
Zápis č. 12/2018 ze zasedání AS PedF UK ze dne 26. 6. 2018

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

Omluveni: M. Burian, D. Greger, M. Kotrs, L. Nováková, B. Petrovická, V. Valínová, 
J. Vlčková

Hosté (diskuze hodnocení výuky studenty): M. Nedělka, A. Kucharská, P. Nečasová, 
V. Laufková, T. Topolovská, T. Klinka, E. Flossová, E. Vachudová, M. Chvál, J. Kargerová, 
M. Bílek, M. Fulková, M. Klusák, O. Vyskočil, K. Bednářová, K. Molúšová, T. Vonšovský, 
M. Kaslová, K. Polcarová, L. Květoňová

Program: 

1. Schválení programu
2. Administrativa
3. Výroční zpráva za rok2017
4. Akreditace studijního programu Školský management
5. Projednání návrhu pověření vedoucího katedry hudební výchovy
6. Pronájmy fakulty
7. Hodnocení výuky studenty
8. Různé

1. Schválení programu
Akademický senát schvaluje program jednání v předloženém znění. (13–0–0)

2. Administrativa
Akademický senát schvaluje zápis č. 11/2018.  (12–0–2)
Vedení fakulty souhlasí s návrhem AS na čerpání stipendijního fondu.

3. Výroční zpráva za rok 2017
AS schvaluje výroční zprávu za rok 2017. (15–0–0)

4. Akreditace studijního programu Školský management
A. Jančařík informoval o důvodech potřeby opakovaného vyjádření AS k akreditačnímu 
spisu. Bylo nutné doplnit garanty tak, aby odbornost garanta odpovídala zaměření 
předmětu. Nově předložený spis již tuto podmínku splňuje, kontrolu provedla 
doc. Kucharská.
AS souhlasí s předloženým akreditačním spisem bakalářského studijního programu 
Školský management. (13–0–2)

5. Projednání návrhu pověření vedoucího katedry hudební výchovy
M. Valášek se vyjádřil ke svým záměrům ohledně vedení a budoucího směřování katedry. 
Rád by navázal na kvalitní práci předchozí vedoucí katedry a podpořil mezinárodní 
spolupráci se zahraničními univerzitami a rozvoj studijních programů v anglickém jazyce.
AS souhlasí s pověřením M. Valáška vedením katedry hudební výchovy. (14–0–1)



6. Pronájmy prostor fakulty
A. Jančařík informoval AS o požadavku dr. Gregera na doplnění informace o m2 
k jednotlivým nájemním smlouvám.
AS vzal na vědomí informaci o pronájmech prostor fakulty. (13–0–2)
AS žádá vedení fakulty, aby v případě zájmu poskytlo senátorům smlouvy k nahlédnutí.
(15–0–0)

7. Hodnocení výuky studenty
D. Pražák představil možné varianty motivace studentů k hodnocení užívané jinými 
fakultami UK či jinými univerzitami. 
V. Laufková prezentovala některé statistické údaje týkající se vlivů na hodnocení výuky 
a forem sběru dat.
V. Laufková informovala účastníky diskuze o připravovaném hodnocení výuky absolventy,
které se bude provádět v třech vlnách – po jednom roce, dále po pěti a deseti letech po 
absolvování.
Byly vzneseny požadavky na přesnější formulaci některých otázek ve formuláři pro 
hodnocení.
Otevřelo se téma délky trvání přístupu studentů do hodnocení, ne vždy trvá dostatečně 
dlouho, přinejmenším studenti kombinovaného studia s tím mají problém. 
Vyučující se dotazovali na metody a nástroje používané při propagaci studentského 
hodnocení výuky.
M. Linková vznesla dotaz týkající se dalšího nakládání s výsledky hodnocení ze strany 
vedení UK. 
Zástupkyně katedry primární pedagogiky představila jejich záměr ohledně uspořádání 
workshopu zaměřeného na hodnocení výuky a formu, kterou by mělo mít, aby přineslo 
kýžený efekt na obou stranách. 
M. Bílek navrhl možnost hodnocení, kdy by se zvlášť hodnotil obsah předmětu a odděleně 
jeho vyučující.
Proběhla dílčí diskuze týkající se úskalí takto kvantitativního hodnocení, které podle 
mnohých přítomných není ve skutečnosti vypovídající a nedává vyučujícím podněty pro 
zlepšení do budoucna. 
Byla navržena možnost řešit otázky spojené s hodnocením výuky přes studentské oborové 
rady, zapojí se větší množství studentů a komunikace je více podnětná, ovšem ne každý 
obor má vlastní studentskou oborovou radu. 

8. Různé
D. Čechová informovala o problému řešeném technicko-administrativní komisí AS, která 
byla emailem informována o tom, že odpadky tříděné na fakultě jsou následně vyhozeny 
dohromady a třídění ztrácí smysl. S touto zprávou se komise obrátí na tajemnici fakulty 
a bude AS dále informovat.
Příští zasedání AS proběhne 4. 9. 2018 a budou na něm projednány požadavky 
k přijímacímu řízení na akademický rok 2019/2020.
J. Vlčková se omluvila z účasti na výběrovém řízení na posty odborných asistentů na KČL.
AS nominoval jako zástupce za AS se L. Janovce.
L. Janovec poukázal na problémy při rezervování prostor během přijímacího řízení, kdy 
docházelo k obsazování učeben i přes rezervaci jiného vyučujícího bez jakéhokoliv 
upozornění.



AS upozorňuje na nesrovnalosti s rezervacemi místností během přijímacích řízení.

Zapsala: K. Rýdlová
Vidoval: A. Jančařík


