
Zápis č. 17/2021 ze zasedání AS PedF UK ze dne 7. 12. 2021 UKPedF/432485/2022 

Přítomni:  D. Greger, L. Vojtíková, L. Květoňová, K. Jirovec, L. Nováková, N. Vondrová,  
R. Listíková, T. Malimánek,  L. Hajdušková, M. Linková, P. Chalupský,  M. Mikuláš, 
L. Benýšková, A. Stropek, K. Mikule, B. Matějková 

 

Omluveni: J. Stracený, J. Štípek, E. Ehler, O. Vasiluk, D. Mukenšnábl, M. Šafaříková, 
T. Dvořák, V. Teodoridis 

 

Hosté: M. Kadrnožková, A. Kucharská, P. Nečasová, M. Horáková 

Program: 

1. Schválení programu 
2. Administrativa 
3. Akreditace NMgr. programu Edukace a interpretace v oblasti kulturního 

dědictví 
4. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy v Brandýse n. Labem 
5. Studenty organizované PCR testování na fakultě 
6. Různé 

 

1. Schválení programu 

AS PedF UK schvaluje program jednání v předloženém znění. (15-0-0) 

2. Administrativa 

AS PedF UK schvaluje zápis č. 16/2021. (15-0-0) 

Plánovaná řádná jednání AS PedF UK ve dnech 21. 12. 2021 a 4. 1. 2022 se ruší pro 
nedostatek materiálů k projednání. Příští jednání AS PedF UK proběhne 18. 1. 2022, jedním 
z bodů programu bude představení připravované koncepce klinických a fakultních škol. 

Veronika Laufková oznámila, že rezignuje na svoje členství ve stipendijní komisi. Prosba na 
technicko-administrativní komisi o upravení informací na webu ohledně.  

3. Akreditace NMgr. Programu Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví 

A. Kucharská sděluje, že akreditaci máme platnou do r. 2023, bude ale potřeba sepsat a 
vyhlásit podmínky příjímacího řízení pro rok 2023 a 2024. V průběhu jarního období musíme 
získat reakreditaci programu. V rámci akreditace došlo k řadě změn, změnily se povinné 
předměty, povinně volitelné předměty, mění se i personální zajištění od garanta studijního 
programu po dílčí vyučující. Garantem studijního programu bude doc. Koura. Vědecká rada 
již obdržela spis, zasedání proběhne ve čtvrtek 9. 11. 2021.  

AS PedF UK doporučuje studijní plán navazujícího magisterského studia programu Edukace 
a interpretace v oblasti kulturního dědictví vědecké radě k projednání.  (16-0-0) 



A. Kucharská pokračuje, že v únoru nebo březnu bude předložen další doktorský studijní 
program Didaktika německého jazyka. Další programy, které získaly akreditaci na dalších 5 let 
jsou Ruský jazyk NMgr., Německý jazyk NMgr. a další. Také bude následovat Logopedie, 
která má akreditaci do roku 2024.  

 

4. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy v Brandýse n. Labem 

AS PedF UK vyslovuje souhlas s prodloužením nájemní smlouvy budovy Pedagogické fakulty 
UK v Brandýse nad Labem. (17-0-0) 

 

5. Studenty organizované PCR testování na fakultě 

Studentští senátoři informovali o jimi dobrovolně organizovaném testování na Covid osob 
docházejících na fakultu.  Možnost otestování se ve škole měli očkovaní studenti nebo 
pracovníci fakulty, ostatní jako samoplátci. Testovalo se 184 osob, 7 z nich byli samoplátci 
antigenního testu, zbytek hradily pojišťovny. Pouze jedna osoba byla testována s pozitivním 
výsledkem PCR.  

AS PedF UK informuje o výsledcích dobrovolného testování PCR testy mezi studenty a 
zaměstnanci PedF UK, kterého se zúčastnilo 184 osob. Pouze 1 osoba měla pozitivní Covid 
test. (17-0-0) 

 

6. Různé 

M. Mikuláš informuje, že v Celetné chybí technika pro hybridní a online výuku, navíc i 
v učebnách jazyků, bylo by dobré je vybavit prostorovými mikrofony. Aktuálně jsou 
k dispozici směrové mikrofony, ze kterých jde slyšet přibližně každé druhé slovo, což není 
dostačující – především pro výuku jazyků je to velký problém.  

V. Teodoridis odpovídá, že se nakoupily 3 kamerová zařízení s mikrofony k volnému 
zapůjčení. Z Celetné nepřišly žádné konkrétní požadavky, takže bude náročnější další 
techniku do konce roku dokoupit. Do příštího roku bude snaha dovybavit všechny učebny, 
navíc i budovu v Myslíkově ulici, také i Celetnou. Vyučující jazyků by měli specifikovat své 
požadavky blíže. 

P. Nečasová reaguje na návrh, zda by nebylo možné přejít na online výuku 3 dny před 
Vánoci, ale doplňuje, že by to mohl být problém v případě některých oborů. Byla by to úleva 
pro mimopražské studenty před svátky. Pan rektor ale v této otázce trvá na svém, nebyly 
splněny všechny zákonné požadavky pro plošné vyhlášení online výuky. Vedení naší fakulty 
tedy tuto změnu výuky odmítá. 

V. Teodoridis doplňuje, že některé fakulty, které přešly do online výuky, se budou nějakým 
způsobem muset obhájit, z jakých důvodů přešly do on-linu a proč nevyužily možnost 
hybridní formy. Garant studijního programu musí informovat vedení s pádnými důvody, proč 
do online výuky přecházet. Celkově je ale hromadný přechod do online výuky aktuálně 



nereálný, protože některé obory potřebují výuku praktickou. Výuka by tedy měla zůstat 
prezenční.  

L. Vojtíková stanovisko o zachování prezenční výuky jednoznačně podporuje. V případě 
Katedry tělesné výchovy nelze praktickou výuku zajistit distanční formou.  

L. Nováková se taktéž přiklání k tomu, aby zůstala výuka prezenční.  

M. Bílek podporuje prezenční výuku, ale i v individuálních případech bychom měli být 
schopni přejít do online výuky, pokud je to nutné.  

A. Kucharská sděluje, že na katedry byly zaslány žádosti pro studenty, kteří mají hybridní 
výuku, aby jim byly vydávány klíče od učeben na vrátnici.  

M. Horáková za knihovnu PedF UK oznamuje, že na knihy byla vytvořena otevřená 
rezervace. Po rezervaci si studenti mohou přijít knihy vyzvednout, tím se eliminují fronty a 
předchází se zhoršení epidemiologické situace.  

 

Zapsala: Tereza Zídková 

Vidoval: David Greger 


