
Zápis č. 8/2018 ze zasedání AS PedF UK ze dne 17. 4. 2018 

Přítomni: E. Andělová, M. Burian, D. Čechová, D. Greger, P. Holub, P. Chalupský, 

A. Jančařík, L. Janovec, M. Kotrs, M. Linková, R. Listíková, Z. Martínková, V. Müllerová, 

M. Novotná, B. Petrovická, D. Pražák, J. Stracený, J. Štípek, M. Valášek 

Omluveni: T. Bederka, J. Kohnová, L. Nováková, V. Valínová, J. Vlčková 

Hosté: M. Nedělka, V. Teodoridis 

Program: 

1. Schválení programu 

2. Administrativa 

3. Projednání návrhu na jmenování proděkana pro vědu a výzkum 

4. Představení rozvojových programů proděkanem V. Teodoridisem 

5. Výroční zpráva o hospodaření 

6. Informace o čerpání projektů 

7. Různé 

 

 

1. Schválení programu  

Akademický senát schvaluje program jednání v předloženém znění (15-0-0) 

 

2. Administrativa 

Akademický senát schvaluje zápis č. 7/2018 (15-0-2) 

Proběhnou dvě výběrová řízení v rámci KBES a CŽV. Zájemci o účast z AS jsou 

D. Pražák na KBES a T. Bederka na CCŽV. Senát projednal v obecné rovině otázku, 

zda je vhodně, aby se výběrových řízení jako zástupci za senát účastnili členové 

kateder, kterých se výběrové řízení týká a studenti na těchto katedrách studující. 

AS PedF UK schvaluje T. Bederku jako zástupce senátu na výběrovém řízení CCŽV. 

(15-0-2) 

AS PedF UK schvaluje D. Pražáka jako zástupce senátu na výběrovém řízení KBES. 

(14-0-3) 

O působení ve studijní a stipendijní komisi se přihlásil M. Kotrs. O působení 

v legislativní a technicko-administrativní komisi se přihlásil P. Holub.  

Na středu 2. 5. 2018 v 14:00 bude svoláno mimořádné zasedání AS PedF UK. 

 

3. Projednání návrhu na jmenování proděkana pro vědu a výzkum 

M. Nedělka předkládá návrh na nového proděkana pro vědu a výzkum, kterým by se 

měl stát prof. M. Bílek, ten se omlouvá ze zdravotních důvodů. Proběhla diskuze 

k návrhu. Pokud dojde k jmenování prof. Bílka proděkanem, opustí místo vedoucího 

KCHDCH. 

AS PedF UK souhlasí se jmenováním prof. Bílka do funkce proděkana pro vědu 

a výzkum. (17-0-0) 

 

4. Představení rozvojových programů proděkanem T. Vasilisem 

Pan proděkan ve své prezentaci seznamuje AS se zdroji financí fakulty a upřesňuje, 

jaké výhody a nevýhody z nich vyplývají. V rámci rozvojových programů se 



podporují zaměstnanci, věda, doktorandi, propagace, akreditace, vybavení 

akreditačního a studijního oddělení a další. Dále byly nebo budou podpořeny katedry, 

které si o podporu zažádaly, např.: KTV (bazén v Brandýse), KCHDCH, KITVV, 

KVV (osvětlení galerie na schodišti), KMDM, KHV, KIT, KPSY (psychologická 

laboratoř). V rámci projektů v Brandýse dojde k rekonstrukci učebny B001, učebny 

pro KHV a investice pro KTV (biomechanická laboratoř, bazén, fitcentrum). V rámci 

projektů v Praze proběhlo výběrové řízení pro všechny katedry na vybavení učeben, 

některé nereagovaly. Proběhne modernizace auly a její zasíťování, dojde k výměně 

wifi a zabezpečí se pokrytí v budovách fakulty. Dalším projektem je rekonstrukce 

studovny, již je vytvořená vizualizace. Bude zde 8000 knižních svazků, plátno 

s dataprojektorem, odpočívárna nebo zasedačka pro 12 lidí a dostatek zásuvek. 

S učiteli z jednotlivých kateder se řeší vhodné zásobování knihami. 

Diskuze: Při nedodržení postupů financování hrozí sankce i 100 % z částky, proto je 

nezbytná spolupráce kateder. Za finanční podporou je spoustu práce, termínů a množí 

se administrativa. Z těchto důvodů je dobré uvážit, kdy proces včas ukončit, aby byl 

rozvoj efektivní.  

AS PedF UK bere na vědomí prezentaci proděkana V. Teodoridise a děkuje za ni. 

 

5. Výroční zpráva o hospodaření 

AS Pedf UK schvaluje výroční zprávu o hospodaření. (16-0-0) 

 

6. Informace o čerpání projektů 

Tento bod programu odkládá AS PedF UK na mimořádné zasedání 2. 5. 2018. 

 

7. Různé 

Projednává se proběhlé hodnocení studentské výuky. D. Pražák poděkoval těm 

katedrám, které si s vyjádřením daly práci a zabývaly se jím pečlivě. Ke zveřejnění 

vyjádření kateder došlo o 14 dní později a opět došlo ke skrývání komentářů. 

Kritizován je způsob zveřejnění odpovědí vyučujících, kdy není jasné, komu 

odpovídají, protože ve většině případů je komentář studenta skryt. D. Pražák 

upozornil, že systém autorovi komentáře automaticky přepošle vyjádření vyučujícího 

i v případech, kdy je studentský komentář „anonymní“.  

D. Pražák doporučuje studentům pročíst vyjádření kateder a odpovědi na svá 

hodnocení, pokud nenaleznou odpověď, mohou se obrátit na AS PedF UK.  

 

Zapsala: V. Řeřábková 

První opravy provedl: A. Jančařík 


