
 
 

Zápis č. 10/2017 ze zasedání AS PedF UK ze dne 16. 5. 2017 

 

Přítomni: A. Jančařík, M. Linková, P. Chalupský, D. Greger, E. Kalfiřtová, L. Janovec, 

J. Stracený, J. Štípek, J. Vais, Z. Martínková, B. Marešová, B. Petrovická, V. Müllerová, 

E. Andělová, T. Bederka, D. Čechová, M. Burian, M. Valášek, J. Kohnová 

Omluveni: L. Kašpar, L. Richter, V. Fuglík, L. Vaňková, D. Pražák 

Hosté: V. Matějová, J. Koucký 

Program: 

1. Administrativa  

2. Zprávy 

3. Projednání návrhu kandidáta na funkci rektora UK 

4. Zpráva o stavu VVŠ – Ing. Koucký 

5. Různé 

 

1. Administrativa 

- AS PedF UK schválil zápis č. 9/2017. (16-0-3) 

- Setkání akademických senátorů pedagogických fakult se posouvá na 23. – 24. 6. 2017 

a proběhne v Plzni. 

- První zasedání v následujícím akademickém roce bude 5. 9. 2017. Budou se 

schvalovat podmínky přijímacího řízení (do 17. 9.). Další jednání budou vždy po dvou 

týdnech. 

 

2. Zprávy  

- 18. 5. 2017 se bude Legislativní komise AS UK zabývat předloženými novými 

předpisy. Na jednání bude naši fakultu zastupovat studijní proděkanka dr. Nečasová. 

- Bezprostředně po dnešním jednání senátu proběhne zasedání komise pro studentské 

hodnocení výuky. 

- Proběhla jednání vedení fakulty s vedoucími kateder na téma vícekriteriálního 

hodnocení. Současně byly projednány výsledky studentské ankety. 

- Byla vypsána výběrová řízení na místa docenta na KCHDCH a ředitele ÚPRPŠ, 

akademický senát zatím své pozorovatele do komise nezvolil. 

- J. Kohnová upozornila, že změny pracovišť musí schvalovat senát. A. Jančařík 

konstatoval, že zatím žádná změna nebyla senátu předložena. Zatím se uvažuje 

o převodu jazykové přípravy pod odborné katedry. 

- Proběhla diskuze o roli ÚPRPŠ v rámci fakulty. 

 

3. Projednání návrhu kandidáta na funkci rektora UK 

- Po krátké diskuzi přistoupil senát k tajné volbě. 

- Akademický senát Pedagogické fakulty UK navrhuje podle čl. 10 odst. 7 Statutu UK 

za kandidáta na funkci rektora UK prof. MUDr. Tomáše Zimu, DrSc. (16-3-0).  

- A. Jančařík zajistí další potřebné kroky k podání návrhu. 

 

4. Zpráva o stavu VVŠ – Ing. Jan Koucký 

- Ing. Koucký představil výzkum věnovaný veřejným vysokým školám v ČR. 

- Výsledky byly zveřejněny v publikaci Bohatství v rozmanitosti. 

- Ing. Koucký poskytne senátorům celou prezentaci. 



 
 

- Do analýzy byly zahrnuty jen školy a fakulty, o kterých bylo k dispozici alespoň 80 % 

různých vybraných podstatných údajů. Z těch bylo vytvořeno cca 80 ukazatelů.  

Zapojeno bylo 21 veřejných VŠ (celkem 130 fakult). 

- Výsledky jsou vztaženy vždy k velikosti fakulty/školy. 

- Proběhla diskuze o jednotlivých parametrech hodnocení, věrohodnosti vstupních dat 

a možnostech interpretace výsledků. 

- Velká část diskuze se týkala kvality výuky na jednotlivých školách. 

- Ing. Koucký projevil zájem o výsledky studentské ankety s možností ji porovnat 

s použitými zdroji. 

 

5. Různé 
- Diskuze o studentském hodnocení výuky bude přesunuta na další jednání AS. 

 

Příští zasedání AS PedF UK proběhne dne 30. 5. 2017 od 14:00 v R118. 

 

Zapsala: V. Matějová 

Vidoval: A. Jančařík 


