
Zápis č. 9/2018 ze zasedání AS PedF UK ze dne 15. 5. 2018

Přítomni: T. Bederka, M. Burian, D. Čechová, P. Holub, P. Chalupský, A. Jančařík, L. Janovec, 
M. Kotrs, M. Linková, R. Listíková, Z. Martínková, V. Müllerová, J. Stracený, M. Valášek, 
V. Valínová, J. Vlčková

Omluveni: E. Andělová, D. Greger, J. Kohnová, L. Nováková, M. Novotná, B. Petrovická, 
D. Pražák, J. Štípek,

Hosté: M. Nedělka, A. Kucharská

Program zasedání: 

1. Schválení programu
2. Administrativa
3. Projednání akreditace doktorského studia katedry chemie a didaktiky chemie
4. Různé

1. Schválení programu
Akademický senát schvaluje program zasedání v předloženém znění. (14–0–0)

2. Administrativa
Akademický senát schvaluje zápis č. 8/2018.  (14–0–1)
AS schvaluje zápis z mimořádného jednání 2. května 2018. (12–0–3) 

A. Jančařík informoval o aktuálně vypsaných výběrových řízeních. AS navrhuje následující 
pozorovatele:
Vedoucí katedry dějin a didaktiky dějepisu – R. Listíková
Docent/profesor na katedře rusistiky a lingvodidaktiky – L. Janovec 
Profesor na katedře speciální pedagogiky – J. Stracený
Odborný/á asistent/ka na katedře primární a preprimární pedagogiky – Marie Linková
AS souhlasí s uvedenými zástupci ve výběrovém řízení. (16–0–0)

AS UK schválil změnu Volebního řádu AS PedF UK.
Bylo dokončeno vícekriteriální hodnocení, výsledky budou prezentovány nejprve na poradě 
vedoucích pracovníků a následně na jednání AS PedF UK.
Fakulta bude mít více prostředků pro stipendia studentů doktorského studia, díky tomu 
nedojde k čerpání stipendijního fondu v původně plánované výši. T. Bederka zjistí aktuální 
stav čerpání a tvorby a svolá stipendijní komisi.
MŠMT stanovuje ve standardech učitelské profese nižší počet kreditů za volitelné předměty 
(5 % místo 10 %), fakulta musí v souladu s tím změnit pravidla pro organizaci studia. Návrh 
bude předložen do prázdnin.

3. Akreditace doktorského studia katedry chemie a didaktiky chemie
Paní proděkanka Kucharská informovala o programu. Program je podáván společně s PřF 
UK, garantkou je prof. Čtrnáctová z Přírodovědecké fakulty.
AS vyslovuje souhlas s akreditací doktorského programu Didaktika chemie. (16–0–0)



4. Různé
D. Čechová navrhuje, aby se Pedagogická fakulta zapojila do projektu Lípy republiky. 
Kolegium děkana o návrhu již diskutovalo a odsouhlasilo, že se v budoucnu zasadí vzrůstem 
menší druh lípy srdčité na pozemku fakulty. 

Pan děkan se vyjádřil k situaci ohledně personálních výběrových řízení. Množství kandidátů 
na jednotlivé pozice není vždy dostatečné, popřípadě zájemci nemají požadovaný akademický
titul. V takových případech může být dotyčný kandidát pověřen vedením katedry. 

Proběhla krátká diskuze o sdílení informací z AS na oficiálních profilech fakulty na sociálních
sítích.

Zapsala: K. Rýdlová
Úpravy provedl: A. Jančařík


