
Zápis č. 21/2017 ze zasedání AS PedF UK ze dne 12. 12. 2017 

Přítomni: E. Andělová, T. Bederka, D. Čechová, D. Greger, P. Chalupský, A. Jančařík,  
L. Janovec, E. Kalfiřtová, J. Kohnová, M. Linková, Z. Martínková, V. Müllerová,  
M. Novotná, B. Petrovická, D. Pražák, L. Richter, J. Stracený, J. Štípek, M. Valášek 

Omluveni: M. Burian, L. Kašpar, D. Neckář, J. Vais,  

Hosté: V. Teodoridis, M. Nedělka 

Program:  

1. Schválení programu 
2. Slovo děkana 
3. Situace na katedře rusistiky a lingvodidaktiky 
4. Jednání o stipendiích 
5. Dopis doc. P. Chalupského 
6. Administrativa 
7. Různé 

 
1. Schválení programu 

Akademický senát schvaluje program jednání v předloženém znění. (18-0-0)  
 

2. Slovo děkana  
Pan děkan poděkoval členům AS za důslednou práci v průběhu celého roku a pronesl přání do 
nového roku, které bylo zakončeno slavnostním přípitkem. 

 
3. Situace na katedře rusistiky a lingvodidaktiky 
Pan děkan informuje AS o situaci na katedře rusistiky a lingvodidaktiky. Je předložena žádost 
pana děkana o prodloužení pověření dr. L. Rozboudové vedením katedry, jelikož se do 
výběrového řízení nepřihlásil žádný uchazeč splňující potřebná kritéria pro obsazení vedoucí 
pozice této katedry.  
AS souhlasí s prodloužením pověření dr. L. Rozboudové vedením katedry rusistiky a 
lingvodidaktiky na dva roky. (16-0-0) 

 
4. Jednání o stipendiích  
A. Jančařík informoval o současné situaci a návrhu na čerpání stipendijního fondu 
v kalendářním roce 2018. Finance uvedená v kolonce ostatní jsou určena pro dvě nová 
stipendia, návrh na jejich udělování je prozatím zpracováván.  
AS schvaluje návrh na čerpání stipendijního fondu v předloženém znění. (15-0-1)  
A. Jančařík informoval o skutečnosti, že nyní bude možné vyplácet stipendia i studentům 
kombinovaného studia (jedinou výjimkou jsou studenti doktorského kombinovaného studia, 
těch se stipendia netýkají). 
AS schvaluje navýšení částky na prospěchová stipendia tak, aby bylo možné je přiznat i 
studentům kombinovaného studia. (16-0-0) 

 
5. Dopis doc. P. Chalupského 
Proběhla diskuze o vhodné podobě a zpracování studentského hodnocení výuky. Pan děkan 
chce, aby se vedoucí kateder věnovali negativním ohlasům a důsledně je konzultovali 
s vyučujícími, kterých se týkají. Podle J. Kohnové není výsledek studentského hodnocení 
objektivní, jelikož se ho neúčastní dostatek studentů, jsou diskutovány možnosti většího 
zapojení studentů.   



− (dorazil L. Janovec) 
P. Chalupský prezentuje některá úskalí studentského hodnocení výuky, vyučující jsou 
kritizováni za jimi nezpůsobené situace. E. Kalfiřtová navrhuje řešení zpětné vazby 
vyučujícím prostřednictvím studentských oborových rad. 
Proběhla diskuze v níž opakovaně vystupují D. Čechová, D. Greger, P. Chalupský, 
L. Janovec, E. Kalfiřtová, J. Kohnová, D. Pražák, J. Stracený, J. Štípek. Je poukazováno na 
nízkou návratnost ankety a tudíž i nízkou vypovídací hodnotu, ale zároveň i potřebu 
hodnocení provádět. Hlavním závěrem je návrh uspořádat kulatý stůl za přítomnosti vedení 
fakulty, zástupců studentů a vyučujících s tématem, k čemu má anketa sloužit a co od ní 
očekáváme.  

− (odešel M. Valášek) 
A. Jančařík informuje o odměnách pro katedry, které pracují se studentským hodnocením 
výuky, v letošním roce bylo dle tohoto kritéria rozděleno 200 000 Kč. 

− (odešel L. Richter) 
− (odešla M. Novotná) 

 
6. Administrativa 
AS bere na vědomí návrh rozdělení hospodářského výsledku z roku 2016. (16-0-0) 
AS schvaluje zápis č. 20/2017. (14-0-2) 
AS schvaluje žádost M. Novotné o účast na výběrovém řízení na obsazení místa odborného 
asistenta/asistentky na katedře občanské výchovy a filosofie. (16-0-0) 
Místopředsedkyně senátu D. Čechová ustanovuje SOR tělesné výchovy. 
AS schvaluje M. Beneše jako extramurálního člena Technicko-administrativní komise AS 
PedF UK. (14-0-2) 
 
7. Různé 
Datum příští schůze AS je stanoveno na 9. ledna 2018 
 

 
 
 
Zapsala: K. Rýdlová 

Vidoval: Antonín Jančařík 

 
  



Výdaje  2018 

Prospěchová 4 500 000 

Doktorandi 2 700 000 

Pro 1. ročníky NMgr. 250 000 

Článek 2 (repre fakulty, vědecké konf., exkurze) 1 000 000 

Agon 400 000 

Zahraničí 1 000 000 

SPS- pedagogická 5 000 000 

SPS - nepedagogická 1 210 000 

Studentské granty 250 000 

Čl. 9 - přínos k rozvoji 3 000 000 

Ostatní stipendia 1 200 000 

 


