
Zápis č. 19/2019 ze zasedání AS PedF UK ze dne 10. 12. 2019 

 
UKPedF/357479/2019 

 

Přítomni: T. Bederka, D. Čechová, M. Dlouhý, D. Greger, P. Chalupský, A. Jančařík, 

L. Květoňová, M. Linková, R. Listíková, T. Marešová, V. Müllerová, L. Nováková, 

M. Novotná, J. Stracený, J. Štípek, M. Valášek, O. Vasiluk 

 

Omluveni: P. Holub, L. Janovec, M. Kotrs, T. Malimánek, N. Pastrnková, D. Pražák, 

V. Valínová 

 

Hosté: M. Černochová, M. Fulková, L. Jakubcová Hajdušková, A. Kucharská, M. Nedělka 

 

Program: 

1. Schválení programu 

2. Administrativa 

3. Změny Statutu PedF UK 

4. Podmínky přijímacího řízení 

5. Rozdělení čerpání stipendijního fondu na rok 2020 

6. Projednání možnosti připojit se ke stanovisku FF UK 

7. Vyjádření se ke koncepci Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ 

8. Různé 

 

1) Schválení programu 

 

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

 

2) Administrativa 

 

AS schvaluje zápis z jednání č. 18/2019. (13–0–0)   

 

Nový člen senátu M. Dlouhý chce působit v ekonomické komisi. 

Upozornění na výběrová řízení – IT – vypsané výběrové řízení na místo profesora, hlásí se 

T. Bederka. Zástupcem AS ve výběrovém řízení na bude T. Bederka. (13–0–1) 

O místo zástupce ve výběrovém řízení na katedře psychologie projevila zájem M. Linková.  

Zástupcem AS ve výběrovém řízení na bude L. Linková. (13–0–1) 

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy ke služebnímu bytu v budově PedF UK v Brandýse 

nad Labem – Staré Boleslavi. Senát k této žádosti nemá připomínky a souhlasí s uzavřením 

smlouvy. (14–0–0) 

D. Čechová ustanovuje studentskou oborovou radu oboru výchova ke zdraví. 

3) Změny Statutu PedF UK 

 

A. Jančařík informoval o změnách návrhu.  Zmínil, že by bylo dobré rozdělit doby jmenování 

tak, aby se nesešly všechny konkurzy v jednom okamžiku. 

AS schvaluje změny statutu PedF UK. (13–0–1) 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=357479&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001720300
https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=357479&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001720300


4) Podmínky přijímacího řízení  

A. Kucharská představila podmínky přijímacího řízení. Speciální pedagogika má akreditace 

na 10 let, logopedie na 5 let. Bude se sledovat vědecká tvůrčí činnost v daném programu. 

Přijímací řízení v Bc. je formou TSP, do NMgr jsou to oborové testy. Ve spisu je uveden 

základní profil absolventa a počet přijímaných.  

J. Stracený položil dotaz, zda se výuka více studentů kapacitně zvládne. A. Kucharská 

konstatovala, že došlo k rozdělení, v bakalářském programu se s logopedií nepočítá, apeluje 

na katedru, aby počty byly dvakrát tak velké, speciálních pedagogů je málo. L. Květoňová 

zmínila, že s navýšením budou počítat, rozšiřuje se síť speciálních pedagogů.  

AS schvaluje podmínky přijímacího řízení do programu KSPPG v předložené podobě. (16–0–0) 

5) Rozdělení čerpání stipendijního fondu na rok 2020 

T. Bederka jako předseda stipendijní komise rozeslal senátorům materiál s návrhy čerpání 

stipendijního fondu na rok 2020. Stipendijní komise tento spis schválila jednomyslně.  

T. Bederka představil zaslaný materiál. Změna se týká některých sekcí rozpočtu, ve kterých 

dojde k navýšení. T. Bederka zmínil také výhled do budoucna – stipendijní fond bude zřejmě 

stagnovat. Ustálí se na 24 mil. Kč. 1–2 mil. se nevyčerpají, vždy je tam přesah, proto je dobré 

rozpočet naplánovat do mínusu. Ve stip. fondu je stále 13 mil. rezerva – slouží jako pojistný 

„polštář“ na cokoli. Reálně přebývají ve stipendijním fondu 3–4 mil.   

J. Štípek se dotázal na SPS na vědecké projekty – kdy proběhne diskuze ohledně podmínek? 

T. Bederka na dotaz odpověděl, že tato otázka se bude řešit nejspíš v novém roce.  

R. Listíková zmínila problematiku Agonu, který dostávají studenti za vynikající závěrečné 

práce. Zmínila nemožnost zadat Agon po ukončení studia a dotázala se, zda je již nějak 

ošetřené? T. Bederka odpověděl, že pokud student řádně absolvuje a neukončí studium 

z vlastní vůle, dá se vyplatit Agon vyplatit i po ukončení studia, týká se to i doktorandů. 

AS schvaluje návrh rozdělení čerpání stipendijního fondu pro rok 2020. (16-0-0) 

6) Projednání možnosti připojit se ke stanovisku FF UK 

 

T. Bederka jako předkladatel návrhu stáhl tento bod z jednání z důvodu neaktuálnosti. 

 

7) Vyjádření se ke koncepci Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ 

 

A. Jančařík přednesl dvě stanoviska, která do AS dorazila od členů AO. Prvním stanoviskem 

bylo vyjádření se z pohledu KTV, které směřovalo hlavně na absenci rozvoje tělesné 

dovednosti, zdatnosti a podpory zdraví. Druhé stanovisko zaslali environmentalisté (Silvie 

Svobodová podepisovala), kteří zmínili, že v koncepci postrádají otázky klimatických změn, 

zmírnění chudoby a trvale udržitelného rozvoje. 

Proběhla diskuse, ve které zazněla i kritika opakovaného důrazu na redukci učiva (nejen ZŠ, 

SŠ, ale i VŠ), ze které vyplývá, že by bakalářský titul byl něčím samozřejmým jako je doteď 

maturitní zkouška.  

M. Nedělka zhodnotil koncepci tak, že obsahuje hodně cílů, ale jejich realizace může být 

problematická; je potřeba dbát na osobnostního rozvoje a výchovné složky vzdělávání, na to 

akcent kladen není, zároveň chybí metoda, jak to provést a finance. Několik členů AS se 



zapojilo do diskuse. Je zmiňován malý důraz na kulturní vzdělávání, emocionální 

a hodnotovou výchovu, sociální dovednosti apod. 

D. Greger zmínil, že se neobává konkrétního dopadu dokumentu ve vzdělávání. Dle něj jde 

o dokument, který musel vzniknout, ale pojí se s ním dlouhá realizace. Revize RVP jsou 

rozpracované. Podle jeho názoru MŠMT nemá aktuálně nástroje, jak dosáhnout redukce 

vzdělávacího obsahu. 

M. Nedělka konstatoval, že bude rád, když se závěry z dnešní diskuze sloučí a vyjádření bude 

společné za celou akademickou obec PedF UK. 

M. Černochová k diskusi doplnila, že byly sice zastaveny revize RVP, ale v IT pokračují. 

Dokument Strategie 2030+ je dle paní proděkanky nevyvážený, obsahově je jednostranně 

orientovaný na technologie. Stálo by za to dokument sepsat po oblastech, aby v těch směrech 

bylo vidět, čeho se konkrétně chce dosáhnout.  

A. Jančařík prosí zástupce kateder, aby poslali svá vyjádření za jednotlivé obory. A. Jančařík 

se ujme matematiky. Poprosil zároveň o to, aby katedry svá vyjádření dodaly do konce 

kalendářního roku. 

 

8) Různé 

 

A. Jančařík zhodnotil jednání akademických senátů pedagogických fakult, které proběhlo na 

konci listopadu v Brně. Jednání se zúčastnil A. Jančařík a T. Bederka. Jednání bylo vstřícné, 

poprvé tam byl i zástupce fakulty z Ostravy. Bylo přijato usnesení, které je dostupné na 

facebooku. Vypadá to, že hlasování o novele zákona o pedagogických pracovnících bude 

přesunuto na leden. Setkání studentských komor AS bude v Praze. Dále by se měl vyjádřit AS 

z Hradce Králové a Liberce, zda by příští setkání mohlo proběhnout u nich.  

 

Program zasedání AS PedF UK v letním semestru 2019/2020 je dostupný na úřední desce 

fakulty. 

 

 

Zapsala: J. Skoumalová 

Vidoval: A. Jančařík 

 

 

 

 

 
 


