
Zápis č. 13/2018 ze zasedání AS PedF UK ze dne 4. 9. 2018 

Přítomni: T. Bederka, D. Čechová, D. Greger, P. Chalupský, A. Jančařík, J. Kohnová, 

M. Kotrs, M. Linková, R. Listíková, Z. Martínková, L. Nováková, D. Pražák, J. Stracený, 

M. Valášek, V. Valínová, J. Vlčková 

Omluveni: E. Andělová, M. Burian, P. Holub, B. Petrovická, J. Štípek 

Hosté: A. Kucharská, J. Kukla 

Program:  

1. Schválení programu 

2. Administrativa 

3. Vyjádření ke smlouvám 

4. Projednání podmínek přijímacího řízení 

5. Diskuze k pravidlům organizace studia 

6. Různé 

 

1. Schválení programu 

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

 

2. Administrativa 

Akademický senát schvaluje zápis č. 12/2018.  (13–0–0) 

AS odsouhlasil J. Straceného jako svého zástupce v roli pozorovatele při výběrovém řízení 

na obsazení místa akademického pracovníka – asistenta na katedře tělesné výchovy.  

(12–0–1) 

AS odsouhlasil M. Linkovou jako svou zástupkyni v roli pozorovatele při výběrovém 

řízení na obsazení místa vedoucího katedry psychologie. (12–0–1) 

 

3. Vyjádření ke smlouvám  

AS souhlasí se smlouvami ohledně zřízení služebnosti cesty a stezky v Brandýse nad 

Labem. (13–0–0) 

AS souhlasí s uzavřením smlouvy o pronájmu nebytových prostor mezi Univerzitou 

Karlovou a městem Brandýs nad Labem. (13–0–0) 

 

4. Projednání podmínek přijímacího řízení 

A. Kucharská informovala o změnách podmínek přijímacího řízení, v současné době jsou 

kontrolovány rektorátem univerzity, po schválení budou senátorům zaslány.  

Byly diskutovány zvažované obměny přijímacího řízení, zejména možné začlenění testu 

zaměřeného na pedagogiku. 

AS byl informován o nově vypsaných dvojkombinacích: CHE + NJ, HV + IT, DĚ + VV 

Přišel se představit nový zaměstnanec fakulty J. Kukla, který se věnuje přijímacímu řízení. 

A. Kucharská seznámila AS s normami na počet přijatých studentů pro jednotlivé druhy 

studia, kterými se fakulta řídí, a s počty aktuálně zapsaných uchazečů.  

D. Pražák se dotazoval na principy vypisování jednotlivých kombinací oborů.  

A. Kucharská objasnila, že se otevírají tradičně zavedené kombinace aprobací, nové 

kombinace vznikají v případě trvalého zájmu o dané obory, pokud to umožňuje tvorba 

rozvrhu. 



 

Bylo diskutováno, zda obory a počty přijímaných nemají více vycházet z potřeb praxe 

a možné uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. 

R. Listíková se dotázala, zda je v budoucnu možné využít státní maturity jako kritérium 

pro přijetí studentů. Tato možnost je v současnosti využívána pouze pro obor matematiky, 

pro ostatní obory to vhodné není. 

 

5. Diskuze k pravidlům organizace studia 

Byly diskutovány problémy týkající se odevzdávání bakalářských a diplomových prací až 

v průběhu července. 

J. Stracený navrhl, aby se do pravidel zanesla povinnost pro studenty odevzdat jeden výtisk 

své práce v tištěné podobě. Návrh byl diskutován, byly ovšem vyzdviženy i komplikace 

s tím spojené. 

A. Kucharská informovala o tom, že učitelské programy budou mít 5 % kreditů 

z volitelných předmětů. 

D. Pražák požádal o statistické zpracování množství studentů, kteří nedokončili studium 

třetím neúspěšným pokusem u státních zkoušek. 

 

6. Různé 

J. Vlčková upozornila na trvající problémy s nerespektováním rezervací přes SIS, byl 

vznesen dotaz ohledně jeho úpravy. 

D. Čechová informovala o prověření situace ohledně nakládání s tříděným odpadem na 

fakultě. Vedení fakulty potvrdilo, že odpad je tříděn a odvážen k recyklaci specializovanou 

firmou. 

 

D. Čechová oznámila termíny nadcházejících událostí na pedagogické fakultě: 

11. října – Dvorky  

24. října od 14:00 – Slavnostní zasazení lípy republiky 

24.–25. října – Setkání Asociace akademických senátů pedagogických fakult v ČR 

 

Zapsala: K. Rýdlová 

Vidoval: A. Jančařík 


