
Zápis č. 10/2019 ze zasedání AS PedF UK ze dne 14. 5. 2019 

UKPedF/135575/2019 

Přítomni: T. Bederka, P. Holub, A. Jančařík, L. Janovec, M. Kotrs, L. Květoňová, M. Linková, 

R. Listíková, T. Marešová, M. Novotná, N. Pastrnková, J. Stracený, J. Štípek, M. Valášek, 

V. Valínová, J. Vlčková 

Omluveni: D. Čechová, D. Greger, P. Chalupský, T. Malimánek, V. Müllerová, L. Nováková, 

D. Pražák, O. Vasiluk 

Hosté: M. Nedělka 

Program:  

1. Schválení programu 

2. Administrativa 

3. Schvalování akreditací doktorského studia 

4. Různé 

 

1. Schválení programu 

Akademický senát schvaluje program jednání v předloženém znění. (15–0–1) 

 

2. Administrativa 

Akademický senát schvaluje zápis č. 9/2019. (15–0–1) 

AS obdržel nabídku účasti na jednání Legislativní komise AS UK. 

AS obdržel pozvánku na seminář týkající se vysokoškolské legislativy, který se koná 

13. června v Brně. 

 

3. Schvalování akreditací doktorského studia 

AS obdržel k vyjádření tři návrhy akreditací doktorského studia: 

Pedagogická a školní psychologie – garant A. Kucharská  

Hudební teorie a pedagogika – garant M. Nedělka 

Didaktika výtvarné výchovy – garant M. Fulková 

R. Listíková se dotázala, zda mají studenti povinnost žádat o GA UK. M. Nedělka vysvětlil, 

že tento požadavek kvůli nesouhlasu rektorátu již není pro povinný.  

Akademický senát doporučuje uvedené návrhy k dalšímu projednání vědecké rady. (16–0–0) 

 

4. Různé 

M. Valášek informoval o úspěchu sboru PedF UK, který se zúčastnil soutěže v Bánské Bystrici, 

kde ve své kategorii zvítězil, obdržel cenu ministerstva školství, a dokonce získal i cenu za 

absolutní vítězství. Následně sbor PedF UK vystoupil ve Varšavě společně s dalšími soubory, 

na což by rád navázal i v budoucnosti další mezinárodní spoluprací.  

M. Nedělka informoval o proběhnuvších mezinárodních konferencích k občanské výchově 

a předškolní pedagogice, které se obě dočkaly velice pozitivních ohlasů.  

J. Vlčková přednesla návrh na podporu aktivity středoškolských studentů za lepší klima, který  

již podpořily i některé akademické senáty UK.   

AS PedF UK vyjadřuje podporu středoškolskému hnutí Fridays for Future a jejich stávkám za 



ochranu klimatu. Podporuje i vysokoškolské studenty a studentky, kteří se ke stávce přidali. 

(15–0–0). 

M. Nedělka odpověděl na dotazy týkající se průběhu rekonstrukcí budovy v Celetné, které 

postupují podle časového plánu. 

J. Vlčková přednesla svůj návrh na užší spolupráci mezi jednotlivými katedrami fakulty 

týkající se například korektury veřejně sdílených dokumentů a propagačních materiálů nebo 

vizuálních podob prezentací. T. Bederka informoval o svém záměru připravit veřejně přístupné 

šablony prezentací (IT), které by měly být k dispozici v horizontu dvou let.  

Na programu příštího zasedání bude projednávání dalších tří akreditací doktorského studia, dále 

přijímací řízení do doktorského studia a pravidla pro organizaci studia. 

 

Zapsala: K. Rýdlová 

Vidoval: A. Jančařík 


