
Zápis č. 2/2020 ze zasedání AS PedF UK ze dne 21. 1. 2020 

UKPedF/36136/2020 

Přítomni: T. Bederka, M. Dlouhý, D. Greger, A. Jančařík, L. Janovec, M. Kotrs,  

L. Květoňová, M. Linková, R. Listíková, T. Marešová, V. Müllerová, M. Novotná,  

J. Stracený, J. Štípek, M. Valášek, O. Vasiluk, T. Malimánek 

Omluveni: D. Čechová, P. Holub, P. Chalupský, L. Nováková, N. Pastrnková, D. Pražák.  

V. Valínová  

Hosté: M. Černochová, I. Kočová, M. Bílek, M. Nedělka 

Program: 

1) Schválení programu 

2) Administrativa 

3) Projednání SPS pro pedagogická pracoviště 

4) Představení navržené osoby na kandidáta na funkci děkana fakulty – prof. M. Nedělka 

5) Různé 

 

1) Schválení programu 

 

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

 

2) Administrativa 

 

AS schvaluje zápis z jednání č. 1/2020 s tím, že se zápis pouze formálně doupraví. (15–0–0)  

3) Projednání SPS pro pedagogická pracoviště 

A. Jančařík před dnešním zasedáním rozeslal soubor s daty ohledně výdajů v rámci SPS. 

Soubor obsahuje i srovnání z minulých let. Vzhledem k tomu, že 30. 1. bude porada 

vedoucích pracovišť a senát do té doby nezasedá, bylo by vhodné, aby bylo financování pro 

SPS schváleno při tomto dnešním zasedání, aby vedoucí pracovišť mohli čerpat prostředky na 

SPS už v lednu.  

J. Štípek je proti tomu, aby se schvalovalo dnes, chce to nechat na příště, protože vidí velké 

rozdíly mezi jednotlivými lety. Konkrétně u jejich katedry je pokles o 70 000 Kč, nehledě na 

to, že dokument vidí nyní poprvé.  

J. Stracený dodává, že by bylo vhodné zjistit, kolik kateder finance na SPS vyčerpalo, protože 

jsou na katedrách dlouhodobě nevyčerpané, navíc je tam ještě rezerva půl milionu Kč na 

dožádání. Reálný stav bude znát předseda stipendijní komise.  

A. Jančařík na zasedání 4. 2. nebude, případné připomínky a nalezené nesoulady v datech mu 

členové AS mají s předstihem zaslat.  

 

AS přesouvá jednání o SPS na příští řádné zasedání AS, tzn. 4. 2. 2020 s tím, že žádá 

o prověření dat. (16–0–0) 
 

4) Představení navržené osoby na kandidáta na funkci děkana fakulty 

 

D. Greger dává prostor panu děkanovi M. Nedělkovi, pokud chce něco zdůraznit ve svému 

programu, který představil včera během shromáždění akademické obce. Členové AS zároveň 

dostávají možnost klást otázky k programu, případně další dotazy.  

M. Nedělka se vrací ke dvěma momentům ze včerejšího představení programu. Hovoří 

o kvalitě fakulty a s tím související účasti na projektech ESF. Fakulta se v minulých letech 



zúčastnila snad všech možných projektů, mnoho z nich je již dořešeno. Nyní už nemůžeme 

přijímat všechny projekty, nestačí už na to síly. Kromě toho nejsou všechny projekty stejně 

efektivní po stránce vzdělávací, proto by se měly vybírat projekty, které budou řešitelné co 

nejefektivněji, s uznatelnými výstupy a budou skutečně kvalitní.  

 

Další věcí je kvalita studijních programů, kvalita práce a výuky. Připravují se programy, které 

sdružují více předmětů, disciplín, poznatků, do jednoho kurzu. Na takových předmětech se 

může podílet více vyučujících jak v rámci přípravy kurzů, tak při samotné výuce (např. 

tandemová výuka). Více vyučujících může výuku obohatit růzností pohledů, bohatostí 

diskuse, díky tomu může vzrůst kvalita výuky, což ocení i studenti. Zároveň by to bylo 

i dobrou zprávou pro zaměstnance, že by to neznamenalo úbytek pracovníků. V některých 

učitelských programech by mohli při výuce vystupovat jako hosté i učitelé ze ZŠ a SŠ, kteří 

by reflektovali problematiku přímo z hlediska praxe. S tím by ale byly spojeny vyšší finanční 

nároky, což by bylo možné vyřešit díky nabídce Nadace České Spořitelny, která by tento 

způsob výuky podpořila pro studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ, případně i pro jiné studijní 

programy.  

 

Dalším bodem, který M. Nedělka zmiňuje je návrh, zda by bylo možné, aby kolegium děkana 

navštěvoval jako host zástupce senátu, který by mohl být na jednáních kolegia přítomen 

a mohl pak interpretovat informace z jednání. Předešlo by se tak dezinterpretacím, 

a především by to urychlilo vzájemnou komunikaci kolegia a AS. Nechává na zvážení senátu.  

D. Greger děkuje M. Nedělkovi za návrh užší spolupráce kolegia s AS a dodává, že to takto 

funguje i nyní, kdy se předseda AS účastní osobně jednání kolegia. D. Greger upozornil, že 

nyní je toto praxí, a jakmile bude zvoleno nové předsednictvo AS, senát se bude otázkou 

účasti svého zástupce na jednáních kolegia děkana zabývat. Senát vzal na vědomí přání pana 

děkana, aby se zástupci senátu jednání kolegia účastnili.  

 

D. Greger moderoval setkání v kontextu hlavních oblastí zmíněných v tezích programu 

předložených prof. M. Nedělkou. První oblastí byla vzdělávací činnost. D. Greger se v rámci 

otázek k výuce táže na kurzy v nové akreditaci, které mají být zcela online nebo s vyšším 

podílem nepřímé výuky a s tím související podpory vyučujícím pro vytváření studijních opor. 

Mnozí zaměstnanci s tím mají problém, protože ne všichni akademici si s formou e-

learningové výuky vědí rady. Jedná se například o dílčí věci jako je úpravu PDF souborů, 

možnost natočení videa z výuky a podobně. Dotaz směřuje k tomu, zda se uvažuje o nějaké 

konkrétní podpoře v této oblasti v souvislosti s novou akreditací?  

 

M. Nedělka toto sdělení považuje za závažné a zmiňuje, že pracovníci zatím nereagovali na 

nabídky pomoci, přestože vedení fakulty pro ni vytvořilo prostor. Všem katedrám byla 

nabídnuta pomoc odborníka na e-learning, p. Závěšického z RUK, nicméně jeho služeb nikdo 

nevyužil.  Působil zde měsíc, do října 2019, avšak dohoda s ním již nebyla dál obnovena, 

protože se s žádostí o pomoc neozval vůbec nikdo, i když byly jeho služby nabízeny na 

poradách vedoucích a nabídka směřovala na katedry e-mailem. P. Závěšický má nyní již 

pracovní místo jinde, bude těžké někoho za tímto účelem sehnat a nebude to lehké ani po 

finanční stránce. Je však potřeba s tím něco dělat, protože kdyby byly po této stránce potíže, 

mohla by fakulta mít problémy s akreditacemi. Je to tedy potřeba řešit dál.  

 

Navazovala diskuse o časové dotaci nepřímé výuky a jejím hodnocení v souvislosti 

s opatřením o náplni práce (mzdový předpis) a v otázce minimálního počtu hodin výuky 

vyučujících, při jejím celkovém poklesu v nových akreditacích. Bylo by tedy zapotřebí 

upravit mzdový předpis a nově stanovit minimální rozsahy výuky.  



 

M. Novotná se dotázala na konkrétní podobu vícekriteriálního hodnocení a upozornila na 

skutečnost, že ani všem senátorům není plně jasný princip fungování a chybí jeho popis.  

M. Nedělka přiblížil princip vícekriteriálního hodnocení a upozornil, že výsledky 

vícekriteriálního hodnocení jsou konzultovány každý rok s vedoucím pracoviště a jeho 

kolegy. Diskutují se principy a výsledky pracoviště, případně i možnosti změny. Principy 

hodnocení ale nejsou jednoduché, proto bude zveřejněno písemné vysvětlení tohoto systému 

na intranetu, které má již vedení fakulty připraveno v první verzi. Nicméně pak je také 

potřeba, aby s těmito veřejně dostupnými informacemi pracovníci pracovali. Dále by bylo 

vhodné, aby si vedoucí kateder našli čas například jednou za semestr, aby na kolegiu děkana 

mohli o věcech diskutovat.  

 

Pan děkan také reagoval na dotaz M. Novotné ohledně prostorových možností vzhledem 

k večerním výukám nebo výukovým ateliérům. S prostory je problém, výuka probíhá až 

dlouho do večera, a dokonce i v soboty. Je však snaha sehnat pro některá pracoviště, která 

jsou ve velké prostorové tísni, prostory k pronájmu, což ale také není snadné, takových 

prostor moc není a je to problém více fakult. I vzhledem k tomu, že se schyluje k plánované 

rekonstrukci fakulty, je nutné, aby byla nějaká záloha, kam by bylo možné se přesunout, 

kdyby to rekonstrukce vyžadovala.  

 

M. Dlouhý se doptává, do jaké míry ovlivní rekonstrukce provoz na fakultě. Na to pan děkan 

reaguje odpovědí, že byl dán požadavek na firmu, která připravuje projekt, aby rekonstrukce 

provoz fakulty neovlivnila, má to být rekonstrukce etapová, několikaletá, kdy opravy budou 

směřovány především na období, kdy neprobíhá výuka. Nikdy předtím však fakulta neprošla 

generální rekonstrukcí, a proto je nutné mít pro všechny případy nějaké záložní prostory, kam 

by bylo možné aktivity v případě potřeby přesunout. S plánovanou rekonstrukcí také souvisí 

výběrové řízení na firmu, která bude rekonstrukci provádět, což také nebude jednoduché. 

Nyní je připravován projekt, na jehož základě pak bude výběrové řízení probíhat.  

 

M. Valášek se zajímá, zda rektorát či obecně vedení univerzity ví o tom, jak je na tom fakulta 

ohledně prostor. Jestli ví, že nějaké hledáme a zda je řešení také v jejich zájmu, nebo zda to 

zcela závisí jen na vedení fakulty? 

 

M. Nedělka odpovídá, že je to záležitostí vedení fakulty. Rektorát sice měl k dispozici různé 

nabídky, ty ale zatím fakulta nevyužila, protože byly finančně náročné. Rektorát ale naší 

fakultě nabízí dislokační pomoc, kdybychom měli finanční problémy a nevystačili si, můžou 

nám případně poskytnout pomoc v řádech desítek milionů. Nicméně budovu nám poskytnout 

nemohou. 

 

D. Greger se ptá na případné další formy hodnocení kvality výuky na fakultě. V tezích 

programu je zmíněné především studentské hodnocení výuky, které je jistě nezbytné, nicméně 

zahraniční studie ukazují, že pokud je SHV jediným hodnocením, je to problém, a některé 

prestižní instituce od hodnocení dotazníky upouští s důrazem na skutečnost, že kvalitu výuky 

hodnotí nedokonale. Zamýšlí se pan děkan nad nějakými dalšími formami hodnocení kvality 

studia, které by doplnily studentské hodnocení? D. Greger také zmínil příklad z minulosti, 

kdy byla na fakultě hodnocena kvalita náhodně vybraných závěrečných prací, hodnocení 

provedl externě prof. J. Mareš.  

 

M. Nedělka reaguje, že se studentského hodnocení zbavit nelze, protože je to požadavek ze 

strany pravidel institucionální akreditace, který musí být splněn, aby UK dostala oprávnění 



k akreditaci. Hodnocení kvality výuky je podstatná věc, je důležité, co se z toho hodnocení 

vyvozuje. Nejsou to jen sankce, ale také to, co se stalo v daném semestru. Byla by vhodná 

užší spolupráce studentských oborových rad, kateder, zástupců pracovišť, nejen garantů, 

v tom jsou rezervy. Hodnocení kvalifikačních prací se ujal rektorát.  

 

L. Květoňovou zaujala při představování programu zmínka o spolupráci se studenty, 

a zdůraznila potřebu zpětné vazby od našich absolventů. Ti by byli nejvíce kompetentní 

hodnotit výuku na fakultě, protože můžou dát zpětnou vazbu, jak jsou úspěšní na svých 

pozicích s odstupem času a s uvědoměním si toho, co je potřeba pro výkon profese. Mohlo by 

to být přínosné i pro aktuální studenty.  

 

M. Nedělka reaguje, že by to bylo přínosné, avšak že se naráží na problémy v rámci oslovení 

těchto bývalých studentů a jejich chuti zúčastnit se dotazování. Jde o to, jaké s nimi máme 

kontakty.  

 

L. Květoňová doplňuje, že by se zpětná vazba mohla získávat i od našich doktorandů, což 

jsou také absolventi. M. Nedělka souhlasí, že ohodnocení výuky s odstupem času je opravdu 

cenné a chybí nám.  

 

D. Greger dále otevřel okruh otázek týkajících se podpory vědy a tvůrčí činnosti na fakultě.  

Dalším bodem, který je z pohledu M. Nedělky dlouhodobým problémem, je záležitost 

vydavatelství a jeho dosah v rámci fakulty. Tituly, které se pod záštitou naší fakulty vydávají, 

by měly mít širší dosah, protože publikace většinou zůstávají jen na fakultě. Mít vlastní e-

shop je problém. Je záležitostí vedení a také pracovníků, abychom dokázali nabízet tituly dál. 

Bude to obnášet lepší spolupráci s vedoucí vydavatelství.  

J. Stracený na to reaguje tím, že dle jeho názoru vydavatelství dělá oproti minulosti hodně, 

vzhledem k tomu, jaké má kapacity, ale jde opravdu o to, jak dostat tituly i mimo fakultu.  

 

Dále D. Greger citoval z tezí programu bod o potřebě navýšit účast doktorandů na 

zahraničních stážích a tázal se, jakými prostředky toho má být dosaženo. 

  

M. Nedělka reaguje, že stáže v doktorském studiu jsou zcela jasně dané a je potřeba ty stáže 

splnit. Byť se dosud uznává především u kombinovaných doktorandů náhradní plnění 

studentských stáží jinými studijními povinnostmi (např. organizace a účast na mezinárodních 

konferencích, editování zahraničních sborníků). V požadavcích studia je však jasně stanovena 

potřeba vykázat aspoň tříměsíční stáž. 

 

Dalším problémem, který se zahraničním pobytem souvisí, je uznávání předmětů, kdy mnozí 

studenti mají problém s uznáním předmětu ze zahraničí, protože například není přednášeno 

úplně to stejné jako v rámci naší výuky. Na druhou stranu se ale dozví zase nějaké jiné 

poznatky, co u nás například ne. Zde by se nabízela hlubší práce s katedrami, vysvětlovat jim 

tuto problematiku a klást důraz na toleranci v uznávání předmětů. 

 

J. Štípek ještě dodává, že v souvislosti s požadavkem na navýšení cest souvisí i potřeba 

navýšení částky na stipendia umožňující naplnit účast doktorandů na stážích v zahraničí. M. 

Nedělka souhlasí a zároveň takto využité finance považuje za účelné a cílené využití 

prostředků stipendijního fondu. 

 

D. Greger reflektuje problém ohledně podpory pracovníků ze zahraničí. Většina předpisů, 

dokumentů a formulářů není v anglickém jazyce. Zahraniční pracovníci pak žádají o pomoc 



s vyplněním těchto formulářů a často to suplují akademičtí pracovníci, kteří sami překládají 

dokumenty (např. formuláře DPP, DPČ, aj.)  Plánuje se nějaká změna a podpora 

internacionalizace po této stránce na fakultě?  

 

M. Nedělka říká, že odborníky na to na fakultě máme, je potřeba však tlačit na odbory 

rektorátu, neb mnohé předpisy jsou společné celé univerzitě. To, co je společné pro všechny 

fakulty, by měla řešit univerzita, co je fakultně specifické, to uděláme my, v rámci fakulty. 

Prostředky na to najdeme, ale musíme si přesně vymezit a zajistit, co vše nám chybí.  

 

Proběhla také diskuze o zaměstnávání kvalitních odborníků na fakultě, kteří pracovní nabídku 

odmítají vzhledem k finančnímu ohodnocení za svou práci. Někteří senátoři na to upozornili. 

M. Nedělka takovou informaci vyvrací konkrétními příklady z fakulty, pak dokládá, že 

naopak, nyní působí v rámci fakulty nově vyučující z Kanady, Francie, Slovenska i Ukrajiny. 

V rámci získávání kvalitních zahraničních vyučujících bychom se mohli inspirovat 

zahraničními univerzitami, které rozesílají nabídky na volná pracovní místa, nezveřejňují to 

jen na svých webových stránkách.  

 

R. Listíková upozornila pana děkana, že ve svých tezích programu vůbec nezmínil 

neakademické pracovníky fakulty, kteří se mohou cítit opomenuti, a jako by se jich teze 

programu vůbec netýkaly. 

 

M. Nedělka potvrzuje, že se na administrativní pracovníky ve svém programu adresně 

neobrací, neb program adresoval shromáždění akademické obce (akademickým pracovníkům 

a studentům), kteří také kandidáta na děkana volí.  Nicméně ujistil, že mu není blaho dalších 

pracovníků fakulty lhostejné a o podmínky jejich práce se zajímá.  S čímž souvisí také to, že 

na fakultě nyní působí nový vedoucí oddělení TPO, pan Svoboda, kterému záleží na 

zaměstnancích, je si vědom toho, co je potřeba a co není, což také pomáhá vzájemné 

spolupráci a zlepšování podmínek pro zaměstnance administrativy a dalších složek TPO. Jako 

příklad pan děkan uvedl přesunutí místnosti pro uklízečky ze suterénu do místnosti s oknem, 

a zmiňoval příklady dalších pracovníků THP na fakultě a vyzdvihl jejich práci jako ilustraci 

zájmu i o tyto pracovníky.  

  

D. Greger děkuje panu děkanovi, že přišel a odpověděl na dotazy senátorek a senátorů. 

 

5) Různé  

 

Volba děkana proběhne 28. ledna 2020 ve Velkém sále. Pokud někdo ví, že se nemůže 

zúčastnit, předsednictvo prosí o omluvu. Celou volbu bude řídit předseda volební komise 

J. Štípek.  

 

Na příštím zasedání, případně na zasedání AS 4. 2. 2020 se musí vyhlásit volby do senátu 

v příslušných kuriích. Bylo by možné splnit lhůty stanovené předpisy i při vyhlášení voleb na 

zasedání AS dne 18. 2., ale to už by byl poměrně krátký čas na přípravu uchazečů. Bude-li to 

možné, bylo by žádoucí vyhlásit volby do AS PedF UK již na mimořádném zasedání 28. 1., 

případně 4. 2. 2020. 
 

Zapsala: Kateřina Widláková  

Vidoval: David Greger 


