
Zápis č. 12/2019 ze zasedání AS PedF UK ze dne 11. 6. 2019 

UKPedF/274408/2019 

Přítomni: T. Bederka, D. Čechová, D. Greger, P. Chalupský, A. Jančařík, M. Kotrs, L. Květoňová, 

M. Linková, R. Listíková, T. Malimánek, L. Nováková, N. Pastrnková, J. Stracený, V. Valínová, 

J. Vlčková 

Omluveni: P. Holub, T. Marešová, V. Müllerová, M. Novotná, D. Pražák, J. Štípek, O. Vasiluk 

Hosté: I. Kočová, P. Nečasová, M. Nedělka, V. Teodoridis 

Program:  

1. Schválení programu 

2. Administrativa 

3. Výroční zpráva za rok 2018 

4. Projednání návrhu na obsazení místa vedoucího katedry rusistiky a lingvodidaktiky 

5. Různé 

 

1. Schválení programu 

Akademický senát schvaluje program jednání v předloženém znění. (14–0–0) 

 

2. Administrativa 

Akademický senát schvaluje zápis č. 11/2019. (14–0–0) 

AS odsouhlasil D. Gregera jako zástupce senátu v roli pozorovatele na výběrovém řízení na 

obsazení místa odborného asistenta/asistentky na katedře preprimární a primární pedagogiky.  

(13–0–1) 

AS odsouhlasil J. Vlčkovou jako zástupkyni senátu v roli pozorovatelky na výběrovém řízení na 

obsazení místa odborného asistenta/asistentky na katedře českého jazyka. (13–0–1) 

 

3. Výroční zpráva za rok 2018 

A. Jančařík poukázal na několik nesrovnalostí, které budou opraveny. 

Knihovna PedF by se podle senátorů mohla více zapojit do spolupráce s jinými fakultními 

knihovnami, například do výměny odborných časopisů a jiných materiálů.  

A. Jančařík rovněž upozornil na nízké počty pracovníků evidovaných v zahraničních redakcích. 

Podle M. Nedělky nejsou tyto údaje plošně zaznamenávány, ovšem pokud fakulta chce tyto 

statistiky zveřejňovat, bylo by dle senátorů vhodné je patřičně doplnit.  

AS schvaluje výroční zprávu PedF UK za rok 2018. (15–0–0) 

 

4. Projednání návrhu na obsazení místa vedoucího katedry rusistiky a lingvodidaktiky  

Do výběrového řízení na vedoucího/vedoucí KRL se nepřihlásil nikdo, kdo by splňoval zadané 

požadavky. Z tohoto důvodu byl podán návrh, aby byla i nadále vedením katedry pověřena 

L. Rozboudová.  

AS souhlasí s pověřením L. Rozboudové vedením katedry rusistiky a lingvodidaktiky. (15–0–0) 

AS žádá o představení koncepce vedení katedry rusistiky a lingvodidaktiky. (15–0–0) 

 

D. Greger navrhl přijetí dlouhodobého opatření, které by zohledňovalo reálný stav a předešlo 

situacím, kdy musí být z důvodu absence kandidáta s titulem docenta či profesora pověřen 



vedením katedry kandidát, který nebyl vybrán v konkurzním řízení, protože se nemohl z důvodu 

absence titulu přihlásit do výběrového řízení. Upozornil, že v nových akreditacích v rámci 

institucionální akreditace přechází mnohé kompetence z vedoucích katedry na garanty studijních 

programů, kde jsou požadavky na akademickou hodnost jasně formulované. Zároveň i na jiných 

fakultách UK není tento požadavek na vedoucí stanoven. Konkrétně by podle D. Gregera bylo 

možné přidat do stávající formulace požadavků na vedoucího katedry v rámci Statutu PedF UK 

slovo „zpravidla“ – konkrétní formulace by tedy mohla být: „Vedoucího katedry jmenuje děkan 

na základě výběrového řízení zpravidla z řad docentů a profesorů.“  

T. Bederka souhlasil s předchozím návrhem s tím, že dlouhodobě podporuje možnost, aby 

vedoucím katedry mohl být kandidát s doktorským titulem.  

Podle M. Linkové je návrh v této situaci nutný, ale je potřeba, aby byly zároveň upraveny 

i pravomoci mezi garantem studijního programu a vedoucím katedry. 

M. Nedělka souhlasil s názorem, že se v současnosti jedná v podstatě o manažerskou pozici, 

kterou může kvalitně vykonávat i kandidát s doktorským titulem.  

T. Bederka navrhl, aby požadavek na titul docenta či profesora byl zcela vyškrtnut. Konkrétní 

znění vy Statutu PedF UK by tedy mohla být „Vedoucího katedry jmenuje děkan na základě 

výběrového řízení.“ 

A. Jančařík vysvětlil, že proces pověření vedením celkově jako problém nevnímá. Záleží na 

konkrétním nastavení konkurzu, které by mělo upřesnit, co je od kandidáta požadováno.  

K pověření může potom dojít přímo na základě výběrového řízení.  

L. Květoňová poukázala na skutečnost, že úlohou vedoucího katedry je mimo jiné například 

i reprezentovat pracoviště v médiích, tudíž by se mělo jednat o všeobecně respektovanou osobu. 

 

AS navrhuje, aby vedení fakulty zvážilo změnu Statutu a Organizačního řádu tak, aby bylo 

možné vedoucí kateder jmenovat na základě výběrového řízení bez dalších omezení i v případě, 

že nejsou docenty či profesory. (15–0–0) 

AS navrhuje, aby v rámci změn legislativních dokumentů bylo zahrnuto i jasné vymezení role 

a vzájemných vztahů vedoucího katedry a garanta studijního programu. AS dále navrhuje, aby 

změny dokumentů byly diskutovány v rámci Legislativní komise AS PedF UK. (15–0–0) 

 

5. Různé 

Studenti zváží možnost realizace soutěže závěrečných prací napříč obory. 

Pokud nebude na příští jednání nahlášen žádný bod vyžadující schválení senátu, bude jednání 

zrušeno a další jednání se uskuteční až 3. 9. 2019. 

 

 

Zapsala: K. Rýdlová 

Vidoval: A. Jančařík 


