
Z  á  p  is č. 16/2017 ze zasedáním AS   P  e  d  F   U  K   z      e   d  n      e 3. 10. 2017

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

Omluveni:  M.  Burian,  D.  Greger,  L.  Kašpar,  J.  Kohnová,  M.  Linková,  V.  Mullerová,
B. Petrovická, J. Vais

Hosté: M. Nedělka, A. Kucharská

Program:

1. Schválení programu
2. Přivítání nových senátorů
3. Volba studentského místopředsedy
4. Administrativa
5. Zprávy z Ekonomické komise AS PedF UK
6. Zápisy
7. Různé

1. Schválení programu
Akademický senát schvaluje program jednání v předloženém znění. (14-0-0)

2. Přivítání nových senátorů
Předseda senátu vítá senátory D. Čechovou a J. Vaise (v nepřítomnosti), kteří se po zapsání
do studia opět ujímají svých mandátů.

3. Volba studentského místopředsedy
D. Čechová je zvolena místopředsedkyní akademického senátu PedF UK. (14-0-0)

4. Administrativa
- AS PedF UK schválil zápis č. 15/2017. (12-0-1)
- Místopředsedkyně AS ustanovuje studentskou oborovou radu oboru Germanistika. 
- Všem původním studentským oborovým radám bude předána informace o platnosti

nového OPADu č. 20/2017.
- Příštího jednání AS se zúčastní kandidát na rektora prof. Černý.
- 4. 10. 2017 se koná Shromáždění akademické obce svolané AS PedF UK.
- Pro  volby  do  AS UK byla  zvolena  volební  komise  ve  složení  předseda  J.  Štípek,

členové A. Jančařík, J. Stracený, T. Bederka. (13-0-0)
- M. Novotná se přihlásila do Studijní a Ekonomické komise AS PedF UK.
- D. Čechová se přihlásila do Technicko-administrativní a Ekonomické komise AS PedF

UK.
- J. Vais se přihlásil do Technicko-administrativní a Stipendijní komise AS PedF UK  

(e-mailem).

5. Zprávy z Ekonomické komise AS PedF UK
- AS  PedF  UK  byl  seznámen  se  závěry  jednání  komise  o  rozdělení  odměn  THP

a vědeckým pracovníkům.
- AS PedF UK bere závěry komise na vědomí bez připomínek. (13-0-0)

6. Zápisy
- AS byl jak ze strany studentských senátorů,  tak ze strany vedení fakulty seznámen

s problémy, které se vyskytly v průběhu zápisů studentů do rozvrhů pro ZS ak. roku
2017/18. Zejména se jednalo o zápisy do pedagogicko-psychologické praxe s reflexí



(1. roč. NMgr.) a o zápisy na KVV. Dále AS diskutoval o křížení oborových půldnů
některých  kateder,  což  způsobuje  studentům  potíže  při  snaze  absolvovat  povinné
předměty.

- A.  Kucharská  informovala  AS,  že  se  připravuje  mimořádní  otevření  pedagogicko-
psychologických  praxí  s  reflexí  i  v letním  semestru,  aby  se  tak  studentům
kompenzovala  nedostatečná  kapacita  kurzů  a  jejich  překryv s  povinnými  předměty
řady oborů.

- Studenti KVV žádají o vstřícnost při řešení situace, kdy nebudou, vzhledem k pozdním
zápisům, absolvovat všechny semináře a přednášky.

- Vedení fakulty bylo s problémy u zápisů seznámeno a bude se situací dále zabývat
a bude ji řešit na jednání vedoucích kateder.

7. Různé
- Děkan  fakulty  informoval  AS,  že  P.  Chalupský  je  navržen  jako  nový  garant

bakalářského  studijního  programu  Anglický  jazyk  se  zaměřením  na  vzdělávání.  
Akademický senát bere návrh na vědomí bez připomínek. (13-0-0)

- AS byl informován o probíhajícím jednání konference rektorů, kde jsou projednávány
Standardy  přípravy  učitel.  K tomuto  bodu  proběhla  diskuze,  ve  které  bylo
konstatováno,  že  navrhované  rozsahy  praxí  a  didaktické  přípravy  jsou  v rozporu
s dlouhodobými trendy a jsou vzhledem k potřebám a praxi silně poddimenzovány.

- A. Kucharská informovala AS o přípravě institucionální akreditace na UK.
- A. Jančařík informoval o vývoji situace ohledně financování vysokých škol v příštím

kalendářním roce. AS přijal informace se znepokojením a vrátí se k prodiskutování
otázky, především k neustále se zhoršujícím podmínkám přípravy učitelů,  na svém
dalším zasedání.

- AS  pověřil  A.  Jančaříka,  aby  se  pokusil  vyjednat  s vedením  fakulty  poskytnutí
zapisovatele pro jednání AS.

Zapsal: A. Jančařík


