
Zápis č. 15/2019 ze zasedání AS PedF UK ze dne 1. 10. 2019 

UKPedF/288960/2019 

Přítomni: A. Jančařík, D. Čechová, J. Stracený, J. Štípek, D. Pražák, T. Marešová, O. Vasiluk, 

L. Nováková,  L. Janovec, M. Linková, L. Květoňová, P. Chalupský, M. Novotná, M. Valášek, 

P. Holub, T. Bederka 

Omluveni: D. Greger, T. Malimánek, V. Müllerová ,N. Pastrnková, M. Kotrs, V. Valínová, 

J. Vlčková, R. Listíková 

Hosté: J. Veteška 

Program:  

1. Schválení programu 

2. Administrativa 

3. Diskuse s prof. Veteškou 

4. Zpráva z legislativní komise 

5. Různé 

1. Schválení programu 

AS schvaluje program jednání v předloženém znění. (13–0–0) 

2. Administrativa 

AS schvaluje zápis č. 14/2019. (12–0–1) 

Místopředsedkyně AS Daniela Čechová ustanovila dle řádně dodaných žádostí studentské oborové 

rady následujících oborů: tělesná výchova, hudební výchova, psychologie, český jazyk a literatura. 

3. Diskuse s prof. Veteškou 

Mimořádný profesor J. Veteška představil koncepci katedry andragogiky a managementu 

vzdělávání. Vytyčil 4 pilíře: vědecko-výzkumný, internacionalizace, vzdělávací, spolupráci 

s partnery ve vnějším prostředí. 

1) Vědecko-výzkumný pilíř – cílem bylo zvýšit účast v projektech, to se podařilo, za doby 

působení prof. Vetešky byly podány 3 grantové návrhy v GA ČR, 2 návrhy v rámci 

programu Erasmus+, 3 malé projekty v rámci Aliance 4EU+, v současné době probíhá 

příprava projektu v rámci TA ČR.  

2) Internacionalizace – katedra využila stávajících kontaktů a prohloubila spolupráci s dalšími 

zeměmi a institucemi. To přineslo možnost účastnit se mobilit, a to jak pro studenty, tak 

vyučující. Spolupráce probíhá například se zeměmi: Turecko, Polsko, Slovensko. 

3) Vzdělávací pilíř – byly vytvořeny dva nové programy, o které je zájem. V navazujícím 

magisterském typu studia bylo přijato cca 400 přihlášek. 

4) Spolupráce s partnery – katedra využívá spolupráce s MŠMT, ČŠI. 

 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=288960&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001628469


Katedra také zajišťuje kurzy CŽV, otevřela Univerzitu 3. věku a 23 vlastních programů průběžného 

vzdělávání, jde o programy vzdělávání pracovníků ve školství (zaměřeno na ředitele a učitele, 

v 1. pol. roku 2019 je absolvovalo celkem 403 účastníků). Katedra se snaží reagovat na aktuální 

trendy v legislativě a školství a dle toho otevírat průběžné programy vzdělávání. 

Prof. Veteška také zmínil změny vzniklé odchodem dr. Trojana z katedry. KAMV řešila 

dlouhodobou nepřítomnost dr. Trojana již loni, dle personálních možností. Všechny předměty na 

katedře jsou zabezpečeny jak garantem, tak vyučujícím a nebylo třeba nikoho nového přijímat. 

Externistů na katedře působí osm, interních pracovníků devět. 

Daniel Pražák se dotázal na přebrání garance/výuky předmětů, které garantoval/vyučoval dr. Trojan 

a upozornil na nesrovnalosti v Karolince a SISu v těchto kolonkách. Prof. Veteška uvedl, že 

informace uvedené v SISu jsou v pořádku, i přes konkrétní předložené příklady. 

Dále bylo diskutováno téma zveřejnění okruhů ke SZZ. Někteří studenti katedry se dotazovali, kde 

tyto otázky najdou. Prof. Veteška odkázal na nástěnku katedry, kde jsou otázky k SZZ vyvěšeny, 

dále upozornil na to, že jsou zveřejněné v Moodlu (což doložil screenshoty stránek). Další 

připomínka směřovala k tomu, že v minulosti chyběly podmínky k atestu a měnily se ve 

zkouškovém období. Prof. Veteška připustil, že k tomu mohlo v minulosti dojít, protože proces 

přebírání pracoviště byl náročný. 

D. Pražák se dotazoval, zda KAMV sleduje zájem uchazečů o obory KAMV a jak se tento zájem 

vyvíjí. Prof. Veteška sdělil, že o pregraduální studium je vyšší zájem (i z důvodu toho, že v Ústí 

nebyla otevřen obor Školský management), katedra sleduje požadavky škol a reflektuje je 

v průběžných programech vzdělávání. 

L. Květoňová se ptala na počet profesorů a docentů. Prof. Veteška konstatoval, že od 1. 10. působí 

na katedře 4 lidé s titulem prof. a doc. Všichni mají úvazek minimálně 0,5. 

M. Novotná vznesla dotaz na vztah CŽV a U3V ke katedře vzhledem k ostatním katedrám, které 

CŽV a U3V nabízejí. Bylo sděleno, že program CŽV funguje pod speciálním oddělení, katedra 

s ním spolupracuje stejně jako další katedry na fakultě, které CŽV a U3V mají. 

J. Štípek vyjádřil prof. Veteškovi a katedře podporu a připomněl špatný stav, ve kterém CŠM bylo 

v době, kdy ho prof. Veteška přebíral. 

J. Stracený se dotazoval na počet závěrečných prací, které pracovníci fakulty vedou. Prof. Veteškou 

bylo sděleno, že jako vedoucí si vede statistiku počtu vedených prací a oponentur, limit 19 prací 

nepřekročil nikdo, výhodou je zapojení 4 doktorandů a zapojení pracovníků ÚVRV do vedení 

a oponování prací i do výuky. 

Na závěr prof. Veteška poděkoval za podporu AS v práci katedry. 

 

 



4. Zpráva z legislativní komise 

Předseda komise představil navržené změny. Komise připravovala podklady pro změnu Statutu 

PedF UK, jde o věcné návrhy a změny. Legislativní komise navrhuje zcela zrušit institut pověření, 

z čl. 5, odst. 2 vynechat podmínku „z řad profesorů a docentů“ a další text upravit tak, že 

prodloužení mandátu je možné nejvýše jednou a pouze u vedoucího, který prošel výběrovým 

řízením. 

Legislativní komise doporučuje totéž aplikovat na ředitele ústavu. Doporučuje zkrátit znění čl. 6, 

odst. 3 (za slovem „statutu“ udělat tečku a zbytek vynechat). 

Změna Volebního řádu AS PedF UK – Příloha 1, odst. 3 h) zrušit. 

 

5. Různé 

D. Čechová popsala situaci rozdílnosti deadlinů pro přihlášení se k SZZ a pro odevzdání závěrečné 

práce v podzimním termínu konání SZZ. V zimním a letním termínu jsou tato data totožná (tzn. 

student se může na SZZ přihlásit v den odevzdání práce do SISu) a ptala se, od kdy je to takto 

nastaveno a zda by nebylo možné i pro podzimní termín tato dvě data sjednotit. 

V rámci diskuse se zmínil i problém konzultování prací po 30. 6., kdy konzultace mohou 

vyučujícím zasahovat do čerpání dovolené. Zmínilo se, že tento fakt je třeba řešit na setkání 

vedoucích pracovišť. AS diskutoval o tom, že by případné posunutí přihlašování mělo dopad i na 

čas tvoření komisí k zářijovým SZZ. Tuto změnu může provést pouze vedení katedry a lze ji udělat 

skrze změnu harmonogramu ak. roku. D. Čechová upozornila na to, že letos se nepřihlásilo k SZZ 

velké množství studentů, děkan fakulty poté vydal opatření, kterým mimořádně jednorázově datum 

přihlášení se k SZZ posunul a sjednotil ho s datem odevzdání závěrečné práce. 

Senát také diskutoval o odevzdání práce v cca půlce července, D. Čechová a T. Bederka zmínili, že 

dny po 30. 6., kdy už nemusí vyučující konzultovat, může student využít k technicko-

administrativnímu dokončení práce (formátování, jazyková korektura, doplnění příloh apod.). 

AS doporučuje projednat případnou změnu úpravy harmonogramu pro ak. rok 2019/2020 v termínu 

sjednocení termínu přihlašování se na všechny části SZZ v podzimním termínu s termínem 

odevzdání závěrečné práce. 

 

L. Nováková přednesla problém nových praxí v bakalářském stupni studia – při jejich zápisu byl 

velký zmatek, někteří studenti se dosud nezapsali, neměli se kam na informace podívat a při 

dotazování se jednotlivých pedagogů přicházely informace protichůdné a zmatečné. Některé 

katedry špatně vypsaly paralelky. Garantem praxí je katedra preprimární a primární pedagogiky, 

ostatní katedry nemohou sylaby vyplňovat, protože nejsou garantem. 



T. Bederka hovořil o tom, že řešením není vyjádření, že je to pilotní verze praxí, a to hlavně ve 

chvíli, kdy jde o dostudovatelnost studenta v řádném čase. To fakulta podporuje, a proto musí 

studentovi být umožněno řádně dostudovat a zapsat se do PV předmětů. 

J. Štípek mluvil o zvážení zápisu praxí v příštím a přespříštím týdnu. M. Linková sdělila, že na 

katedře se objevovalo několik verzí pro praxe, nikdo nevěděl, která verze je poslední a pravdivá.  

AS se shodl na tom, že je třeba oslovit studijní proděkanky a dr. Starého a vyřešit tuto situaci. 

Katedry musí mít jasný pokyn, že mají něco vypsat a za jakých podmínek a pak se studenti dozapíší. 

AS apeluje na vedení fakulty, aby jednoznačně informovalo všechny zúčastněné o řešení problému 

zapisovatelnosti praxí na bakalářském studiu. AS důrazně doporučuje, aby měli studenti možnost 

zapsat si tyto praxe i přes ukončení zápisu ještě v tomto semestru. (15–0–0) 

D. Pražák nadnesl možnost diskutovat o uznatelnosti praxí u studentů, kteří během studia již učí. 

Dle dat jich je dost. Je možnost iniciovat tuto diskusi na AS. Kolegium děkana toto řešilo 

opakovaně a závěrem bylo, že by katedry měly dotyčným studentům vycházet maximálně vstříc. 

Problém je, že toto není sjednocené v předpisu a každá katedra to dělá jinak. Je třeba s dr. Starým 

promluvit o této možnosti uznatelnosti praxí (asistentských apod.) ve chvíli, kdy student již učí. 

 

Zapsala: D. Čechová 

Vidoval: A. Jančařík 


