
Zápis č. 6/2019 ze zasedání AS PedF UK ze dne 19. 3. 2019 

UKPedF/89122/2019 

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

A. Jančařík, L. Janovec, J. Kohnová, M. Kotrs, M. Linková, R. Listíková, V. Müllerová, 

L. Nováková, M. Novotná, B. Petrovická, D. Pražák, J. Stracený, J. Štípek, M. Valášek  

Omluveni: Z. Martínková, V. Valínová, J. Vlčková 

Hosté: M. Nedělka, V. Teodoridis, P. Nečasová, A. Kucharská, M. Bílek, I. Kočová, O Vasiluk, 

N. Pastrnková, T. Marešová 

Program:  

1. Schválení programu 

2. Administrativa 

3. Výsledky voleb do AS PedF UK 

4. Zprávy z ekonomické komise 

5. Aktualizace strategického záměru na rok 2019 

6. Různé 

1. Schválení programu 

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

 

2. Administrativa 

Akademický senát schvaluje zápis č. 5/2019.  (19–0–0) 

Legislativní komise bude projednávat návrh na změnu potřebného počtu přítomných členů 

vědecké rady pro hlasování o habilitaci.  

A. Jančařík se rozloučil se senátory, pro které je dnešní zasedání poslední, a poděkoval jim za 

práci v AS. Zároveň přivítal nově zvolené senátory, kterým mandát začíná 1. 4. 2019. 

 

3. Výsledky voleb do AS PedF UK 

J. Šípek představil výsledky voleb do AS PedF UK:  

I. zaměstnanecká kurie, hlasovalo 43 osob, nově zvolení senátoři(počtem hlasů): 

L. Květoňová (25) 

D. Greger (22) 

J. Stracený (19) 

M. Linková (15) 

Studentská kurie, hlasovalo 317 osob, nově zvolení senátoři z řad studentů (počtem hlasů): 

D. Čechová (214) 

T. Malimánek (181) 

T. Marešová (16) 

D. Pražák (157) 

N. Pastrnková (157) 

O. Vasiluk (119) 

Volební komise je srozuměna se sepsaným protokolem, který bude zveřejněn na webových 

stránkách PedF a v rámci elektronické spisové služby. 

A. Jančařík poděkoval všem senátorům, kteří pomáhali s průběhem a organizací voleb. 

Na příštím zasedání proběhne volba předsedy a místopředsedů AS PedF UK. 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=89122&cislo_spisu2=2019&doc_id=1000948073


  

4. Zprávy z ekonomické komise 

J. Štípek odprezentoval výsledky jednání ekonomické komise. 

V minulém roce fakulta ušetřila přes 15 milionů Kč, které byly převedeny do fondu 

provozních prostředků. V současné době je výše prostředků v tomto fondu přibližně  

30 milionů Kč. 

AS bere na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření pro rok 2018. (20–0–0) 

AS bere na vědomí informaci o výši mezd na fakultě v rámci jednotlivých tříd THP, 

vědeckých a akademických pracovníků v roce 2018. (20–0–0) 

 

5. Aktualizace strategického záměru na rok 2019 

M. Nedělka vysvětlil, že se jedná o výsledek práce celého kolegia, přičemž druhy aktivit ve 

srovnání s předchozí verzí zůstávají, pouze byl pozměněn jejich obsah. 

P. Chalupský se zeptal na formulaci cíle 1 v kapitole věda, týkající se oborové didaktiky 

a oboru, resp. vědní oblasti. 

M. Bílek a A. Kucharská objasnili, že obrat „vědní oblast“ je zavedený termín.  

M. Bílek nastínil představu vedení týkající se publikací. Podle M. Nedělky chce fakulta 

nabízet i poradenství zamezující zneužití predátorskými časopisy.  

M. Novotná se dotázala na systematickou odborně úřední podporu těm, kteří vědecké projekty 

podávají a V. Müllerová na zapojení studentů do vědeckých projektů. 

V rámci kapitoly studium bylo diskutováno snižování hodin přímé výuky. Podle T. Bederky 

by menší počet předmětů a víc času na přípravu mělo motivovat studenty k samostatnému 

a kvalitnějšímu studiu. A. Kucharská vysvětlila, že vedení fakulty chystá proškolování 

akademiků ohledně práce v rámci těchto programů, podle M. Nedělka napomůže fungování 

programů i rozložení práce mezi větší množství akademiků a další pracovníky kateder.  

Zásadní je podle vedení fakulty upozorňovat studenty na nutnost samostudia již od začátku 

výuky, a to i prostřednictvím sylabu. Zazněla námitka, že to přeci vyučující už dávno dělají, 

ovšem bez relevantní odezvy ze strany studentů. 

P. Chalupský sdělil své obavy ohledně negativního vlivu snížení počtu hodin přímé výuky 

u cizojazyčných oborů. Podle P. Nečasové je možné se již nyní pokusit nově nastavit studijní 

programy. Dle jejích zkušeností lze do časové dotace zahrnout i jazyková cvičení v podobě 

volitelných a povinně volitelných předmětů. Jazykové katedry by se v budoucnu měly sejít 

a společně na studijních plánech pracovat. 

A. Kucharská zdůraznila, že zásadní je otevřenost fakulty pro studenty, kteří se nemusí 

věnovat samostudiu pouze mimo školu, ale právě v prostorách kateder. Zejména by jim měly 

být zpřístupněny například přírodovědecké laboratoře.  

T. Bederka připomenul, že k řešení aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti nových 

akreditací byla, jsou a budou speciálně vyhrazena diskuzní fóra. 

V rámci diskuze ke kapitole „Zahraniční spolupráce a mezinárodní vztahy“ vysvětlil 

D. Greger, že je naším cílem určitě přijímat zahraniční studenty, kteří si studium hradí 

samostatně, a to nejen do doktorandských programů. Podle paní tajemnice je také zapotřebí 

posílit propagaci a snahu tyto uchazeče získat. 

Zároveň byla diskutována možnost studovat odborné předměty v cizím jazyce i českými 

studenty. Ti mohou navštěvovat dané předměty spolu se studenty z programu Erasmus, pokud 

si je zapíší jako volitelné. V budoucnu by se měla rozšířit možnost studovat některé předměty 

v cizím jazyce, v rámci navazujícího magisterského studia bude alespoň jeden povinný 

předmět vyučován v anglickém jazyce. 



Ke kapitole vnějších vztahů M. Nedělka dodal, že je již několik pracovišť, která pracují 

s absolventy pravidelně, ale je zájmem fakulty, aby se taková setkání konala ve větším 

množství. 

AS schvaluje aktualizaci strategického záměru na rok 2019. (16–0–0) 

 

 

6. Různé 

M. Novotná se dotázala na platové ohodnocení vyučujících během výuky předmětů 

vypsaných v sobotu. Sobotní výuka je řešena v rámci redistribuce pracovní doby (příplatek 

10 %), požadavek se musí předat na ekonomické oddělení. 

D. Pražák informoval o probíhajícím zpracovávání studentského hodnocení. Nyní jsou 

shromažďovány získané podněty, které budou v budoucnu v rámci AS prezentovány. 

M. Nedělka zhodnotil proběhnuvší volby do AS a jmenovitě poděkoval senátorům, jimž končí 

mandát, za usilovnou práci v rámci komisí i senátu.  

 

Zapsala: K. Rýdlová 

Vidoval: A. Jančařík 


