
Zápis č. 9/2017 ze zasedání AS PedF UK ze dne 2. 5. 2017 

 

Přítomni: E. Andělová, T. Bederka, M. Burian, V. Fuglík, D. Greger, P. Chalupský, A. Jančařík, 

L. Janovec, E. Kalfiřtová, L. Kašpar,  J. Kohnová, M. Linková,  B. Marešová, Z. Martínková, 

V. Müllerová, B. Petrovická, D. Pražák, L. Richter, J. Stracený, J. Štípek, J. Vais, M. Valášek 

 

Omluveni:   D. Čechová, L. Janovec, L. Vaňková 

 

Hosté: M. Černochová, P. Nečasová, M. Nedělka, M. Říha, K. Uličná, R. Wildová, T. Zima 

 

Plánovaný program: 

 

1. Administrativa 

2. Vnitřní předpisy fakulty 

3. Rozvaha příjmů a výdajů na rok 2017 

4. Výroční zpráva fakulty za rok 2016 

5. Vystoupení J. M. rektora UK 

6. Různé – Studentské hodnocení výuky 

 

1.  Administrativa 

AS schvaluje zápis 8/2017. (20-0-1) 

M. Burian ustanovil SOR oboru VV. 

Neformální spolky nespadají do kompetencí senátu, AS přeje mnoho štěstí nově ustanovenému spolku 

Kvvido. 

Akademický senát navrhuje následující zástupce do výběrových řízení na pozice vedoucích pracovišť: 

 KITTV – D. Greger 

 KCHDCH – D. Pražák 

 Katedra Dějepisu – J. Kohnová 

 SIT –  V. Fuglík 

 

2. Vnitřní předpisy fakulty 

A. Jančařík informoval, o jednání Legislativní komise senátu a o změnách, které byly v předpisech 

provedeny. 

 

A. Jančařík upozornil AS, že nejproblematičtější jsou pravidla pro organizaci studia, protože je velmi 

obtížné převést současná oborová studia pod legislativu, která tento pojem nezná. Je proto možné, že se 

tímto předpisem bude muset AS ještě v budoucnu zabývat. 

 

AS schvaluje Statut PedF UK v předložené verzi (21-0-0). 

AS schvaluje Pravidla pro organizaci studia PedF UK v předložené verzi (21-0-1). 

AS schvaluje Pravidla pro  přiznávání stipendií na PedF UK v předložené verzi (20-0-1). 

AS schvaluje Volební řád AS PedF UK v předložené verzi (21-0-1). 

AS schvaluje Jednací řád AS PedF UK v předložené verzi (20-0-1). 

 

3. Rozvaha příjmů a výdajů na rok 2017 

J. Stracený informoval senát o jednání ekonomické komise, který doporučila rozvahu ke schválení. 

Akademický senát schvaluje rozvahu příjmů a výdajů na rok 2017 (20-1-0). 



 

4. Výroční zpráva fakulty 

AS schvaluje Výroční zprávu fakulty za rok 2016 (19-0-2). 

 

5. Návštěva J. M. rektora UK 

Na jednání AS vystoupil prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor UK, který představil vývoj univerzity 

v předchozích letech a plány rozvoje univerzity do budoucna. 

V následné diskuzi zodpověděl otázky senátorů. 

Otázky akademických pracovníků směřovaly především na financování vysokých škol, hodnocení vědy 

a další tvůrčí činnosti a financování přípravy budoucích učitelů. 

Pan rektor přislíbil součinnost při jednání o financování v oborech (změnách KENu), kde jsou zcela 

jasné rozdíly v hodnocení stejného oboru na různých pracovištích. 

Studentské dotazy se týkaly činnosti studentských spolků a financování kolejí, především ve vztahu 

k jejich stavu a nutné rekonstrukci. 

 

6.  Různé – Studentské hodnocení výuky 

D. Pražák informoval AS o stavu studentského hodnocení. Proběhla diskuze nad validitou výsledků 

a reakcemi vedoucích kateder na výsledky ankety. 

 

P. Nečasová informovala AS, že výsledky ankety by měly být probírány na osobních jednáních 

vedoucích kateder s vedením fakulty v rámci vícekriteriálního hodnocení. Děkan vidí všechny 

komentáře včetně skrytých, a bude problematické komentáře řešit přímo s vedoucími kateder. 

 

AS se k tématu vrátí na dalším jednání, kdy již budou známy výsledky těchto jednání. 

 

Příští zasedání AS PedF UK se koná dne 16. 5. 2017 ve 14:00 v doktorandské místnosti. 

 

 

Zapsal: J. Vais 

Vidoval: A. Jančařík 


