
Zápis č. 4/2018 ze zasedání AS PedF UK ze dne 20. 2. 2018

Přítomni: L. Kašpar, J. Stracený, E. Kalfiřtová, L. Janovec, M. Valášek, L. Richter, J. Vais, E. Andělová, 
B. Petrovická, Z. Martínková, V. Müllerová, T. Bederka, M. Novotná, P. Chalupský, D. Greger, 
M. Linková, J. Kohnová, J. Štípek

Omluveni: A. Jančařík, M. Burian, D. Čechová, D. Pražák, D. Neckář

Hosté: K. Charvátová, J. Stará, A. Tomková, M. Kadrnožková, M. Nedělka, A. Kucharská, R. Wildová

Program:

1. Schválení programu
2. Administrativa
3. Schválení akreditačních spisů
4. Akreditace Učitelství pro 1. stupeň
5. Akreditace Edukace a interpretace kulturně historického dědictví
6. Akreditace Andragogika a školský management
7. Různé

1. Schválení programu 
Akademický senát schvaluje program jednání v předloženém znění. (17-0-0)

2. Administrativa
Akademický senát schvaluje zápis č. 3/2018. (18-0-0)

3. Schválení akreditačních spisů
Prorektorka prof. Wildová informuje o procesu akreditací nových programů na Univerzitě 
Karlově. Finální verdikt padne 21. 3.– 22. 3. 2018. 

4. Akreditace Učitelství pro 1. stupeň
Garant prof. Wildová informovala o studijním programu, který se utvářel podle nových 
standardů. Program je UK předběžně schválen z hlediska dodržení všech věcných a formálních
náležitostí. Proces by měl skončit v červnu 2018. 
AS schvaluje akreditaci pro obor Učitelství 1. stupně. (16-0-2)

5. Akreditace Edukace a interpretace kulturně historického dědictví
Garant prof. Charvátová sděluje, že stále čekáme na odezvu ministerstva kultury. Program je 
mezioborový, má vzdělat studenta tak, aby byl schopen připravit koncepce edukačních 
programů pro různé instituce. V diskuzi se J. Stracený ptá na zájem studentů. Podle prof. 
Charvátové komunikovali pouze s jedinci, kteří mají o obor zájem, avšak nejsou z řad 
studentů. J. Stracený se ptá na počet studentů v ročníku. Plánovaný počet je 30, 
předpokládán je zájem hlavně o kombinované studium. 
AS schvaluje akreditaci pro obor Edukace a interpretace kulturního dědictví. (16-0-2)

6. Akreditace Školského managementu a Andragogiky a managementu vzdělávání
Garant doktor Trojan informuje, že program Školský management je připraven pouze pro 
kombinované studium. Současná akreditace programu Školský management končí 31. 8. 
2019, proto je třeba podat novou akreditaci již letos. Počet studentů bude 60. Nově bude 
akreditován program Andragogika a management vzdělávání. Garant doc. Veteška informoval,
že zájem je o prezenční i kombinované studium. V diskuzi se řeší otázka duplicity programu 
s programem Andragogika na FF UK. R. Wildová ujasňuje, že PedF se oproti FF více zaměřuje 
na vzdělávání. Jde o jinou koncepci studijního programu s odlišným profilem absolventa. 



AS schvaluje akreditaci oboru Školský management. (13-0-5) 
AS schvaluje akreditaci pro obor Andragogika a management vzdělávání. (12-0-6)

7. Různé
Děkan prof. Nedělka připomíná a zdůvodňuje návrhy na: změnu názvu katedry primární 
pedagogiky a Centra školského managementu. V případě ÚPRPŠ se název měnit nebude, 
v rámci děkanátu vznikne administrativní oddělení Centrum celoživotního vzdělávání. 
AS schvaluje změnu názvu Centra školského managementu na Katedra andragogiky a 
managementu vzdělávání. (14-0-4)
AS schvaluje změnu názvu katedry primární a preprimární pedagogiky na katedra preprimární
a primární pedagogiky. (17-0-1)
D. Greger informuje o změnách rozpočtu UK a o změně přístupu k doktorandům. Došlo ke 
změně v kolegiu, přibyla doc. Lopatková z MFF UK do koncepce spojení studijních programů.

Zapsala: V. Řeřábková

Ověřil: J. Štípek


