
Zápis č. 5/2019 ze zasedání AS PedF UK ze dne 5. 3. 2019 

UKPedF/86174/2019 

Přítomni: E. Andělová, T. Bederka, D. Čechová, D. Greger, P. Holub, P. Chalupský, 

A. Jančařík, L. Janovec, M. Kotrs, M. Linková, R. Listíková, L. Nováková, M. Novotná, 

B. Petrovická, D. Pražák, J. Stracený, J. Štípek, M. Valášek, V. Valínová 

Omluveni: M. Burian, J. Kohnová, Z. Martínková, V. Müllerová, J. Vlčková 

Hosté: M. Nedělka, R. Wildová, A. Kucharská 

Program:  

1. Schválení programu 

2. Administrativa 

3. Informace k probíhajícím akreditacím na PedF 

4. Různé 

 

1. Schválení programu 

Akademický senát schvaluje program jednání v předloženém znění. (18–0–0) 

 

2. Administrativa 

Akademický senát schvaluje zápis č. 4/2019.  (15–0–3) 

Byla nově ustanovena Komise pro etiku výzkumu PedF UK. Předseda komise Dominik 

Dvořák přijde v polovině dubna představit náplň její práce a zodpovědět otázky členů AS.  

J. Štípek informoval o připravovaných volbách do AS, byly zpracovány kandidátní listiny, 

které jsou dostupné na webové stránce PedF UK v sekci AS. 

 

3. Informace k probíhajícím akreditacím na PedF 

Uskutečnilo se výjezdní zasedání týkající se nových akreditací, jehož se zúčastnili zástupci 

vedení fakulty, senátu, zástupci oborů a studentů. Účastníci výjezdního zasedání se shodli, že 

je zapotřebí se při vytváření akreditací striktně řídit časovými nároky na studentskou práci 

(tzn.  

25-30 odpracovaných hodin odpovídá jednomu kreditu). 

Vzhledem k nadstandardnímu počtu předmětů studia tráví studenti pedagogických fakult 

přímo ve škole velké množství hodin, tudíž mají méně času na samostudium. Nové akreditace 

by tak měly studentům umožnit více pracovat samostatně a výsledky své práce s vyučujícími 

průběžně konzultovat. 

Menšího počtu hodin strávených studenty přímo při výuce by se mělo docílit pomocí 

integrace některých předmětů. Výsledkem smysluplné integrace souvisejících předmětů by 

mělo být snížení počtu závěrečných výstupů a zároveň jejich zkvalitnění.  

Podle plánu by akreditační spisy měly být vyhotoveny do 1. poloviny října, aby v jeho 

2. polovině mohla proběhnout jejich kontrola a počátkem listopadu budou postoupeny 

k vyjádření AS a vědecké radě fakulty. V prosinci 2019 by spisy měl obdržet rektorát UK.  

 

Do začátku června by měly být sestaveny návrhy studijních plánů tak, aby mohly být 

odeslány na MŠMT pro získání souhlasu regulačního orgánu. Součástí těchto návrhů by již 

mělo být i vyčíslení časové zátěže jako podklad pro kreditové ohodnocení. 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=86174&cislo_spisu2=2019&doc_id=1000944408


A. Kucharská informovala o probíhajícím přijímacím řízením pro akademický rok 2019/2020.  

4. Různé 

Žádný senátor nepožádal o slovo.  

 

Zapsala: K. Rýdlová 

Vidoval: A. Jančařík 


