
Zápis č. 10/2018 ze zasedání AS PedF UK ze dne 29. 5. 2018

Přítomni: E. Andělová, T. Bederka, D. Čechová, D. Greger, P. Holub, P. Chalupský, A. Jančařík,
J. Kohnová, M. Kotrs, M. Linková, R. Listíková, Z. Martínková, V. Müllerová, L. Nováková, 
D. Pražák, J. Stracený, J. Štípek, M. Valášek, J. Vlčková

Omluveni: M. Burian, L. Janovec, B. Petrovická, V. Valínová, M. Novotná

Hosté: M. Nedělka, L. Pavlasová

Program: 

1. Schválení programu
2. Administrativa
3. Výsledky vícekriteriálního hodnocení
4. Dlouhodobé pronájmy budov PedF
5. Pověření vedoucího KBES
6. Aktuální studijní záležitosti
7. Různé

1. Schválení programu
Akademický senát schvaluje program jednání v předloženém znění. (18–0–0)

2. Administrativa
Akademický senát schvaluje zápis č. 9/2018.  (17–0–1)
A. Jančařík informoval o nově vypsaných výběrových řízeních a vyzval senátory k podání 
návrhů na zástupce senátu ve výběrových komisích:
Místo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře české literatury – Jana Vlčková.
Návrh byl schválen.
Místo vědeckopedagogického pracovníka na katedře chemie a didaktiky chemie – zatím 
žádný návrh.

3. Vícekriteriální hodnocení
A. Jančařík prezentoval výsledky vícekriteriálního hodnocení.

4. Dlouhodobé pronájmy
Akademický senát byl informován o současných pronájmech prostor v Brandýse nad Labem 
a o možnostech na uzavření dalších pronájmů.
AS bere tuto informaci na vědomí
D. Pražák požádal, aby vedení fakulty zvážilo, zda je vhodné pronajmout prostory fakulty 
v Brandýse nad Labem ScioŠkole, a to z důvodu opakovaných útoků společnosti Scio na 
pedagogické fakulty.

5. Pověření vedoucího KBES
Pan děkan představil RNDr. Lenku Pavlasovou, Ph.D., kterou navrhuje pověřit vedením 
KBES. Doktorka Pavlasová stručně shrnula své dosavadní působení na fakultě a zároveň 
nastínila budoucí vize katedry.
AS děkuje dr. Pavlasové za osobní představení koncepce vedení katedry a souhlasí s jejím 
pověřením vedoucí pozicí KBES. (19–0–0) 



6. Aktuální studijní záležitosti
T. Bederka seznámil AS se stížnostmi studentů na nedodržování předpisů při vypisování 
zkoušek některými vyučujícími: z některých předmětů ještě stále nejsou termíny vypsány 
nebo nejsou vypisovány přes SIS, nejsou vypsány rovnoměrně v rámci celého zkouškového 
období a u státních zkoušek nejsou na všech katedrách časové rozpisy. Zároveň byl vznesen 
dotaz, jestli není zbytečné, aby byli účastníci státních zkoušek povinni se dostavit na společné
zahájení i vyhlášení výsledků. 

AS upozorňuje na fakt, že někteří vyučující nevypsali termíny zkoušek dle předpisů a žádá 
vedení fakulty, aby tyto případy projednalo. (18–0–0)

Studijní komise AS PedF UK byla požádána, aby se v blízké době sešla a zvolila svého 
předsedu.

7. Různé
D. Pražák a D. Čechová přednesli svůj návrh na uskutečnění veřejné diskuze 26. 6. od 15:00 
týkající se studentského hodnocení výuky. Toto jednání proběhne ve větších prostorách 
fakulty a informovat akademiky by o něm mělo vedení fakulty a studijní proděkanky.

D. Greger se dotázal na využití prostředků na doktorandská stipendia. Stipendijní komise by 
se měla v blízké době, po prověření současného stavu rozpočtu, sejít a navrhnout další postup.

Zapsala: K. Rýdlová
Vidoval: A. Jančařík


