
Zápis č. 8/2019 ze zasedání AS PedF UK ze dne 16. 4. 2019

UKPedF/86174/2019-1-2

Přítomni:, D. Čechová, D. Greger, P. Holub, P. Chalupský, A. Jančařík, L. Janovec, M. Kotrs, 
L. Květoňová, M. Linková, R. Listíková, T. Malimánek, T. Marešová, V. Müllerová, L. Nováková,
M. Novotná, N. Pastrnková, D. Pražák, J. Stracený, J. Štípek, M. Valášek, O. Vasiluk, J. Vlčková

Omluveni: T. Bederka, V. Valínová

Hosté: D. Dvořák

Program: 

1. Schválení programu
2. Administrativa
3. Slavnostní převzetí volební urny
4. Představení komise pro etiku ve výzkumu
5. Projednání volby děkana
6. Různé

1. Schválení programu
Akademický senát schvaluje program jednání v předloženém znění. (17–0–0)

2. Administrativa
Akademický senát schvaluje zápis č. 7/2019. (17–0–0)
AS souhlasí  s účastí  T.  Bederky v roli  pozorovatele  na  výběrovém řízení  k obsazení  místa
odborného asistenta na katedře občanské výchovy a filozofie. 
AS na základě doporučení stipendijní komise schválil žádost pana děkana o navýšení čerpání
stipendijního fondu pro studentské pomocné síly o 8 000 Kč pro děkanát – podatelnu. (18–0–1)
První zasedání senátu po letních prázdninách proběhne 3. 9. 2019 a následně v dvoutýdenních
intervalech. (20–0–0) 
D. Čechová ustanovila studentskou oborovou radu anglického jazyka.
AS odsouhlasil externí členství v pracovních komisích: E. Marádová – legislativní komise, 
J. Kohnová – legislativní komise, V. Laufková – stipendijní komise. (20–0–0)
Na příštím zasedání budou projednávána Pravidla pro organizaci studia a rozpis finančních
výdajů na rok 2019. 

3. Slavnostní předání volební urny
Zástupkyně studentské oborové rady výtvarné výchovy předaly nově vyrobenou volební urnu. 
AS poděkoval zástupkyním za vyhotovení.

4. Představení komise pro etiku ve výzkumu 
Předseda  komise  D.  Dvořák  představil  důvody,  proč  byla  tato  pracovní  komise  opatřením
děkana zřízena, její dosavadní působení a vize do budoucna. Pedagogická fakulta by se podle
D. Dvořáka měla stát vedoucím výzkumným pracovištěm, což vyžaduje fungující komisi pro
etiku  ve  výzkumu.  Zvláště  v oblasti  výzkumu dětí  a  mládeže  chceme,  aby  byla  PedF UK
považována za expertní pracoviště.  

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=86174&cislo_spisu2=2019&doc_id=1000948072


Momentálně  se  komise  nezabývá  kvalifikačními  pracemi  (bakalářské  a  diplomové  práce).
Možnosti  této  práce  komise  konzultuje  především  s Filozofickou  fakultou  Masarykovy
univerzity, kde jednotlivé katedry mají vlastní panely hodnotící kvalifikační práce. Současné
složení komise pro etiku ve výzkumu PedF UK posuzování těchto prací neumožňuje, jelikož
některé obory nejsou zastoupeny odborníkem pro danou oblast. 
Způsoby komunikace a proceduru podávání žádostí popisuje jednací řád, který komise vyvíjí. 
Hlavním  úkolem  komise  je  podle  D.  Dvořáka  posouzení  protokolu  výzkumu  a  formulářů
s informovaným  souhlasem,  což  by  mělo  probíhat  v dvoukolovém řízení.  Pro  vypracování
formulářů informovaných souhlasů komise zároveň připravuje stručný návod. 
D. Dvořák popsal problematiku tvorby informovaných souhlasů určených dětem, jelikož jejich
obsah i  forma by měly  být  přizpůsobeny věku respondentů.  Ideálním řešením se tedy jeví
vyvinutí sady informovaných souhlasů pro jednotlivé věkové kategorie. 
Informované souhlasy je zapotřebí ošetřit i po právní stránce, na tom nyní komise pracuje. 
Bylo diskutováno riziko způsobení újmy respondentům, ať už fyzické, duševní či ekonomické. 
D. Dvořák informoval o webové stránce komise, budou vděčni za podněty pro další práci. 
AS vzal na vědomí sdělené informace z komise pro etiku ve výzkumu. 

5. Diskuze k proceduře volby děkana 
Proběhla diskuze týkající se vhodného termínu pro uskutečnění volby děkana v nadcházejícím
akademickém roce. AS odsouhlasil termín voleb na přelomu ledna a února 2020. Konkrétní
datum bude vyhlášeno po letních prázdninách.
AS se zabýval i otázkou dokumentů, které musí kandidáti předložit. AS došel k závěru, že je
nutné tuto podmínku splnit. Není však určena žádná závazná forma, kterou by měly dokumenty
splňovat. Rozsah, obsah a případné následné změny jsou plně v rukou navržených kandidátů.

6. Různé
D. Pražák informoval o přípravě dokumentu určeného studentům, který mapuje požadované
formy odevzdávání závěrečných prací na jednotlivých katedrách. 

Zapsala: K. Rýdlová
Vidoval: A. Jančařík


