
Zápis č. 19/2018 ze zasedání AS PedF UK ze dne 27. 11. 2018 

Přítomni: E. Andělová, T. Bederka, M. Burian, D. Greger, P. Chalupský, A. Jančařík, 

L. Janovec, M. Kotrs, M. Linková, R. Listíková, Z. Martínková, L. Nováková, M. Novotná, 

D. Pražák, J. Stracený, J. Štípek, M. Valášek, V. Valínová, J. Vlčková 

Omluveni: D. Čechová, P. Holub, J. Kohnová, V. Müllerová, B. Petrovická 

Hosté: M. Bílek, M. Nedělka, H. Rambousková 

Program: 

1. Schválení programu 

2. Administrativa 

3. Schvalování podmínek přijímacího řízení do doktorandských studijních programů 

4. Různé 

 

1. Schválení programu  

Akademický senát schvaluje program jednání v předloženém znění. (17–0–1) 

 

2. Administrativa 

Akademický senát schvaluje zápis č. 18/2018. (13–0–6) 

 

3. Schvalování podmínek přijímacího řízení do doktorandských studijních 

programů 

M. Bílek prezentuje návrh podmínek přijímacího řízení. Nově byla schválena 

akreditace Didaktiky chemie společně s PřF UK v programech PS v Čj, KS v Čj, PS 

v Aj a KS v Aj. Nově byla schválena akreditace Německý jazyk a literatura 

a didaktika. Došlo ke změně akreditace pro studijní programy, které již byly 

akreditovány, a to Pedagogika a Didaktika matematiky. Doktorandi budou v novém 

akademickém roce přijímáni ve dvou termínech – 1. 10. a 1. 3. 

Následuje diskuze. D. Greger se ptá, zda jsou závazné informace na webu, nebo 

v podmínkách přijímacího řízení. Diskutuje se o tom, co je pro studenta závazné. 

Podmínky přijímacího řízení jsou převzaty z letos schváleného akreditačního spisu 

a jsou závazné. Na webu jsou loňské podmínky, budou po schválení nahrazeny 

novými, které budou stejné jako v předloženém materiálu. 

Podmínky přijímacího řízení se každoročně aktualizují, což by se podle M. Bílka dít 

nemělo, ale realita je jiná. Situace bude diskutována s oborovými radami. Při dalším 

přijímacím řízení bude více času a podmínky budou podány k revizi garantům, 

současné akreditace byly řešeny v krátkém čase.  

Dále je diskutováno, zda má doktorand KS povinnost vyučovat. Podle 

H. Rambouskové by student musel mít dohodu o provedení práce.  

AS schvaluje podmínky přijímacího řízení doktorandského studia pro akademický rok 

2019/2020. (19–0–0) 

4. Různé 

P. Svoboda poslal email s odpověďmi na otázky ohledně BP a DP. Informace 

vytažené ze SISu budou poslány členům AS a budou prodiskutovány na příštím 



zasedání. V SIS existuje statistika počtu obhájených a neobhájených závěrečných 

prací u jednotlivých učitelů. J. Vlčková se dotazuje, k čemu tento přehled je. 

T. Bederka uvádí, že mezi studenty se proslýchalo, že u některých vyučujících je velké 

množství studentů, kteří práci neobhájili. Touto statistikou byl dojem studentů 

vyvrácen. A. Jančařík sumarizuje, že ze 40 prací není v průměru obhájena 1. Podle 

D. Gregera by měla být spíše hodnocena kvalita závěrečných prací a měl by být 

omezen počet vedených prací na vyučujícího. A. Jančařík uvádí, že dle OPARu je 

množství vedených prací pouze doporučeno, a to maximálně 20 vedených BP, 15 

vedených BP + DP a 10 vedených BP + DP + doktorandských prací. Dalším 

problémem je podle D. Gregera velké množství studentů na počet vyučujících, čímž 

může být kvalita závěrečných prací snížena.  

M. Nedělka zve přítomné 10. 12. od 19:00 na tradiční vánoční koncert sboru PedF UK. 

M. Nedělka uvádí, že fakulta dostala příspěvek 2 miliony, který má vedení v plánu 

rozdělit mezi pracovníky fakulty, což bude přibližně částka 4000 Kč pro každého 

zaměstnance bez rozdílu. 

Od roku 1. 1. 2019 bude zvýšena minimální mzda. Podle M. Nedělky bude navýšení 

minimální mzdy téměř o 2000 Kč. Rozhodující je ovšem položka zaručená mzda, kdy 

mají mít asistenti i odborní asistenti minimální mzdu 24 180 Kč. Mzda by se měla ale 

mezi jednotlivými třídami AP rozlišovat. Problémem je vejít se do rozpočtu, který 

nemusí být navýšen. Existuje rezerva, která ovšem není určena na vyplácení mezd, ale 

na obnovu fakulty. Podle M. Nedělky bude problém dále probírán na kolegiu. J. Štípek 

navrhuje prodiskutovat situace na setkání ekonomické komise. 

J. Vlčková upozorňuje na novou podobu státních zkoušek. Mezi katedrami je 

nejasnost, od kdy mají být platné. Na nový systém je potřeba připravit zkoušející 

i studenty. Katedry nejsou jednotné v tom, kdy bude nový systém zaveden. 

Podle A. Jančaříka mohou být nejdříve od ledna 2020. M. Nedělka kolegy prosí, aby 

nahlédli do svých akreditací. Při schvalování se vycházelo z toho, že jde o zkoušku 

z učitelství. Uvažuje se o nové akreditaci, kde bude větší zaměření na didaktiku. 

M. Novotná představuje návrh na volební urnu senátu s motivem sovy, který byl 

navržen studentskou oborovou radou VV Kvvído. 

Ohledně návrhů stipendií se sejde stipendijní komise v čase do příštího kolegia. 

Pravidla pro organizaci studia jsou opožděná kvůli novým akreditacím. Na 

akreditacích se bude pracovat příští rok ve dvou várkách. 

Problémem na fakultě je zvyšující se koncentrace psů, kteří nemají povolený pohyb po 

fakultě, ten schvaluje tajemnice fakulty. Vstup mají povolen pouze vodící a asistenční 

psi, o výjimku mohou požádat majitelé canisterapeutických, záchranářských 

a asistenčních psů ve výcviku. D. Pražák je pověřen projednáním počtem psů v bistru. 

A. Jančařík si vyžádá od tajemnice informace o počtu psů, kteří mají povolení 

k pohybu po fakultě. 

Zapsala: V. Řeřábková 

Vidoval: A. Jančařík 


