
Zápis č. 4/2019 ze zasedání AS PedF UK ze dne 19. 2. 2019

Přítomni: E. Andělová, T. Bederka, P. Holub, P. Chalupský, A. Jančařík, J. Kohnová, 
M. Kotrs, M. Linková, R. Listíková, V. Müllerová, L. Nováková, B. Petrovická, J. Stracený, 
M. Valášek, J. Vlčková

Omluveni: D. Čechová, V. Valínová, D. Pražák, M. Burian, Z. Martínková, D. Greger, 
M. Novotná, L. Janovec, J. Štípek

Program: 

1. Schválení programu
2. Administrativa
3. Různé

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

2. Administrativa
Akademický senát schvaluje zápis č. 3/2019.  (10–0–3)
AS odsouhlasil J. Straceného jako svého zástupce v roli pozorovatele při výběrovém řízení 
na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře speciální pedagogiky.
AS odsouhlasil  M.  Linkovou  jako  svou  zástupkyni  v roli  pozorovatele  při  výběrovém
řízení  na  obsazení  míst  akademických  pracovníků  na  katedře  preprimární  a  primární
pedagogiky.

3. Různé
A. Jančařík informoval o proběhlé poradě vedoucích pracovníků: přišly podmínky fondů
F2, detailnější informace by měly sdělit studijní proděkanky na následujících jednáních. 
Proběhlo výjezdní zasedání, jehož závěrem je: bude se konat schůze garantů, na které by
měly být  představeny nové akreditace.  Nyní na nových akreditacích pracují  4 skupiny,
jejich  práce  bude  7.  března  představena  garantům  a  následně  14.  března  proběhne
představení koncepce veřejnosti. Na začátku června budou návrhy podávány ke schválení
na MŠMT.
Skončily zápisy rozvrhu studentů do LS, nebyly zaregistrovány zásadní problémy, pouze
se krátkodobě vyskytly obtíže se zapisováním studentů do výuky pedagogy. 
Byl  přednesen  dotaz  Mgr.  Macoškové  z personálního  oddělení  ohledně  definice
akademických pracovníků.  Pojem akademický pracovník ve smyslu Zákona o vysokých
školách byl vymezen 20. 3. 2018. na jednání AS. Nebyly navrženy žádné změny.
J.  Vlčková  vznesla  dotaz,  zda  byly  studentské  spolky,  konkrétně  Spolek  Otevřeno,
honorované  za  propagační  činnost  studentského  hodnocení  výuky  na  PedF  UK.  Podle
informací  T. Bederky  za  tuto  činnost  žádné  formální  spolky  odměňovány  nebudou.
V souvislosti  s tím byl diskutován formální  vztah a spojitost  mezi  studentskými spolky
a fakultou, především s ohledem na akci Noc vzdělávání.
Byl  dotazován  průběh  SHV –  nyní  na  svých  vyjádřeních  pracují  vyučující  a  vedoucí
pracovišť.

Zapsala: K. Rýdlová

Vidoval: A. Jančařík


