšení počtu týdnů dovolené na UK na 6 týdnů. Dále 
upozorňuji, že byla od 1. 7. 2019 zrušena karenční doba, kdy se první tři dny nemoci 
zaměstnancům neproplácely, v současné době je nemoc proplácena od prvního dne.  

Ostatní  

 ÚIK na ÚPRPŠ. 

 Děkanský den 29. 10. 2019. 

 Vzdělávací systém na UK, viz příloha. 

 

Zahraniční 

Akce Česko-čínského centra UK (informace)  

 PedF měla zastoupení na akci Česko-čínského centra UK pořádané ve středu 25. 9.: 
vystoupení a zastoupení v panelu zaměřeném na problematiku „Revoluce ve 
vzdělávání: předpoklad funkčnosti digitální ekonomiky – čínská a česká zkušenost“ v 
programu IV. výroční konference „Výzvy digitální budoucnosti“ organizované Česko-
čínským centrem UK.  

ERASMUS+: přijíždějící studenti v ZS 2019/20 (informace)  

 V pátek 4. října 2019 ve 16:00 se v Aule uskutečnilo předstudijní setkání s přijíždějícími 
ERASMUS+ studenty. Studenti přijeli z Belgie, Bulharska, Dánska, Finska, Francie, Irska, 
Itálie, Německa, Španělska, Švýcarska a Ukrajiny.  

 V programu vystoupila SOR AJ (Lenka Čtvrtečková, Šárka Hanetšlegerová, Jan Dlask), 
Spolek Drosophila (Michaela Crhová, Benjamín Šťastný), organizátoři akce DVORKY, 
ERASMUS+ koordinátoři KPPPg (PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D., Mgr. 
Pěnička), společnosti ESN (Karolina Wiśniewska - www.esncuprague.cz) a zástupci 
Knihovny (Mgr. Zuzana Vrbová, Mgr. Monika Horáková, DiS.).  

 Poděkování za účast na setkání se studenty paní proděkance Nečasové.  

Hostující profesor z USA – prof. Linney Wix (informace)  

http://www.esncuprague.cz/


 Na KVV přijede v 2020 prof. Linney Wix, na financování jejího pobytu získala PedF 90 
tis. Kč z Fondu mobility a dalších 90 tis. Kč bude hrazeno (podle principů Fondu 
mobility) fakultou – vše projednáno s paní tajemnicí Ing. Kočovou.  

Propagace ERASMUS mobilit (informace)  

 V rámci akce DVORKY se 10. 10. uskuteční propagační akce na podporu studentských mobilit 
do zahraničí. Organizačně má na starosti za odd. pro zahraniční vztahy Petra Zákoutská.  

Přijetí zahraničního hosta (informace)  

 Uskutečnilo se jednání s prof. Mary Ann Danowitz, děkankou College of Education NCSU (North 
Caroline State University). Jednání se účastnil zástupce odd. pro zahraniční vztahy (Dr. 
Beránková), zástupce KITTV (Dr. Jeřábek), zástupce odd. pro vědu (Mgr. Lothar Filip Rudorfer). 
Jednalo se o přípravě letní školy pro zájemce z USA, ČR a Asie se zaměřením na digitální 
technologie v přípravě budoucích učitelů.  

Návrh plánu exkurzí na akademický rok 2019/2020 (rozhodnutí)  

 Odd. pro zahraniční vztahy obdrželo návrhy na exkurze v 2019/20. Termín podání již vypršel. 
Více kateder návrh nedodalo.  

 
 

 


