
Zápis č. 14/2019 ze zasedání AS PedF UK ze dne 17. 9. 2019 

UKPedF/274407/2019 

Přítomni: A. Jančařík, D. Čechová, O. Vasiluk, L. Nováková, V. Müllerová, J. Štípek, M. Kotrs, 

L. Květoňová, M. Valášek, R. Listíková, M. Linková, P. Chalupský, J. Vlčková, L. Janovec, 

M. Novotná, D. Greger, T. Malimánek, T. Marešová 

Omluveni: V. Valínová, T. Bederka, P. Holub, D. Pražák. J. Stracený 

Hosté: N. Pastrnková, M. Nedělka, L. Vojtíková, I. Přibyl, A. Belánová, L. Rozboudová 

 

Program:  

1. Schválení programu 

2. Administrativa 

3. Projednání návrhu na zrušení ÚPRPŠ 

4. Projednání pověření vedoucí KTV 

5. Schvalování podmínek přijímacího řízení pro rok 2020/2021 

6. Projednání koncepce KRL 

7. Diskuze o změnách Statutu PedF UK 

8. Různé 

1. Schválení programu 

AS schvaluje program jednání v předloženém znění. (15–0–0) 

2. Administrativa 

AS schvaluje zápis č. 13/2019. (15–0–0) 

Nela Pastrnková v současné době nemá mandát v AS PedF UK z důvodu úspěšného ukončení 

bakalářského studia, a to do doby zápisu do navazujícího magisterského studia. Vyjádřila zájem 

pokračovat ve funkci senátora a byla jako první náhradník pozvána na další jednání AS, kde se opět 

ujme svého mandátu. 

Na základě žádosti o ustanovení inventarizační komise za AS PedF UK byli tímto pověřeni: 

J. Stracený, D. Čechová, D. Greger. 

Studentská místopředsedkyně AS D. Čechová ustanovila studentské oborové rady oborů IT, AJL, 

BI, VV.  

 

3. Projednání návrhu na zrušení ÚPRPŠ 

Předseda vyzval členy AS k diskusi k tomuto bodu, nikdo se do diskuse nepřihlásil. AS ruší ÚPRPŠ 

ke dni 31. 12. 2019 dle návrhu děkana fakulty. (15–0–2)  



4. Projednání pověření vedoucí KTV 

T. Malimánek vyjádřil stanovisko studentské oborové rady TV, která se na základě rozhovorů 

s oběma kandidáty shodla na kandidátce L. Vojtíkové. O slovo na jednání AS požádala přítomná 

kandidátka L. Vojtíková, senát ji slovo udělil, proběhla diskuse. R. Listíková se kandidátky zeptala 

na skloubení doktorského studia a vedení katedry. L. Vojtíková je přesvědčena, že obě věci zvládne, 

zvláště když studuje doktorské studium v kombinované formě a postupuje dle stanoveného plánu.  

A. Jančařík se zeptal na koncepci katedry ve spojitosti s novými akreditacemi, kdy garant studia 

a vedoucí katedry dělají různé věci a jejich postavení na katedře se mění. Diskusí ostatních senátorů 

se dospělo k informaci, že je tato situace nová pro všechny katedry a kandidátka na vedoucí KTV 

může jen těžko vývoj předvídat. 

Pověření je na jeden rok. 

AS projednal návrh na pověření Mgr. L. Vojtíkové vedením KTV a vyjadřuje se kladně. (15–0–2) 

 

5. Schvalování podmínek přijímacího řízení pro rok 2020/21 

Doc. Kucharská, předkladatelka návrhu, se z dnešního jednání AS omlouvá. Předseda AS představil 

změny provedené od posledního jednání AS a otevřel diskusi k podmínkám přijímacího řízení.  

Do diskuse se nikdo nepřihlásil.  

AS schvaluje podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2020/2021. (17–0–0) 

 

6. Představení koncepce KRL 

Pan děkan přednesl úvodní slovo k této problematice – KRL má dnes nelehké postavení na 

pedagogických fakultách v zemi. Útlum těchto kateder proběhl v 90. letech minulého století a jedná 

se o dlouhodobý problém. Paní vedoucí L. Rozboudová se snaží problém na KRL řešit, není to ale 

jednoduché, jelikož není odkud vybírat vysoce kvalifikované (alespoň s titulem doc.) vyučující, a to 

hlavně pro výuku didaktiky. Tento problém se týká celé ČR. Pro sehnání garantů programů se tak 

vedoucí katedry ve spolupráci s děkanem obrací i do ciziny. Pracoviště má problémy, ale je zde 

snaha je řešit, ale v lidských silách je omezené množství možností. Děkan podporuje ochotu paní 

vedoucí dále katedru vést i v těchto nelehkých podmínkách a oceňuje, že pracoviště stále funguje. 

Děkan vyjádřil podporu katedře a sdělil, že nesmíme dopustit, aby pracoviště zhynulo, protože 

bychom ho v takovém případě posléze již neobnovili. 

Slovo bylo uděleno vedoucí katedry L. Rozboudové. Vedoucí katedry sdělila, že největším 

problémem je personální zabezpečení, ale nyní se ke spolupráci podařilo získat doc. Getmanenko 

(možná garantka magisterského studijního programu), pro budoucí akreditace se dále jedná 

s pracovníky v zahraničí. Pomocí také může být to, že v Brně se bude možné habilitovat v oboru 



didaktiky RJ – tato situace se změnila před cca měsícem. V ČR neexistuje český vyučující s titulem 

prof. nebo doc. v oboru didaktiky RJ, který by mohl garantovat studijní program. 

L. Rozboudová sdělila své priority ve vedení katedry: 

a) Pokračující kvalitní příprava učitelů ruského jazyka, jejichž požadovaný počet roste. 

L. Rozboudová vysvětlila, že o studium se uchází dvě odlišné skupiny studentů –Češi, kteří měli RJ 

jako 2. cizí jazyk na SŠ a chtějí pokračovat v jeho studiu na VŠ, rodilí mluvčí RJ, pro které je však 

druhý obor (ČJ, AJ) náročný. 

b) Snaha zvýšit kvalitu podpory a zdrojů, a to např. Moodle kurzy a odbornou literaturou 

vytvořenou v Čechách (té je v současné době málo). První díl didaktiky RJ je již vytvořen katedrou 

a reflektuje současnou situaci. 

c) Důraz na individuální podporu, diskusi a osobní kontakt se studenty, který je možný i díky tomu, 

že KRL je malou katedrou o 6 pracovnících.  

d) Podpora vědecko-výzkumné práce členů katedry, zapojení do projektů (např. filologické studie). 

e) Realizace celoživotních kurzů – akreditace a přípravy dalších kurzů, jejich průběžná realizace 

(např. rusistický seminář pro učitele z celé ČR). 

L. Rozboudová také zmínila problém v podobě malé mobility studentů, která je způsobena i tím, že 

v rámci programu Erasmus nelze vyjíždět do Ruska. Katedra tedy pracuje na podpoře spolupráce 

s univerzitami, které by mobilitu studentů podpořily. 

V rámci diskuse se D. Greger zajímal o možnosti lepšího zdroje financování katedry právě přes 

akreditované CŽV kurzy a zmínil možnost výjezdu studentů do zahraniční přes Dům zahraničních 

služeb. 

AS bere na vědomí informace o vývoji KRL a kladně hodnotí získání garanta studia v podobě 

mimořádné profesorky Getmanenko. (17–0–0) 

 

7. Diskuze o změnách Statutu PedF UK. 

Legislativní komise nebyla před dnešním zasedáním svolána, bude zasedat před příštím zasedáním 

AS dne 1. 10. 2019 ve 13:30 a prodiskutuje dané změny, které na jednání AS přednese k projednání. 

Půjde o změny v souvislosti se zrušením ÚPRPŠ. 

 

8. Různé 

AS diskutoval o podkladech pro pozvání prof. Vetešky na jednání AS PedF UK, byly zmíněné 

stížnosti studentů na zapisování (zapsání známky ze ZK bez vědomí vyučujícího a bez proběhlé 

zkoušky), nedohledatelnost otázek k SZZ pro studenty kombinovaného studia, nízká reakce na 

emaily studentů a nepřítomnost na pracovišti v konzultačních hodinách.  

 



J. Vlčková vyjádřila roztrpčení a lítost katedry ČJ nad průběhem vzniku nových akreditací, a to 

z hlediska termínů dodání jednotlivých položek spisu, nesouvislosti a kontradiktornosti zadávaných 

pokynů. Členové katedry nejsou přesvědčeni o vhodnosti a přínosnosti nových akreditací. 

J. Vlčková vyjádřila názor, že klást důraz na didaktiku je naší odlišností od FF a v navazujícím 

magisterském studiu je dle nových akreditací didaktiky naopak méně.  

Děkan fakulty reagoval vyjádřením, ve kterém zaznělo, že k tomuto tématu byla spousta setkání, 

diskusí a mohl se kdokoliv zapojit. Nyní je již téma akreditací definitivně dané, prodiskutované 

a schválené. 

R. Listíková zmínila, že nejsou dané šablony pro zápis anotací a seznamu literatury do systému. 

J. Šípka poznamenal, že problémy vznikají tím, že od rektorátu přicházejí zmatečné informace, 

které jsou postupné a často protichůdné. O počtu hodin se mělo mluvit v diskusích, které k tomu 

tématu probíhaly dříve, nyní už je na takové diskuse pozdě. 

 

Zapsala: D. Čechová 

Vidoval: A. Jančařík 


