
Zápis č. 12/2020 ze zasedání AS PedF UK ze dne 7. 7. 2020 

      UKPedF/359606/2020 

Přítomni: A. Jančařík, M. Linková, R. Listíková, T. Marešová, D. Greger, L. Nováková, 

D. Pražák, V. Müllerová, J. Štípek, L. Květoňová, T. Bederka, M. Novotná, D. Čechová, 

P. Chalupský, V. Valínová, O. Vasiluk, M. Dlouhý 

 

Omluveni: P. Holub, M. Valášek, T. Malimánek, N. Pastrnková, J. Stracený 

 

Hosté: M. Nedělka, P. Nečasová, M. Bílek, A. Kucharská, J. Veteška, V. Teodoridis 

 

Program: 

1. Schválení programu 

2. Administrativa 

3. Statut PedF UK 

4. Návrh děkana na funkce proděkanů 

5. Podmínky přijímacího řízení doktorského programu 

6. Akreditační spis doktorského programu andragogika 

7. Různé 

 

1. Schválení programu 

AS PedF UK schvaluje program zasedání v předložené podobě. (16–0–0) 

2. Administrativa 

AS PedF UK schvaluje zápis č. 11/2020. (14–0–1) 

Předseda AS informoval o tom, že M. Kotrs řádně dostudoval bakalářské studium a podal dle 

čl. 10 Volebního řádu AS PedF UK žádost o setrvání v AS po nástupu do navazujícího 

magisterského studia. Stal se tedy prvním náhradníkem a bude opět do AS povolán po svém 

zapsání se do studia. 

3. Statut PedF UK 

A. Jančařík uvedl, že děkan předložil senátu návrh na změnu Statutu PedF UK, změna se týká 

znaku fakulty (v čl. 28 a příloze 2). AS PedF UK schvaluje změnu Statutu PedF UK 

v předložené podobě. (15–0–0) 

4. Návrh děkana na funkce proděkanů 

Tento bod přebral od předsedy AS PedF UK ve vedení místopředseda D. Greger. Shrnul, že 

senát obdržel od děkana návrh na jmenování proděkanů od července 2020 v této podobě: 

 doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. – pro akreditace a kvalitu vzdělávací 

činnosti 

 PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. – pro studijní záležitosti 

 doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. – pro zahraniční vztahy 



 doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. – pro vědu a výzkum 

 prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. – pro celoživotní vzdělávání a podporu distančních 

forem výuky 

 doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. – pro rozvoj 

 

D. Greger zdůraznil, že jde o proděkany, kteří byli představeni již v rámci volby děkana, nyní 

bylo upřesněno rozdělení agendy mezi proděkany. Zároveň bude vykonáváním funkce 

studijní proděkanky pověřena doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D., která se osobně představí 

na některém z jednání senátu na podzim t. r. Ostatní proděkani se již senátorům osobně 

představili v minulosti.  

Senátorům byl dán prostor pro diskusi s navrženými proděkany. L. Nováková se zeptala 

navrženého M. Bílka na personální zajištění jeho možné budoucí gesce, která se týká podpory 

distančních forem výuky. 

Další dotaz směřoval na navrženého kandidáta na proděkana pro vědu a výzkum A. Jančaříka 

a věnoval se tomu, jaká je představa o řešení stipendií pro studenty doktorského studia a jaké 

jsou vyhlídky jejich financování a možné zdroje do budoucna. 

AS PedF UK souhlasí s návrhem děkana na jmenování proděkanů v předloženém znění.  

(15–0–2)  

5. Podmínky přijímacího řízení doktorského programu 

AS PedF UK obdržel od proděkanky A. Kucharské podmínky přijímacího řízení pro 

doktorský studijní program Anglický jazyk a literatura s didaktikou. A. Kucharská 

připomněla, že tento studijní program získal již akreditaci, lze tedy vypsat přijímací řízení ve 

zkrácené lhůtě tak, aby mohli být přijati uchazeči o doktorské studium ještě pro akademický 

rok 2020/2021. Tito přijatí uchazeči by do studia nastoupili k 1. 10. 2020.  

AS PedF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení pro doktorský studijní program 

Anglického jazyka a literatury s didaktikou. (16–0–0) 

 

6. Akreditační spis doktorského programu andragogika 

Byl představen spis doktorského programu andragogika a management vzdělávání navrženým 

garantem J. Veteškou. Proběhla diskuse, do které se zapojil jako host garant programu 

J. Veteška, proděkanka A. Kucharská, předseda A. Jančařík, dále senátoři D. Greger, 

D. Pražák, J. Štípek, M. Linková, M. Novotná, L. Květoňová, T. Bederka a R. Listíková. 

V diskusi zazněla řada kritických připomínek senátorů k předloženému spisu. Bylo zmíněno, 

že obor andragogika a management vzdělávání se jeví být duplicitní k oboru pedagogika, 

který se navíc musel slučovat napříč obory i s jinak pojatým studiem na FF UK, a že studium 

managementu by mělo být akreditováno jako sdružený program pod oblastmi ekonomie a 

pedagogika, aby došlo k odlišení od pedagogického zaměření, které je součástí oboru 

pedagogika. Bylo konstatováno, že obor je mladý, dosud na fakultě nemá ani absolventy 



magisterského studia a zda není akreditace doktorského studia předčasná. Byl kritizován malý 

podíl docentů a profesorů na vyučovaných povinných předmětech a malý podíl členů oborové 

rady ve výuce doktorandů. Zároveň bylo předmětem kritiky složení oborové rady, kde většinu 

členů tvoří pedagogové a didaktici chemie, namísto odborníků, kteří se andragogice profesně 

věnují. Senát si vyžádal doplňující materiály, konkrétně životopisy členů oborové rady 

a vyučujících se zdůrazněním jejich vzdělání (zda je v oboru andragogika nebo management 

vzdělávání) a jejich publikační činnosti v oboru andragogika a management vzdělávání za 

posledních 5 let. 

7. Různé 

Na dalším jednání dne 15. 9. by měl být AS opět v plném počtu a již s nově zvolenými 

senátory. A. Jančařík po dnešním dnu podepíše schválený Statut PedF UK a rezignuje 

vzhledem ke svému působení na postu proděkana. Pravomoci předsedy dle čl. 8 Jednacího 

řádu AS PedF UK přeberou do doby dalšího jednání oba místopředsedové. 

P. Nečasová reagovala na podnět týkající se vyhlašování výsledků SZZ, který AS projednal 

na svém minulém jednání. Proděkanka oznámila, že upozornila vedoucí pracovišť i garanty 

zmíněných studijních programů na tento uvedený fakt a sdělila, že není možné takto 

vyhlašovat výsledky. 

 

Zapsala: D. Čechová 

Vidoval: D. Greger 


