
Zápis č. 4/2020 ze zasedání AS PedF UK ze dne 18. 2. 2020 

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

M. Kotrs, M. Linková, R. Listíková, T. Malimánek, T. Marešová, V. Müllerová, 

L. Nováková, D. Pražák, J. Stracený, M. Valášek, V. Valínová, O. Vasiluk  

Omluveni: P. Holub, L. Janovec, L. Květoňová, N. Pastrnková, M. Novotná, J. Štípek  

Hosté: V. Blažková, J. Hájková, V. Hájková, B. Loudová Stralczynská, A. Kucharská, 

E. Marádová, M. Nedělka, M. Zvírotský 

 

Program: 

1. Schválení programu 

2. Administrativa  

3. Projednání SPS pro pedagogická pracoviště  

4. Projednání akreditačních spisů 

5. Různé  

 

1) Schválení programu  

AS schvaluje program jednání v předloženém znění. (16–0–0) 

2) Administrativa 

AS schvaluje zápis 2/2020 a 3/2020. (17–0–0) 

Do 2. 3. je možnost podat přihlášku do AS, zatím byla podána jediná. 

D. Čechová ustanovuje studentskou oborovou radu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.  

3) Projednání SPS pro pedagogická pracoviště 

AS schvaluje návrh čerpání stipendijního fondu SPS v předloženém znění. (18–0–0)  

Model rozdělování může být diskutován před rozdělením na další rok. 

4) Projednání akreditačních spisů 

 Za katedru tělesné výchovy J. Hájková. 

Proběhla diskuze k předmětům Sportovní aktivity 1-4 , dotazy se týkaly obsahu, vyučujících. 

Hlavní část diskuze se týkala zařazení plavání a aktuálních požadavků pro plnění předmětů na 

KTV v různých typech studia. T. Bederka v této souvislosti uvádí, že učitelé tělocvik nevedou 

plavecké výcviky. 

J. Hájková odpovídá, že plavání patří k základnímu vzdělání, je rozdíl mezi plaváním v TV 

a v učitelství na 1. stupni, co do náročnosti. V nové akreditaci nejsou povinně volitelné 

předměty, počet hodin je stejný, jako má gymnastika, míčové hry a atletika. Plavání kurzovní 

výuku nemá, zatímco ostatní programy ano.  

Garant bakalářského stupně studia TV dr. Dlouhý zmiňuje, že plavání patří k základním 

dovednostem učitele TV, v případě záchrany dítěte musí být vybaveni plaveckými 

dispozicemi.  



Předmět Sportovní a pohybové aktivity 1 má časovou dotaci dle toho, že se počítá s tím, že 

v 1. semestru není tento předmět tak náročný. Dle požadavků by v předmětu měl být 1 garant 

a max. 2 vyučující, což splňují. Nesrovnalosti v tabulkách opraví.  

 Za katedru speciální pedagogiky vystoupily V. Hájková a E. Marádová 

Na dotaz k předmětu Sociální emoční dovednosti uvádí, že se nejedná o kurz SPPG, je to 

předmět společného základu, katedra ho tedy nepřipravovala.   

Všechny předměty mají v SISu doplněny anotace i literaturu.  

Nejasnosti v zelené tabulce budou opraveny.  

 Za katedru preprimární a primární pedagogiky vystoupila B. Loudová Stralczynská. 

U magisterského studijního programu se opravdu jedná o neregulovaný studijní program. 

Není povinností pro aprobovaného učitele MŠ, slouží k prohloubení znalostí, protože je jinak 

orientováno dost prakticky, není tam tolik obsažena didaktika. U NMgr. studia se očekává 

jako cílová skupina, kromě studentů bakalářského programu předškolní pedagogiky, např. 

část absolventů speciální pedagogiky. 

V NMgr. není předmět v angličtině, což bude napraveno. Předmětem v angličtině by mohla 

být např. Komparativní pedagogika. 

 Za katedru pedagogiky vystoupili V. Blažková a M. Zvírotský. 

Programy jsou profesní, nepředpokládá se pokračování, protože poskytují plnou kvalifikaci. 

U předmětů, které mají zakončení zkouškou, ale je zde i seminární práce, byly seminární 

práce chápány jako jeden z legitimních nástrojů, jak kontrolovat práci studentů v předmětu, za 

který mají dostatečný počet kreditů. Katedra se snažila nemít zdvojené atesty (Z/Zk) – tím by 

byly seminární práce limitovány jen na předměty zakončené zápočtem. Katedra nahradí 

seminární práce průběžnými úkoly. 

Profil absolventa v Učitelství praktického vyučování – profil je dosti obecný, což ale vychází 

z charakteru studia. Program poskytuje široký základ pro studenty, kteří jsou absolventy 

studia ze středních odborných škol, takto je program koncipován. Profil absolventa bude 

konkretizován. 

Semináře k bakalářské práci – budou zastoupeny oba dva předměty, tj. Seminář k BP 

a Příprava a odevzdání BP, budou obsahovat kontaktní výuku. Jsou zde zařazeny i konzultace, 

které se nepromítají do kreditního a časového plánu. 5 hodin konzultací platí pro všechny 

programy fakulty.  

 Za katedru dějin a didaktiky dějepisu vystoupila A. Kucharská. 

Garanti programů se nemohli dostavit, několik informací tak předala proděkanka 

A. Kucharská. 

V NMgr. nemůže být garantem PPZ doktorka, protože nemá titul Ph.D.  

Předmět Od pravěku po soudobé dějiny bude přejmenován na předmět Od antiky po soudobé 

dějiny, aby nedošlo k nejasnostem, pravěk se totiž v rámci tohoto předmětu nevyučuje. 

Volitelný předmět nemůže být ten, který se vyžaduje k SZZ. 



Personálie katedra důsledně projde.  

U SZZ stačí, aby 1 didaktika byla základním předmětem, nemusí být všechny 3. Některé SZZ 

se musely přepsat, státnice nemají popisovat proces, ale postihnout témata, příp. předměty – 

dějepis to má poměrně dobře formulováno.  

Za katedru psychologie vystoupila místo I. Smetáčkové doc. A. Kucharská.  

U NMgr. studia jsou nejasnosti v zelené tabulce již opravené.  

V předmětu Obecná psychologie II je zmíněna časová náročnost přípravy 100 hodin. Zde 

pravděpodobně nastala chyba kvůli chybnému vzorci, ale tím, že se pracuje s anglickou 

literaturou, může předmět zabrat opravdu hodně času, 80 hodin, tj. 2 týdny přípravy jsou 

reálné.  

AS spisy KPPP doporučuje vědecké radě k projednání. (16–0–0) 

AS spisy KPG doporučuje vědecké radě k projednání. (16–0–0) 

AS spis KPS doporučuje vědecké radě k projednání. (16–0–0) 

AS spis KSPPG doporučuje vědecké radě k projednání. (16–0–0) 

AS spis KDD doporučuje vědecké radě k projednání. AS doporučuje vyřešení personálních 

záležitostí a upřesnění popisu SZZ s důrazem na oborově didaktickou složku studia SZZ tak, 

aby byla realizována v souladu se SZZ v ostatních oborech. (16–0–0) 

AS doporučuje vědecké radě spis KTV k projednání, současně doporučuje zvážit snížení 

hodinové dotace a zaměření obsahu výuky plavání. (16–0–0) 

 

5) Různé 

Do bodu Různé žádný ze senátorů nenavrhnul podnět. 

 

Zapsala: Jana Skoumalová 

Vidoval: Antonín Jančařík 

 

 

 


