
Zápis č. 17/2020 ze zasedání AS PedF UK ze dne 10. 11. 2020 

UKPedF/444438/2020 

 

Přítomni: D. Pražák, D. Čechová, D. Greger, E. Ehler, E. Andělová, L. Květoňová, L. Nováková,  

J. Stracený, M. Šafaříková, M. Linková, M. Mikuláš, M. Kotrs, N. Vondrová, O. Vasiluk,  

T. Marešová, T. Malimánek, V. Müllerová, J. Štípek, N. Pastrnková 

 

Omluveni: R. Listíková, L. Jakubcová Hajdušková, P. Chalupský, F. Posolda, M. Dlouhý 

 

Hosté: K. Smetanová, M. Bílek, A. Jančařík, A. Kucharská, M. Nedělka, M. Šmejkalová  

 

Program: 

1. Schválení programu 

2. Administrativa 

3. Volby do AS UK 

4. Akreditace DSP Didaktika českého jazyka 

5. Podmínky přijímacího řízení DS pro rok 2021/2022 

6. Různé 

 

1. Schválení programu 

AS PedF UK schvaluje program jednání v předloženém znění. (18–0–0) 

 

2. Administrativa 

AS PedF UK schvaluje zápis č. 16/2020. (17–0–1) 

 

D. Čechová ustanovuje studentskou oborovou radu oboru IT. 

 

D. Greger: Pan děkan oslovil AS PedF UK, aby navrhl dva členy do Komise pro vícekriteriální 

hodnocení jako doplnění za A. Jančaříka (zůstává nadále členem komise, ale již jako člen vedení 

fakulty) a L. Kašpara. 

Členy AS PedF UK byli do Komise pro vícekriteriální hodnocení navrženi kandidáti N. Vondrová 

a P. Chalupský.  

AS PedF UK navrhuje pro doplnění do Komise pro vícekriteriální hodnocení N. Vondrovou 

a P. Chalupského. (17–0–0) 

 

Dále členové AS PedF UK projednali návrh na nominaci člena do Rady vysokých škol.  

Navrženi byli D. Greger, N. Vondrová, D. Pražák.  

D. Greger návrh přijímá, N. Vondrová a D. Pražák návrh odmítají.   

AS PedF UK nominoval D. Greger na delegáta fakulty v Radě vysokých škol. (14–0–2) 

 

J. Stracený dodává, že AS PedF UK byl panem děkanem informován o výsledcích jmenování 

Disciplinární komise, kdy pan děkan jmenoval tři členy z řad akademiků a tři členy za studenty 

a jejich náhradníky ze seznamu kandidátů, s jejichž jmenováním AS PedF UK vyslovil souhlas.   

D. Greger reaguje, že o výsledcích jmenování do Disciplinární komise byli všichni členové AS 

informováni e-mailem od pana děkana. Za akademiky byl jmenován K. Starý, M. Linková 

a P. Nečasová. S. Bendl a J. Stracený jsou náhradníci. Za studenty byl jmenován M. Kotrs, 

F. Posolda a M. Šafaříková. L. Nováková a D. Pražák jsou náhradníci. 

 



3. Volby do AS UK 

D. Greger informuje členy AS PedF UK o jednání Legislativní komise. Členové komise podpořili 

jednoznačně možnost, aby volby do AS UK proběhly v této době online formou. Realizace voleb 

prezenčně by znemožnila řadě studentů i akademiků se voleb účastnit, což není žádoucí. 

Legislativně můžeme volby online konat v době mimořádného stavu vyhlášeného panem rektorem 

i v případě, že to nemáme ošetřeno v našich platných předpisech, což umožňuje nově schválený 

a platný Statut UK.  K volbám využijeme podobně jako řada dalších fakult online platformu ve 

správě Ústavu výpočetní techniky RUK. Testování aplikace prováděl předseda dílčí komise 

J. Štípek ve spolupráci s D. Gregerem. Realizaci voleb elektronicky musí schválit nejdříve plénum 

AS PedF UK (viz připravené usnesení Legislativní komisí níže) a dále je musí schválit hlavní 

volební komise. Technické řešení a další agendu online voleb řeší předseda dílčí volební komise 

J. Štípek, o průběhu a způsobu volby budou informováni členové akademické obce e-mailem.   

 

D. Greger předkládá návrh usnesení připraveného Legislativní komisí k online volbám do AS UK: 

Volby do AS UK ve dnech 24.–26. 11. 2020 vzhledem k mimořádnému stavu na UK (OPAR 46/2020) 

a v souladu se článkem 66e Statutu UK proběhnou elektronicky v aplikaci ve správě ÚVT RUK 

umožňující tajné hlasování na adrese https://volby.is.cuni.cz. Možnost volit elektronicky bude 

v době od 24. 11. 2020 od 10:00 hod. do 26. 11. 2020 do 14:00 hod. Členové akademické obce 

budou informování o možnosti voleb e-mailem (pedfall@pedf.cuni.cz).  

 

AS PedF UK schválil usnesení v navrženém znění (16–0–0). 

 

4. Akreditace DSP Didaktika českého jazyka 

A. Kucharská informuje členy AS PedF UK, že se jedná o předposlední program, který zbývá 

fakultě projednat, schválit a akreditovat. Program byl připraven doc. Šmejkalovou, garantkou 

studijního programu. Program je připraven velmi kvalitně, s dobrým zastoupením odborníků. 

Z pohledu kolegia není nic, co by se mělo měnit, kolegium jej schválilo a postoupilo k dalšímu 

projednání AS PedF UK.  

Byli by rádi, kdyby došlo k projednání a doporučení tohoto programu, aby mohl být zaslán 

a projednán ve Vědecké radě, která by se měla konat příští týden ve čtvrtek.  

 

N. Vondrová dodává, že spis projednali dnes v Komisi pro vědu. Měli ke spisu jen drobné 

poznámky, které nesouvisely s koncepcí, ale s minimálními návrhy na jazykovou úpravu a úpravu 

formulací. Tyto poznámky zaslali doc. Šmejkalové. Studium, které nyní běží, je dostatečně kvalitní, 

stejně jako spis, který je navíc dobře připraven a Komise pro vědu, doktorská studia 

a internacionalizaci jej doporučuje AS PedF UK ke schválení.  

 

T. Marešová komentuje, že se jí velmi líbí profil absolventa, bylo v něm zmíněno i zaměření na 

práci se žákem s odlišným mateřským jazykem, ale nenašla to v žádném popisu náplně předmětu.  

Ptá se, jak bude toto téma zajištěno v rámci předmětů?   

 

M. Šmejkalová odpovídá, že v současné akreditaci je volitelný předmět, který je zaměřen na žáka 

s odlišným mateřským jazykem. Jelikož máme kvalifikované garantky programu, doc. Hájkovou 

a prof. Gladkovou, tak tento didaktický předmět byl vynechán, byl ale ponechán předmět od prof. 

Gladkové, který se přímo týká specifik žáka s odlišným mateřským jazykem, v tomto případě 

https://volby.is.cuni.cz/
mailto:pedfall@pedf.cuni.cz


slovanským. Byla snaha spis zeštíhlit, proto tento předmět zmizel, jeho náplň však byla přesunuta 

do zkoušky z předmětu Didaktika českého jazyka.  

 

AS PedF UK spis k doktorskému studijnímu programu Didaktika českého jazyka doporučuje 

k dalšímu projednání a schválení Vědeckou radou UK a k posouzení Radou pro vnitřní hodnocení. 

(17–0–0) 

A. Kucharská avizuje Studijní komisi a členům AS PedF UK, že v tomto týdnu zašle 4 programy 

pregraduálního studia samoplátců, připravené katedrou pedagogiky a katedrou anglického jazyka 

a literatury.  

 

L. Nováková odpovídá, že spisy ve Studijní komisi projednají na jednání dne 17. 11. 2020. 

 

5. Podmínky přijímacího řízení DS pro rok 2021/2022 

A. Jančařík informuje členy AS PedF UK, že podmínky přijímacího řízení se týkají 41 studijních 

programů, s tím, že v jednom programu je 6 oborů. Nemáme tolik doktorských studií, ale je to dáno 

i tím, že se programy vypisují i v kombinované formě studia, a to jak v češtině, tak v angličtině.  

Tento materiál projednala Komise pro vědu, proběhly tam jazykové úpravy češtiny a angličtiny. 

Jednou z výrazných změn je to, že nyní není vypsáno přijímací řízení do studijního programu 

Pedagogika, do oboru Didaktika českého jazyka, v návaznosti na tom, že se nyní podává nová 

akreditace tohoto studijního oboru, přijímací řízení proto bude vypsáno dodatečně.  

 

N. Vondrová: Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci doporučuje spis ke schválení 

za předpokladu, že dojde k jeho jazykovým úpravám.   

 

AS PedF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení doktorského studia pro rok 2021/2022 

v předloženém znění a s doporučenými úpravami. (16–0–0) 

 

6. Různé 

M. Nedělka informuje o tom, že byla ustanovena pracovní skupina pro distanční výuku pod 

vedením prof. Bílka. Tato skupina se bude zabývat příklady dobré praxe v rámci aktuálně 

realizované online výuky. Pokud by členové AS takovými příklady disponovali, mohou je této 

komisi poskytnout. 

J. Stracený se ptá, kdo je za PedF UK v Krizovém štábu UK? M. Nedělka odpovídá, že paní 

tajemnice.  

A. Jančařík informuje, že dostal aktuální data, která se týkají stipendií. Byl schválen Krizový 

stipendijní fond, který má na prospěchová stipendia vyčleněno 5 milionů Kč a na studenty do 

prvních ročníků je 250 000 Kč. Studenti musí dostat stipendium minimálně 11 000 Kč. Pokud se 

nyní spustí prospěchové stipendium v částce minimální i maximální 11 000 Kč, tak celková částka 

vychází okolo 5 038 000 Kč. Do prvních ročníků je podáno 34 přihlášek, takže by ta částka pro 

studenty prvních ročníků nebyla 250 000 Kč, ale 400 000 Kč. To bude otázka pro senát, podklady 

budou předloženy. Nyní o tom informuje, pokud by s tím Stipendijní komise chtěla pracovat jinak. 

Vždy bylo rozmezí mezi horní a dolní hranicí stipendia, v tomto krizovém stavu to zřejmě nebude 

možné. V každém roce se výše stipendia navyšovala, nyní to tak nevypadá. Aby mohlo zůstat 

rozmezí 11 000 Kč–20 000 Kč, tak by bylo potřeba o několik milionů více, což bude potřeba 

projednat.  



D. Greger přináší podrobnější zprávu o jednání Legislativní komise ve věci možnosti online voleb 

do senátu i do budoucna, když nebude nouzový režim. Padla zde shoda, že k této diskuzi se bude 

možné vrátit po zkušenosti s volbami do AS UK, které jsme již vzhledem k situaci jako online 

schválili. Další jednání na toto téma proběhne začátkem roku. Tato úprava předpisů by musela být 

ve shodě s vedením fakulty, protože Volební řád si neupravuje AS PedF UK sám, ale návrh 

předkládá pan děkan. Je nutné znát stanovisko senátu a také zjistit, zda by to pan děkan podpořil.   

Dále se diskutovalo o potřebě úpravy Jednacího řádu, který si senát může upravit sám. Bylo by 

dobré zanést do našeho Jednacího řádu možnost per rollam hlasování o neodkladných záležitostech 

nebo možnost mimořádných jednání a hlasování online. Bylo vyjádřeno, že by to byla dobrá volba 

pro mimořádná zasedání senátu. Funkční období děkana je od 1. 7., tedy v době, kdy senát nezasedá, 

může být potřeba schválit některé neodkladné smlouvy, proděkany, členy kolegia a podobně. 

Proběhla diskuze o tom, že per rollam hlasování má mnoho limitů a problémů, online formou by to 

zřejmě bylo lepší, ale je otázkou, zda by to získalo podporu Legislativní komise a AS UK. Stejně 

tak je třeba v Jednacím řádu ukotvit možnost jednat a hlasovat online pro poradní orgány senátu 

(komise, aj.). 

J. Štípek navrhuje, aby se body prodiskutovaly postupně, až budou předpřipraveny 

a prodiskutovány s Legislativní komisí. Ohledně elektronických voleb do AS UK je v kontaktu 

s Ústavem výpočetní techniky RUK, který poskytuje různé prostředky, v tuto chvíli mají připraven 

k použití systém pro tajné hlasování v senátu. Druhý systém je pro online volby, kde bude dvojí 

hlasování, protože jsou v zásadě 2 kandidátky, jedna pro akademiky, druhá pro studenty. Až bude 

vše připraveno, včas rozešle senátu komplexní a úplnou informaci ohledně elektronických voleb.  

N. Vondrová navrhuje, aby byla zpracována rizika a přínosy jiného než prezenčního způsobu 

hlasování. J. Štípek komentuje, že nevýhod je řada, rizika jsou zásadní. D. Greger dodává, že 

Legislativní komise připraví po reflexi zkušeností z online voleb do AS UK stanovisko k této 

problematice pro jednání na plénu AS PedF UK. 

 

Zapsala: K. Widláková  

 

Vidoval: D. Greger 


