
Zápis č. 1/2020 ze zasedání AS PedF UK ze dne 7. 1. 2020 

UKPedF/13614/2020 

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

L. Janovec, M. Kotrs, L. Květoňová, M. Linková, R. Listíková, T. Marešová, L. Nováková, 

M. Novotná, N. Pastrnková, J. Stracený, J. Štípek, M. Valášek 

 

Omluveni: P. Holub, T. Malimánek, V. Müllerová, D. Pražák, V. Valínová, O. Vasiluk 
 

Program:  
1. Schválení programu 

2. Administrativa 

3. Volby děkana – otevírání obálek, plánování průběhu voleb 

4. Rozvrh 

5. Stipendia pro studentské pomocné síly 

6. Různé 

 

1) Schválení programu  

AS schvaluje program jednání v předloženém znění. (15–0–0) 
 

2) Administrativa 
Podle opatření děkana 21/2019. AS vybírá a schvaluje 2 zástupce AS do komise pro 

financování akcí. A. Jančařík předává slovo předsedovi stipendijní komise T. Bederkovi.  
 

T. Bederka vysvětluje potřebu komise, cílem je zprůhlednit financování fakultních akcí. 

Komise bude zasedat dvakrát ročně a bude složena z tajemnice fakulty, dvou členů kolegia 

a dvou zástupců akademického senátu. Komise bude rozhodovat o příspěvcích fakulty na 

konference a další akce, na které je vyčleněno přibližně 100 000 Kč. 
J. Stracený navrhuje, aby v komisi byl jeden zástupce studentů a jeden zaměstnanců.  

M. Linková se hlásí na místo za ekonomickou komisi. L. Nováková se hlásí na místo za 

studenty. 

AS schvaluje členy komise pro financování akcí M. Linkovou a L. Novákovou. (16–0–2) 
 

3) Volby děkana – otevírání obálek, plánování průběhu voleb 
A. Jančařík otevírá obálky a je provedena kontrola úplnosti předaných dokumentů. Byla 

rozlepena obálka. Členové senátu byli seznámeni s jejím obsahem, předseda nechává kolovat 

materiál jako celek.  

 

AS konstatuje, že předložený návrh pana profesora M. Nedělky splňuje všechny formální 

náležitosti. (18–0–0) 

 

Do 9. 1. budou zveřejněny materiály k navržené osobě na funkci děkana na webu AS 

(životopis, teze, složení kolegia). 
 

Dle návrhu navrženého kandidáta prof. Michala Nedělky by v kolegiu zůstali stávající 

členové, novými členy kolegia by byli Tomáš Bederka a Antonín Jančařík, který je navržen 

do funkce proděkana pro vědu. Prof. Bílek by se stal proděkanem bez portfeje. A. Jančařík 

a T. Bederka oznámili, že vzhledem k navržení do kolegia nebudou již kandidovat na místa do 

senátu. 



Vzhledem ke svému navržení do funkce proděkana dává A. Jančařík ke zvážení, jak bude 

probíhat shromáždění AO dne 20. 1. 2020 a zasedání senátu 21. a 28. 1. 2020. J. Štípek 

navrhuje, aby jednání 20. a 21. 1. 2020 vedl někdo jiný než předseda A. Jančařík. D. Čechová 

navrhuje, aby shromáždění AO i zasedání AS 21. 1. vedl místopředseda AS D. Greger, který 

s návrhem souhlasí. D. Greger povede zasedání AS rovněž i v úterý 4. 2. z důvodu 

nepřítomnosti předsedy AS. 
 

AS svolává shromáždění AO fakulty na 20. ledna 2020 v 16:00 hod. do auly v budově 

Rettigové, na němž se navržený představí a seznámí AO se svým programem. (18–0–0) 

 

D. Čechová a T. Bederka se postarají o to, aby byly informace zveřejněny na webu fakulty 

a informaci o konání shromáždění AO zašle OVV na jednotlivé katedry.  
 

Navržený kandidát bude pozván na zasedání AS dne 21. ledna 2020 ve 14:00 do Velkého 

sálu, kde odpoví na otázky členů AS týkající se výkonu funkce děkana fakulty a aspektů s ní 

spojených. 

 

AS na mimořádném zasedání dne 28. ledna 2020 v R118 projedná návrh a tajným hlasováním 

bude volit kandidáta na funkci děkana. Jediným bodem zasedání bude právě volba děkana.  
Výsledek volby bude bezodkladně zveřejněn ve veřejně přístupné části internetových stránek 

fakulty. 

 

4) Rozvrh 

M. Valášek zmiňuje problém s nastavováním rozvrhových lístků a studijních půldnů, systém 

je složitý a zbytečně časově náročný. Existuje cesta pro zjednodušení? 

A. Jančařík jako předseda rozvrhové komise souhlasí, že situace není optimální a popisuje 

technické náležitosti situace. 

J. Stracený zmiňuje problém časových možností externistů – je problém jim vyhovět, jsou 

omezeni prostory, časem, není jednoduchá změna.  

A. Jančařík zmiňuje, že z některých kateder je požadavek, aby se oborové půldny střídaly. 
V diskusi se také zmiňuje problematika učení v pátek odpoledne. P. Chalupský zmiňuje, že 

považuje pátek za pracovní den a nevidí důvody pro zkracování pracovní doby. 

A. Jančařík vysvětluje, že oborové půldny se v minulosti měnily i kvůli změnám oborových 

kombinací. Nyní již jsou změny kombinací vždy navrhovány tak, aby nebylo nutné skupiny 

oborů měnit. 
D. Čechová dodává, že změna půldne je nepříjemná i pro studenty, protože řada z nich hlavně 

v navazujícím magisterském stupni studia pracuje. Nejen proto by i studenti potřebovali 

vědět, jak bude jejich rozvrh vypadat, především v rámci jednoho akademického roku. 

M. Novotná uvádí omezené prostorové možnosti KVV. Bloková výuka KS blokuje 

rozvrhování předmětů PS do ateliérů. Situaci KVV by ulehčila změna úzu, kdy je KS 

nastavováno nejdřív. A dále možnost pro tajemnici KVV rozvrhnout velké přednášky do jiné 

místnosti v budově. 

Proběhla podrobná diskuze ohledně oborových půldnů a potíží se sestavováním rozvrhu. 
AS vyzývá vedení fakulty, aby ve spolupráci s vedoucími kateder a rozvrhovou komisí řešilo 

fixaci oborových půldnů na delší období. (18–0–0) 
 

5) Stipendia pro studentské pomocné síly 

T. Bederka předkládá návrh, ve kterém studijní oddělení žádá na SPS o 50 000 Kč více. To 

znamená navýšení ze 400 000 Kč na 450 000 Kč.  

AS souhlasí s navýšením částky na SPS ze 400 000 Kč na 450 000 Kč pro rok 2020. (17–0–0) 



A. Jančařík při této příležitosti zmiňuje, že chybí SPS pro akademická pracoviště. Pro rok 

2020 bude rozpočet zveřejněn. Vedoucí kateder již můžou finance čerpat. Pokud by bylo 

vyčerpáno, zažádá se o navýšení.  

 

6) Různé 

A. Jančařík informoval, že bylo připraveno prohlášení ke koncepci dokumentu Hlavní směry 

vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Připomínky se dávaly do konce roku. Byly zveřejněny 

na webu AS a na sociálních sítích, kde okamžitě začala diskuze k tomuto tématu.   
 

R. Listíková říká, že diskutovali na katedře, že časové období bylo dost krátké. Ptá se, kolik 

bylo času pro veřejnou diskuzi. A. Jančařík uvádí, že celý proces trval necelý rok.  

 

A. Jančařík na žádost proděkanky A. Kucharské informoval o aktuální kauze zveřejněné 

emailové korespondence mezi studenty a vyučujícím, která zněla ve smyslu, že vyučující 

nerad pracuje s hloupými studenty a nastavuje proto podmínky pro získání zkoušky tak, že 

pro první termín je vyžadována úspěšnost 70 %, na druhém termínu 75 % a na třetím 80 %.  

Celá kauza poškozuje mediální obraz pedagogických fakult. 

 

T. Bederka upozorňuje, že korespondence nebyla zveřejněna na studentském fóru, ale ve fóru 

pro učitele základních a středních škol. Bylo zajímavé pozorovat reakce od učitelů, kteří psali, 

že takové postupy bývají běžné. 

 

Podle dostupných informací se nejedná o případ naší fakulty. V diskuzi panovala shoda, že 

podobná vyjádření vůči studentům jsou naprosto nevhodná a diskuze se zaměřila na způsob 

nastavení podmínek zakončení předmětu. 

 

L. Nováková upozorňuje, že někteří vyučující nezveřejní podmínky v SIS, ale pouze uvedou, 

že podmínky pro ukončení předmětu sdělí na začátku semestru ve výuce.  

 

Podmínky v SIS musí být zveřejněny před začátkem semestru, musí být formulovány jasně, 

nesmí být v průběhu měněny a musí být stejné pro všechny.  

 

L. Janovec jako předseda studijní komise upozorňuje, že není znám žádný podobný případ. 

Pokud by situace nastala, je potřeba informovat vedoucího katedry, pokud mají obavy, jít 

přímo za ním (za Janovcem).   
 

Proběhla diskuze ohledně podmínek splnění předmětů. Bylo konstatováno, že podmínky jsou 

popsány jasně v Pravidlech pro organizaci studia. Pokud by to praxe vyžadovala, může AS 

provést závazný výklad, to však v daném okamžiku není nutné. 

 

D. Čechová také upozornila na to, že v rámci diskuze bylo negativně komentováno to, že ve 

vyjádření ke studentskému hodnocení někteří vedoucí jen kopírují své obecné reakce 

z předchozích let. 

 

AS PedF UK na svém jednání 4. 2. vyhlásí volby do AS PedF UK a záležitosti s tím spojené.  

 

Zapsala: Kateřina Widláková 

Vidoval: Antonín Jančařík 


