
Zápis č. 13/2020 ze zasedání AS PedF UK ze dne 15. 9. 2020  

     UKPedF/390166/2020 

     

Přítomni: D. Greger, D. Čechová, J. Štípek, L. Květoňová, N. Pastrnková, M. Linková, M. Kotrs, 

J. Stracený, R. Listíková, F. Posolda, L. Nováková, N. Vondrová, E. Ehler, L. Jakubcová 

Hajdušková, M. Mikuláš, P. Chalupský, E. Andělová 

 

Omluveni: D. Pražák, V. Müllerová, T. Marešová, M. Šafaříková, M. Dlouhý, T. Malimánek 

 

Hosté: A. Jančařík, M. Mužáková, A. Kucharská, M. Nedělka, P. Nečasová, T. Bederka, 

M. Valášek 

 

Program:  

1. Schválení programu 

2. Přivítání nových senátorů 

3. Administrativa 

4. Informace o výsledku voleb do AS PedF UK 

5. Vědecká rada PedF UK 

6. Návrh na jmenování proděkanky pro studium doc. M. Mužákové 

7. Představení materiálu k Podmínkám přijímacího řízení pro ak. rok 2021/2022 

8. Informace o zahájení zimního semestru v době pandemie 

9. Různé 

 

1. Schválení programu 

AS PedF UK schvaluje program zasedání v předloženém znění. (17–0–0) 

 

2. Přivítání nových senátorů 

D. Greger se za AS loučí se senátory, kterým skončil mandát 14. 9. – A. Jančaříkem, M. Valáškem, 

M. Novotnou, T. Bederkou, P. Holubem a V. Valínovou, děkuje za jejich práci a zároveň vítá nové 

senátory, mezi akademiky je to E. Ehler, L. Jakubcová Hajdušková, M. Mikuláš, N. Vondrová, ze 

studentů E. Andělová, F. Posolda, M. Šafaříková.    

M. Nedělka vyjadřuje potěšení ze vzájemné spolupráce, srdečně děkuje bývalým senátorům a věří 

v pokračování spolupráce s nimi například v jiných rolích na fakultě a předává jim své poděkování 

jmenovitě také v písemné podobě. Rovněž vítá nové senátory. 

 

3. Administrativa 

AS PedF UK schvaluje zápis č. 12/2020. (14–0–3) 

D. Čechová oznamuje, že bude začínat nový akademický rok, s čímž souvisí nové ustanovování 

studentských oborových rad. Ke dni 15. 9. 2020 přišly dvě žádosti. Jedna z nich je ustanovení 

studentské oborové rady oboru německý jazyk a germanistika a další je SOR učitelství pro 1. stupeň. 



Tímto jmenuje obě studentské oborové rady, protože splňují všechny požadavky, které jsou dané 

novým opatřením pana děkana. 

D. Greger informoval, že přes ESS přišla žádost O. Vasiluka ohledně pokračování jeho působení 

v AS, až bude řádně zapsán do NMgr. studia. Až to bude možné, zase zastoupí svůj mandát. Jako 

další přišel přes ESS požadavek na ustanovení inventarizační komise senátu. Senát schválil 

inventarizační komisi ve složení: předseda J. Stracený, členové D. Čechová a D. Greger. (17–0–0) 

D. Čechová zmiňuje, že končícím senátorům zaniká také jejich členství v pracovních komisích 

senátu. Přišly dva požadavky na to, aby se končící senátoři stali tzv. externími členy pracovních 

komisí, o čemž senát hlasoval: 

 T. Bederka byl senátem schválen jako externí člen stipendijní komise (17–0–0); 

 P. Holub byl schválen jako externí člen v technicko-administrativní komisi (17–0–0); 

 A. Jančařík byl schválen jako externí člen legislativní komise. (17–0–0). 

D. Greger nabízí novým senátorům možnost přihlásit se do jednotlivých komisí senátu.  

Noví členové se přihlásili do následujících komisí: 

 F. Posolda – stipendijní a legislativní komise;  

 L. Jakubcová Hajdušková – studijní komise;  

 N. Vondrová – legislativní a ekonomické komise;  

 E. Ehler – ekonomická komise;  

 M. Mikuláš – studijní komise;  

 E. Andělová – studijní komise;  

 V. Müllerová (tlumočí D. Čechová, jelikož se V. Müllerová ze zasedání omlouvala) – 

legislativní a studijní komise. 

D. Čechová informuje, že 29. 9. 2020 proběhne poslední zasedání v tomto ak. roce, první zasedání 

v novém ak. roce proběhne 13. 10. 2020, pak vždy po 14 dnech a poslední zasedání v zimním 

semestru se uskuteční dne 2. 2. 2021.  

D. Čechová prosí členy legislativní a stipendijní komise, aby popřemýšleli nad zvolením předsedy. 

D. Greger doufá v osobní setkání na příštím zasedání, kde proběhne jednání o komisích, fungování 

senátu a zvolení předsednictví a kde by se diskutovalo i o volení předsedů zmíněných komisí. 

4. Informace o výsledku voleb do AS PedF UK 

J. Štípek informuje členy AS PedF UK o výsledku doplňujících voleb, které proběhly 8. a 9. září 

2020. Doplňující volby se konaly do I. a III. zaměstnanecké kurie. V každé z těchto dvou kurií 

kandidoval jeden kandidát. M. Mikuláš z KAJL v I. zaměstnanecké kurii a ve III. zaměstnanecké 

kurii L. Jakubcová Hajdušková z KVV. Zároveň J. Štípek děkuje všem, kteří se voleb zúčastnili, 

členům volební komise a gratuluje zvoleným. 

 

 



5. Vědecká rada PedF UK 

D. Greger předává slovo panu děkanovi, aby členům AS PedF UK představil, jak je koncipována 

vědecká rada. 

M. Nedělka říká, že nebude představovat jednotlivé navržené osobnosti jednotlivě, ale chtěl by se 

především zmínit o postupu, který byl uplatněn při tomto výběru. Zásadní je to, aby ve vědecké 

radě byli zastoupeni garanti na úrovni docentů či profesorů, tedy nejvíce garanti navazujícího 

magisterského studia. Dále byli za členy VR navrženi garanti doktorských studijních programů. 

Třetí důležitou věcí je to, že zde na fakultě máme řadu dalších studijních oborů či programů, které 

ovšem zatím nemají doktorská studia, tím pádem by mohli vypadnout garanti těchto oborů 

z členství ve VR. Jde tedy o to, aby na fakultě, ve vědecké radě, byla zastoupena alespoň většina 

studijních oborů. Co se týče navržených externích členů, jedná se o odborníky, kteří ve svých 

oborech něco znamenají a zároveň jsou příznivě naklonění fakultě z hlediska profesního.  

D. Greger děkuje panu děkanovi za představení a dává možnost pro případné dotazy. Zmiňuje, že 

některé dotazy proběhly formou elektronické komunikace, kde zazněly dotazy na chybějící 

nominaci prof. T. Janíka ve vědecké radě a dále na plánovanou účast navržených kolegů ze 

Slovenska na jednáních VR.  

M. Nedělka odpovídá, že otázka ohledně kolegů ze Slovenska si zaslouží pozornost. Oslovení 

odborníci potvrdili, že se budou naší VR zúčastňovat. Je velmi důležité, že o to mají zájem a ani 

slovenské vědecké rady neusilují o to, aby členy z České republiky neměly. Můžeme tedy očekávat, 

že budeme nadále spolupracovat. V případě prof. Janíka pan děkan potvrdil, že byl osloven, ale 

z časových důvodů již odmítl účast ve VR pro další období.  

Počet končících členů VR a počet nově navržených členů se liší, nově navržených členů je více. 

Snažíme se být efektivní a hospodární, ale členů i tak přibylo asi o třetinu, a to z toho důvodu, aby 

lidé, kteří zde na fakultě garantují a zároveň jsou součástí vědeckého života, byli platnými členy 

vědecké rady.  

L. Květoňová se zeptala, kde budou probíhat jednání VR, když bude v radě nyní více členů.  

M. Nedělka odpovídá, že se momentálně jedná o využití Modré posluchárny, pokud by nastaly 

takové podmínky, že by bylo potřeba jednat distančně, tak by to nebylo aktuální. Je to ale velmi 

důležitá věc, když se vezme v potaz, že tam není zastoupena jen vědecká rada, ale jsou tam také 

habilitanti, členové komise, což znamená, že se počet navýší ještě o dalších např. 10 osob.  

 

Členové AS PedF UK se v souladu s Jednacím řádem AS PedF UK usnesli, že budou tajně hlasovat 

o ustanovení všech členů VR současně, jako o celku. Tajné hlasování proběhne současně 

s hlasováním o souhlasu se jmenováním studijní proděkanky M. Mužákové, po jejím představení. 

 

6. Návrh na jmenování proděkanky pro studium doc. M. Mužákové 

D. Greger informuje členy AS PedF UK, že životopis doc. Mužákové byl dodán a žádá, aby pan 

děkan představil formálně návrh a následně, aby se doc. Mužáková 

představila. M. Nedělka shrnuje stručně, vzhledem k tomu, že více zmiňoval již na červnovém 

jednání při schvalování ostatních proděkanů, proč se mění agenda proděkanek. Paní doc. Kucharská 

získala novou agendu, řeší nyní nové akreditace, zajišťuje návrhy na ocenění a má na starost také 



studenty se SVP, a proto je nutné, aby byla zvolena nová proděkanka. Agenda se rozrůstá, a proto 

paní dr. Nečasová nemůže zastat veškerou agendu. M. Mužáková je nedávno habilitovanou 

pracovnicí v oboru speciální pedagogika, spolupráce byla vyzkoušena již během července a srpna, 

kdy byla řešením studijní agendy pověřena. Proběhlo několik zasedání kolegia během prázdnin 

a padlo přesvědčení, že odborně i lidsky mohou spolupracovat. 

M. Mužáková děkuje za představení, je poctěna touto nominací. Je zde 14 let zaměstnaná jako 

vysokoškolský pedagog v oboru speciální pedagogiky. Tématu speciální pedagogiky se věnovala 25 

let. Vyšly jí také 4 monografie s touto tematikou. 

L. Květoňová dodává, že M. Mužáková je její kolegyně z katedry a hovoří o tom, že je člověk na 

správném místě a věří, že bude hájit zájmy studentů a pedagogů v oblasti studijní agendy.  

 

D. Greger se M. Mužákové ptá, co momentálně vidí jako největší úkol v rámci svěřené oblasti. 

M. Mužáková chce poděkovat paní proděkance P. Nečasové, díky ní může proniknout do té agendy 

a ráda by pokračovala v trendu, jaké studijní oddělení započalo – konkrétně okamžité řešení úkolů 

ještě ten den nebo další den, pomáhat, hledat řešení, což je dobré pro studenty, fakultu i vyučující 

a vedoucí kateder. To považuje za velmi důležitou věc. A byla by také ráda, kdyby vyšlo více 

v povědomí, jak náročnou práci vykonává celé studijní oddělení.  

J. Stracený se ptá, které obory/katedry bude mít v gesci? 

M. Mužáková odpovídá, že se bude zabývat jednoobory pedagogiky, primární pedagogiky, 

preprimární pedagogiky, tělesné, hudební, výtvarné výchovy, andragogiky a ÚVRV, agendou 

rigorózního řízení, studijních poplatků a stipendií. Mezifakultními obory studia dějepisu, geografie, 

o některé obory se budou dělit podle agendy, a pak je zde ještě společná agenda. 

P. Nečasová dodává, že s doc. Kucharskou bilancovaly, co proběhlo v minulých 4 letech. 

Analyzovaly, co se dařilo, co se nedařilo, budou sledovat rozdělení, které bylo dosud s určitými 

drobnějšími změnami, které jsou vystaveny na 3 základních principech – 1. zpřehlednění rozdělení 

agendy, 2. určité zeštíhlení společné agendy, aby byla jasnější primární zodpovědnost, na koho se 

pracovníci nebo studenti mají obracet a 3. je princip zastupitelnosti, což znamená, že i když je 

agenda rozdělena, bude zde snaha, aby bylo možné se v určitých případech patřičně zastoupit 

a kompetentně řešit agendu té druhé.  

 

D. Čechová byla zvolena předsedkyní volební komise pro tajná hlasování. (15–0–1) 

Proběhla tajná volba nových členů vědecké rady a tajné hlasování o schválení doc. M. Mužákové 

proděkankou pro studium. Pro obě volby bylo vydáno 16 hlasovacích lístků. 

Pro volbu Vědecké rady PedF UK bylo odevzdáno 16 platných hlasovacích lístků a hlasování 

dopadlo 16–0–0. 

Pro hlasování o souhlasu se jmenováním M. Mužákové studijní proděkankou bylo odevzdáno 15 

platných hlasovacích lístků. Výsledek hlasování byl 14–0–1.  

AS PedF UK schválil Vědeckou radu PedF UK v předloženém znění a vyjádřil souhlas se 

jmenováním M. Mužákové studijní proděkankou.  

 



7. Představení materiálu k Podmínkám přijímacího řízení pro ak. rok 2021/2022 

A. Kucharská zmiňuje, že rozsah textu podmínek je větší než loni z toho důvodu, že všechny 

učitelské obory máme ve variantě major a minor. Podmínky jsou vyvěšeny na webové stránce 

a žádá, aby se případně členové AS ozvali e-mailem, pokud by měli připomínku, aby bylo možné 

podmínky schválit na příštím zasedání. V materiálech chybí podmínky pro přijímací řízení pro 

předškolní pedagogiku, která ještě upravuje podmínky talentových zkoušek. Tělesná výchova byla 

schválena pro oba stupně na 5 let.  

Z hlediska obsahu – první změnou je formální stránka toho, jak se studijní program vypisuje. 

Poprvé budou vypisovány všechny programy. Dále máme dohodu, je to i v pravidlech univerzity, že 

pokud by si student chtěl změnit bakalářskou nebo diplomovou práci, může děkan vyhovět.  

Další z podnětů senátu – podařilo se projednat a prosadit, že budeme mít možnost prověřovat 

jazykovou znalost u cizinců, kteří se hlásí do českých studijních programů, kdy pak například 

student nezvládá češtinu, což mu brání v úspěšném absolvování studia. 

Další změnou je přijímání do navazujícího magisterského studia. Musíme prověřovat, zda ten 

student je vhodně připraven pro přijetí. Uchazeč bude muset doložit, co studuje, jak studuje. Garant 

bude vyzván, aby přišel zkontrolovat uchazeče, kteří přichází z jiných programů. Pokud uchazeč 

nebude splňovat podmínky k přijetí, nebude vůbec k přijímacímu řízení připuštěn. To bude probíhat 

do konce dubna. Naši studenti PedF UK toto potvrzení nebudou muset dávat, když jdou 

z bakalářského do navazujícího magisterského studia.  

Další změnou je, že se ruší testy obecných studijních předpokladů, budou jen oborové testy.  

D. Greger se ptá paní proděkanky, kdy dostane senát materiály k tělesné výchově a preprimární 

pedagogice a předsedkyně studijní komise, zda se chce k materiálu sejít? 

A. Kucharská říká, že do příštího úterý. 

L. Nováková odpovídá, že se na to podívají, ale scházet se k tomu nebudou. 

A. Kucharská ještě doplňuje, že jednotlivé programy vesměs držely současnou praxi, někde se 

zavedla bonifikace předchozího studia namísto testů, například na katedře pedagogiky a primární 

pedagogiky. Učitelství pro mateřské školy upustilo od talentových zkoušek, protože nebyly 

efektivní. Mění se také přístup vůči problémům s výslovností, tyto podmínky zůstaly jen u oboru 

Učitelství pro 1. stupeň a Logopedie.   

 

8. Informace o zahájení zimního semestru v době pandemie Covid19 

D. Greger tlumočí stanovisko Národního akreditačního úřadu, že by se neměla rušit výuka svévolně 

nebo přecházet do distanční výuky, pakliže pro to není nějaký důvod. Ve stanovisku je také 

uvedeno, že se mohou omezovat přednášky nad 100 osob, v případě většího šíření koronaviru též 

omezení přednášek nad 50 osob. Vznáší otázku na vedení, zda tedy budou větší přednášky probíhat, 

nebo ne? Čeká se na pokyny z rektorátu? Jaký je postoj vedení fakulty? 

M. Nedělka říká, že pokud nebude situace horší než nyní, nebude se upouštět z prezenční výuky, při 

počtu nad 100 lidí z různých oborů by se pak zřejmě jednalo o distanční výuku. Připravují se 

pokyny, které by měly vyjít příští týden, situace se mění. Rád by, aby výuka nebyla čistě distanční, 

ale zároveň nechce, abychom se vystavovali nadměrnému nebezpečí. Není ani jasné, zda bude akce 



Dvorky. Byl by rád, kdyby byly vydány konkrétní celouniverzitní pokyny. I pro studenty 

a vyučující by nebylo úplně dobré, kdyby byl opět vyhlášen krizový stav, bylo kolem toho hodně 

nepříjemností. Proběhlo hodnocení distanční výuky a k tomu by se rád vyjádřil.  

L. Nováková dodává, že přednášky, na kterých je 100 a více lidí bývají v aule nebo větší místnosti, 

tam lze nařízení dodržovat. Naopak někde, kde je kapacita 20 osob a místo je tam pro 15 osob, tak 

tam lidé nemají kde sedět, natož jak dodržovat rozestupy. 

M. Nedělka říká, že zatím jediné stanovisko z rektorátu je to, že v případech, kdy máme takto 

početné skupiny, máme mít roušky. 

D. Greger doplňuje, že v pokynech rektorátu je také uvedeno, že se nemá dbát na docházku, 

studenti mají mít možnost neúčastnit se prezenční výuky. Předměty, u kterých je kritériem pro 

splnění docházka, mají dle pokynů zvážit revizi plnění předmětů.  

M. Nedělka dodává, že pak je zde ještě možnost streamování, toto technické zázemí je zatím pouze 

v aule. 

R. Listíková se ptá, zda je nějaký předpis pro vyučující? M. Nedělka odpovídá, že v učebnách 

roušky nosit nemusí, ale musí dodržovat vzdálenost.  

P. Nečasová se zapojuje do diskuze a doplňuje, že distanční výuka může být nařízena jedině, pokud 

student nemůže překročit hranice nebo pokud není znemožněn vstup do budovy studentům. 

Předpokládá, že nenastane to, co nastalo na jaře, tedy že by probíhala pouze distanční výuka. Bude 

se to zřejmě týkat jen určitých budov, ročníků, skupin. Pokud nepřijde omezení vstupu studentů do 

budovy, neměla by přejít výuka do distanční formy.  

E. Ehler se ptá, jak se řeší situace, když je někdo v karanténě, probíhá pak výuka online? 

M. Nedělka odpovídá, že ano.  

D. Greger doplňuje, že to může být složité po stránce realizace. Například, když je v karanténě 

vyučující, tak pro něj nemusí být řešitelné časově realizovat výuku, například, když má absolvovat 

test na Covid19. Rozhodně by měl dát vědět studentům, zda výuka proběhne, nebo ne, ale je třeba 

být ohleduplný i k pedagogům, stejně jako ke studentům v této tíživé době. 

 

9. Různé 

M. Nedělka by se chtěl vyjádřit k hodnocení distanční výuky, které proběhlo na jaře letošního roku. 

Jednalo se především o to, jak studenti vnímali průběh distanční výuky v době koronakrize. Toto 

hodnocení vyvolalo rozruch na fakultě, s hodnocením totiž nebyla spokojena řada vyučujících. 

Ukázalo se, že je potřeba s katedrami mluvit a něco v tomto směru podniknout. V rámci některých 

předmětů se výuka neodehrávala vůbec, zlom nastal v dubnu, kdy tito vyučující byli upozorněni, 

aby s tím něco udělali. Ve velké míře zareagovali dobře, v některých případech byly problémy 

s komunikací. Ke konci semestru se to celkově zlepšilo, což je znát na studentském hodnocení. 

Došlo tam k první nápravě, což je důležité, dále se spojil s vedoucími kateder, kteří ve většině 

případů zařídili to, že se situace změnila v průběhu semestru, co se řešení výuky týče a také to, jak 

budou řešit personální situaci na pracovišti, když vidí, že vyučující neměl vůli ke zlepšení. Až na 

malé výjimky, pak vyplývaly personální důsledky, bylo vše v pořádku.  



M. Nedělka zmiňuje, že končí funkční období disciplinární komise, prosí proto, zda by pí asistentce 

Vašíčkové posílali přítomní návrhy na obsazení komise, aby bylo možné se tímto zabývat na 

příštím jednání senátu. Za AS PedF UK je možné navrhnout dva členy. Zároveň dodává, že bylo 

zvykem, že se předseda AS PedF UK účastnil kolegia děkana, aby patřičně mohl informovat členy 

AS o záležitostech, které je potřeba řešit. Pokud by předseda senátu nechtěl, bylo by užitečné, aby 

byl někdo za AS navržen. 

D. Greger reagoval, že to bude předmětem dalšího jednání AS PedF UK, kdy se bude volit 

předseda/předsedkyně. 

L. Květoňová se chce zastat vyučujících, protože někteří nebyli dostatečně technicky vybaveni, aby 

mohli distanční výuku realizovat a je potřeba, aby to zařídil zaměstnavatel.  Navíc někteří vyučující, 

kteří mají velký počet studentů, byli konfrontování s tím, že nereagují adekvátně na vypracované 

úkoly. Je potřeba vzít v potaz, že někdy taková práce zdaleka překračuje pracovní dobu.  

M. Nedělka reaguje, že šlo spíše o případy, kdy vyučující v březnu zadal množství literatury a dále 

nekomunikoval. Dále se také řeší materiální, technické vybavení. Řeší se, na kterých pracovištích je 

jaké vybavení a co by bylo potřeba zajistit. Letos to už asi nezvládneme, například z fondu F by 

mohlo být něco zafinancováno. 

L. Nováková ještě dodává, že si studenti stěžovali spíše na výuku, která neprobíhala vůbec.  

 

Zapsala: K. Widláková 

Vidovali: D. Čechová a D. Greger 


