
Zápis č. 5/2017 ze zasedání AS PedF UK ze dne 7. 3. 2017 

 

Přítomni: T. Bederka, D. Greger, P. Chalupský, A. Jančařík, L. Janovec, E. Kalfiřtová, L. Kašpar, 

M. Linková, V. Matějová, V. Müllerová, J. Stracený,  J. Štípek,  K. Svobodová,  J. Vais, L. Vaňková 

 

Omluveni: M. Burian, Š. Flieger, V. Fuglík, T. Kebert, L. Richter, J. Ruszó, J. Kohnová 

 

Hosté: A. Kucharská, P. Nečasová, M. Nedělka, R. Wildová 

 

Plánovaný program: 

1. Principy dělení prostředků na programy Progres řešené na naší fakultě.  

2. Institucionální akreditace  

3. Další zprávy z rektorátu a vedení fakulty  

4. Administrativa  

5. Volby  

6. Konkurzy  

 

1. Principy dělení prostředků na programy Progres 

R. Wildová seznámila senát s tím, jak by mělo probíhat dělení prostředků z programu Progres na 

PedF UK, podrobně popsala způsob, jakým k návrhu na rozdělení prostředků došlo.  Proběhla diskuze, 

zda stanovit pravidla na celou dobu řešení projektů, nebo pouze na letošní rok, a další rok se zamyslet 

nad tím, jestli nechat stejný systém i pro další roky nebo stanovit nová pravidla, podle doporučení 

komise pro vícekriteriální hodnocení. Bylo upozorněno, že vlastní dělení mezi jednotlivé Progresy 

nemá vliv na případnou spoluúčast na nákladech fakulty. 

AS PedF UK schvaluje předložený návrhu principu dlouhodobého procentuálního rozdělení celkové 

výše prostředků na jednotlivé programy (či části programů) uskutečňované na Pedagogické fakultě  

(10-0-4) (viz příloha). 

 

2. Institucionální akreditace 

A. Kucharská seznámila AS PedF UK o aktuální situaci ohledně institucionálních akreditací. 

Univerzita Karlova bude podávat žádost o institucionální akreditaci. Všechny studijní programy (dříve 

obory), musí být zařazeny do příslušných vzdělávacích oblastí. UK se bude ucházet o 23 oblastí z toho 

Pedagogická fakulta je řazena do 12 oblastí. Zařazení do oblastní kromě jiného znamená, že v případě 

přidělení institucionální akreditace bude nutné všechny programy akreditovat v rámci univerzity 

a nebudou možné akreditace programů přímo pod NAÚ. 

 

AS PedF UK souhlasí se zařazením stávajících programů do vzdělávacích oblastí dle předloženého 

návrhu. (14-0-0) 

 

A. Jančařík položil otázku, jaký vliv bude mít změna na průchodnost studijních programů mezi 

oborovým bakalářským a učitelským navazujícím magisterským studiem.  

Situace není dořešena, jednou z variant je vyrovnávací 14 denní kurz před začátkem semestru, ale není 

jasné, zda by to bylo dostačující. 

 

3. Další zprávy z rektorátu a vedení fakulty 

Vnitřní hodnocení fakulty 

Naše fakulta byla vybrána pro mezinárodní hodnocení fakulty, s komisí bude muset mluvit 8 studentů 

a 8 pedagogů, které si komise vybere. Nesmějí to být funkcionáři – ani studenti ani pedagogové. 



 

Studentské hodnocení výuky 

Dr. Nečasová informovala senát o stavu studentského hodnocení. Od 18. do 25. 2. 2017 mohli 

vyučující vidět hodnocení v SISu, mohli skrýt neetická hodnocení (celkem bylo skryto 10 komentářů). 

Od 25. 2. studijní proděkanky pročetli všechny komentáře. 1. 3. došlo ke zveřejnění výsledků.  

Vedoucí kateder byli požádání o vyjádření k hodnocení do 31. 3. Následně bude toto vyjádření 

zveřejněno. Za zimní semestr bude připravena i zpráva pro rektorát. 

 

Komise pro hodnocení výuky připravuje nový systém pro hodnocení výuky. 

Další jednání komise pro hodnocení výuky studenty je 22. 3. 2017. 

 

A. Kucharská upozornila, že je potřeba si při prohlížení v SISu přepnout identitu. 

 

Dále byl AS upozorněn, že důvod, proč není možné odpovídat na anonymní komentáře, je ten, aby byla 

zajištěna anonymita studenta. 

 

T. Bederka požádal studijní proděkanky, jestli by komise pro hodnocení výuky studenty mohla dostat 

všechny anonymní komentáře k dispozici. 

 

D. Greger požádal, jestli by studijní proděkanky nemohly zpracovat zprávu ohledně toho, co by se 

nechalo zlepšit na studentském hodnocení výuky. Do souhrnné zprávy k HVS uvedou studijní 

proděkanky zpětnou vazbu k uplynulému hodnocení a návrhy na změny pro další semestr 

 

Příprava studijních plánů 

P. Nečasová informovala AS PedF o stavu přípravy studijních plánů. Aktuálně je skupina připravující 

studijní plány za polovinou a přechází na automatizované vytváření předmětů v SIS, což postup 

v tvorbě plánů umožní zrychlit. 

 

J. Stracený, položil dotaz, jak bude vedení přistupovat k oborům, které se dlouhodobě nenaplňují 

studenty. Podle A. Kucharské se pro letošek nic nemění, ovšem letos je o cca 300 přihlášek méně. 

 

4. Administrativa 

AS PedF UK schvaluje zápis 4/2017  (14-0-0) 

 

5. Volby 

J. Stracený informoval AS o stavu přípravy voleb. Všechny kandidátní listiny splňují všechny 

náležitosti. Celkově 17 studentských kandidátů, 7 učitelských a 2 studenti do AS UK. 

 

6. Konkurzy  

Proběhly konkurzy na místa vedoucího katedry anglického jazyka a literatury a vedoucí knihovny. 

Výsledky jsou zveřejněny na úřední desce.  

 
Příští zasedání AS PedF UK se koná 21. 3. 2017 v R118. 

 

Zapsal: J. Vais 

Vidoval: A. Jančařík  



Příloha 1 
 

Kód program:    Q17 

Název programu:   Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu 

Koordinátor:              prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. 

Počet řešitelů:           247  (198 pracovníků, 49 doktorandů)   

Procentuální podíl:    92,5 % 

 

 

Kód program:           Q06 

Název programu:      Rozvoj psychologických věd na UK v intervenční a preventivně- 

                                  léčebné teorii a praxi 

Koordinátor:             prof. PhDr. Michal Miovský Ph.D.     

Počet řešitelů:          22 (15 pracovníků a 7 doktorandů) 

Procentuální podíl:     4 % 

 

 

Kód program:          Q16 

Název programu:     Environmentální výzkum 

Koordinátor:            prof. RNDr. Tomáš Cajthaml Ph.D.   

Počet řešitelů:         14 (12 pracovníků a 2 doktorandi) 

Procentuální podíl:     2,5 % 

 

 

Kód program:          Q18 

Název programu:     Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti 

Koordinátor:            doc. PhDr. Michal Kubát Ph.D. 

Počet řešitelů:          6 (5 pracovníků a 1 doktorand) 

Procentuální podíl:  1 % 


