
Zápis č. 3/2018 ze zasedání AS PedF UK ze dne 6. 2. 2018

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

Omluveni: J. Stracený, D. Neckář, E. Andělová

Hosté: M. Nedělka, P. Nečasová, M. Černochová, V. Řeřábková

Program:

1. Schválení programu
2. Administrativa
3. Dopis pana děkana (bod 3 - přejmenování katedry primární pedagogiky)
4. Aktualizace dlouhodobého záměru
5. Dopis pana děkana (bod 1 a 2)
6. Čekání na zkoušky
7. Dopis studenta ohledně omezování cyklistické přepravy v centru města
8. Různé

1. Schválení programu
Akademický senát schvaluje program jednání v předloženém znění. (17-0-0)

2. Administrativa
Akademický senát schvaluje zápis č. 2/2018  (13-0-4)

3. Dopis pana děkana (bod 3 - přejmenování katedry primární pedagogiky)
AS schvaluje přejmenování Katedry primární pedagogiky na Katedru primární a 
preprimární pedagogiky. (14-1-3)

4. Aktualizace dlouhodobého záměru 
AS byl seznámen s aktualizací dlouhodobého záměru na rok 2018. Následná diskuze 
se týkala pouze problematiky realizace praxí studentů na základních a středních 
školách. D. Pražák se dotazoval na podrobnosti ohledně metodiky pro práci 
s fakultními školami. Proděkanka Nečasová informovala, že metodika je připravována 
a bude rozpracována pro různé typy praxí. M. Burian upozorňuje, že na fakultě je 
zřejmě problém v evidenci studentů, kteří na praxe do škol docházejí. Proděkanka 
Nečasová uvedla, že daný případ je zřejmě ojedinělou administrativní chybou a 
nabídla kol. Burianovi schůzku k dané věci.
Po diskuzi přijal AS usnesení:
AS souhlasí se zněním aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2018. (17-0-2)

5. Dopis pana děkana (bod 1 a 2)
Bod č. 1 „Návrh na zrušení pracoviště ÚPRPŠ (Ústavu profesního rozvoje pracovníků 
ve školství) a na zřízení pracoviště nazvaného Centrum celoživotního vzdělávání“
Bod č. 2 „Návrh na změnu názvu Centra školského managementu na název Katedra 
andragogiky a managementu vzdělávání.
pozn.: Oba předložené návrhy spolu souvisejí a byly projednávány společně, protože 
součástí bodu č. 1 je i návrh přesunu výzkumných aktivit ÚPRPŠ do Centra školského 
managementu. 



Děkan prof. Nedělka nejprve stručně shrnul podstatu změn a důvody, které jej 
k návrhu vedly. Následně zodpověděl některé z dotazů, které mu byly předem písemně 
položeny. Navržené změny by dle vyjádření děkana otevřely PedF možnost získat 
akreditaci pro obor Andragogika a školský management (ta je již připravována). 

Dr. Greger se dále dotazoval na koncepci budoucí Katedra andragogiky a 
managementu vzdělávání, na koncepci připravovaného studijního programu (SP), 
předpokládané náklady, resp. rozpočet pracoviště a na personální zabezpečení. Dr. 
Janovec se dotazoval na prostory k realizaci výuky nového SP a předpokládaný počet 
studentů.

Pan děkan informoval, že připravovaný SP bude předjednán na RUK a na dalším 
zasedání bude předložen ve formě akreditačního spisu k projednání AS. Paní 
proděkanka Nečasová doplnila, že množství studentů se bude navyšovat postupně (s 
náběhem studia) tak, aby bylo možné případný problém s kapacitou učeben vyřešit.

AS si vyžádal doplňující informace a po dohodě s vedením fakulty se rozhodl 
pokračovat v projednávání předložených návrhů (bod č. 1 a č. 2) na dalších 
zasedáních. 

6. Organizace zkoušek 
AS se zabýval problematikou organizace zkoušek na fakultě, zejm. pak dobou, kterou 
v řadě případů stráví student čekáním. Po diskuzi, v jejímž rámci byly rozebírány 
různé zejm. organizační a administrativní aspekty organizace zkoušek, dospěl 
k závěru, že jednou z hlavních příčin dlouhé čekací doby na zkoušky je nedostatečné 
využívání stávajících možnosti SIS, který mj. podporuje automatickou tvorbu 
časových rozpisů po jednotlivých studentech, řeší i aktualizaci časů v případě 
odhlášení studenta apod. 
AS se k dané věci následně usnesl takto: 
AS žádá vedení fakulty, aby se zabývalo otázkou organizace zkoušek a dalších kontrol 
studia s cílem zkrátit průměrnou čekací dobu studentům, doporučuje využít stávajících 
možností, které nabízí SIS, tak aby tato opatření nabyla účinnosti na zkouškové 
období LS 2018. (16-0-0) 

7. Dopis studenta ohledně omezování cyklistické přepravy v centru města
Student PedF UK se obrátil na AS s žádostí o vyjádření k připravovanému omezení 
jízdy na kole v centru Prahy. Student vyjádřil názor, že městem připravované omezení 
bude mít negativní dopad na řadu studentů UK a požádal AS, aby se touto záležitostí 
zabýval. AS konstatoval, že nemá v kompetenci tuto záležitost řešit, ale požádá pana 
děkana, který zastupuje fakultu na veřejnosti, aby se k věci vyjádřil. M. Novotná 
upozornila, že k dané záležitosti vznikla petice, kterou je možné podepsat do 10. 2. 
2018.

AS se obrací na děkana fakulty s žádostí veřejného vyjádření stanoviska 
k věci omezení průjezdu centrem Prahy na kole na základě podnětu, zaslaném AS 
studentem. (11-3-1)
AS pověřil M. Novotnou, aby přednesla za AS problém děkanovi.



8. Různé
D. Pražák informoval o problému při zápisu předmětů dne 5. 2. 2018. AS se rozhodl 
nejprve shromáždit další informace a podklady a přesunul projednávání dané věci na 
příští zasedání.

Zapsala: V. Řeřábková

Ověřil: 


