
Zápis č. 3/2019 ze zasedání AS PedF UK ze dne 5. 2. 2019

Přítomni: E. Andělová, T. Bederka, D. Čechová, D, Greger, P. Chalupský, M. Kotrs, 
M. Linková, R. Listíková, Z. Martínková, L. Nováková, M. Novotná, D. Pražák, J. Stracený, 
J. Štípek, M. Valášek, V. Valínová

Omluveni: M. Burian, P. Holub, A. Jančařík, L. Janovec, J. Kohnová, V. Müllerová, 
B. Petrovická, J. Vlčková

Program:

1. Schválení programu
2. Administrativa
3. Zprávy ze zasedání AS UK
4. Pravidla pro organizaci studia
5. Různé

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

2. Administrativa
Akademický senát schvaluje zápis č. 2/2019. (15–0–1)
Předseda AS PedF UK doc. Jančařík zajistí informace o tom, jak se senátu týká 
elektronická spisová služba.

3. Zprávy ze zasedání AS UK
V novém roce 2019 proběhla dvě zasedání AS UK. První dne 25. 1. a druhé 1. 2. Dne 
25. 1. se kromě jiného probírala na AS UK dvě témata:
a) sponzoring plesu UK firmou Agrofert. Studenti 2. LF napsali otevřený dopis JM 
rektorovi UK. Situace se nakonec vyřešila tím, že Agrofert sám sponzoring plesu stáhl.
b) AS UK probíral finanční odměny senátorům za zasedání AS UK a za vedení komisí,
tyto odměny byly schváleny.
Na ustanovujícím zasedání AS UK dne 1. 2. byl zvolen novým předsedou prof. 
Zahálka z FTVS. 
JM rektor UK také informoval o podání žaloby proti rozhodnutí prezidenta republiky 
nejmenovat dva docenty UK profesory.

4. Pravidla pro organizaci studia
Z diskuze vyplynula jedna připomínka => v článku č. 5 není definováno, co znamená 
„normální počet kreditů“. Další připomínky předloží senátoři studijním proděkankám 
při projednávání Pravidel pro organizaci studia na jednom z dalších zasedání AS PedF 
UK.

5. Různé
Byly předneseny informace ohledně SISu a nevyplněných sylabů předmětů. Některé 
předměty, jejichž výuka je ukončena, nemají do této chvíle vyplněný sylabus, tyto 
předměty v současné době hodnotí studenti. Dalším problémem kvůli nevyplněnému 
sylabu je uznávání předmětů, pro které je potřeba vytištěné sylaby předložit.



Pokud je u předmětu nahrazení výuky jiným předmětem, stačí proklik a není potřeba 
vyplňovat sylabus stejnými informacemi. 
Dále AS řešil elektronické protokoly ke státnicím. Z diskuse vzešla otázka, jestli je 
možné, aby byly generovány protokoly přímo ze SISu s předvyplněnou formulací o 
hlasování o výsledku SZZ všemi členy komise. Budou pozvány proděkanky pro 
studium a tato otázka bude dále řešena.
Byla také vznesena otázka, zda je možné podrobněji specifikovat, co má vedoucí 
pracoviště uvést ve vyjádření k výsledkům studentského hodnocení výuky.

Zapsala: V. Řeřábková

Vidoval: J. Štípek


