
Zápis č. 8/2021 ze zasedání AS PedF UK ze dne 13. 4. 2021 

UKPedF/155650/2021 

Přítomni: D. Greger, D. Mukenšnábl, E. Ehler, E. Andělová, J. Stracený, L. Květoňová,  

L. Nováková, L. Jakubcová Hajdušková, M. Šafaříková, M. Linková, M. Mikuláš, M. Kotrs, 

N. Vondrová, P. Chalupský, R. Listíková, T. Malimánek, O. Vasiluk, V. Müllerová, B. Matějková, 

K. Mikule, K. Jirovec, L. Benýšková  
 

Omluveni: J. Štípek 
 

Hosté: A. Kucharská, S. Fleischmannová, P. Nečasová 
 

Program: 

1. Schválení programu 

2. Administrativa 

3. Volba místopředsedy za studenty  

4. Podmínky přijímacího řízení DSP Didaktika českého jazyka  

5. Různé 
 

D. Greger vítá nové studentské senátory, kterými jsou L. Benýšková, K. Jirovec, B. Matějková, 

K. Mikule.  
 

Noví senátoři se krátce představili ostatním členům AS PedF UK.  
 

Pan děkan se omlouvá z dnešního zasedání z důvodu jednání na MŠMT, zastupuje jej A. Kucharská, 

která jménem pana děkana gratuluje všem nově zvoleným senátorům, i těm, kteří obhájili svůj 

mandát. Na spolupráci se těší pan děkan i celé kolegium a doufají, že se podaří vybudovat nebo 

nastavit řadu věcí na fakultě.  
 

AS PedF UK se loučí se zapisovatelkou K. Widlákovou, děkuje jí za její práci a vítá novou 

zapisovatelku S. Fleischmannovou.  
 

1. Schválení programu 

AS PedF UK schvaluje program jednání v předloženém znění. (21–0–0) 
 

2. Administrativa 

AS PedF UK schvaluje zápis č. 7/2021. (16–0–1) 
 

D. Greger informuje členy AS PedF UK, že se po D. Čechové stal novým předsedou technicko-

administrativní komise O. Vasiluk. 
 

D. Greger připomíná, že v minulosti byli do výběrových řízení jako pozorovatelé za AS PedF UK 

nominování L. Květoňová na výběr vedoucí/ho katedry dějepisu (KDDD), M. Linková na výběr 

asistentů na katedru pedagogiky (KPG) a J. Stracený na výběr asistentů na katedru matematiky 

(KMDM). Ptá se, zda již výběrové řízení proběhlo? 

 

M. Linková odpovídá, že výběrové řízení na katedře pedagogiky zatím neproběhlo. L. Květoňová 

informuje, že na katedře dějepisu výběrové řízení již proběhlo, ale zatím nejsou známy výsledky. 

J. Stracený dodává, že na katedře matematiky proběhlo, již je ukončené a jsou výsledky. Jména se 

zatím nezveřejňují, budou známa po jmenování panem děkanem.   



 

D. Greger informuje, že AS PedF UK obdržel žádost o nominaci člena, za AS PedF UK, do komise 

pro vyhodnocení činnosti juniorního akademického pracovníka v průběhu realizace projektu na UK. 

Jde o vnitrofakultní komisi a týká se hodnocení post-doců. Komise je zatím plánována jako 

tříčlenná, ale může být i pětičlenná, pokud by se to ukázalo jako potřebné. Členy komise jsou zatím 

pan proděkan A. Jančařík a paní proděkanka M. Černochová. Na fakultě máme momentálně dva 

zahraniční post-docy, jeden je na katedře primární pedagogiky, druhý na katedře matematiky. 

Rektorát dal pokyn, že by po roce mělo proběhnout vyhodnocení činností post-doců. 
 

M. Linková navrhuje D. Gregera s odůvodněním, že aktuální postdoktorandi jsou také v oboru 

pedagogika na katedře primární pedagogiky a že hodnocení vědecké práce rozumí. Přírodovědné 

obory a jejich didaktiky (včetně matematiky) jsou již v komisi zastoupeny proděkany. 
 

J. Stracený navrhuje, aby tam někoho nominovala komise pro vědu, doktorská studia 

a internacionalizaci. 
 

N. Vondrová, jako předsedkyně komise pro vědu, podporuje návrh M. Linkové. Dodává, že 

i postdoktorand na matematice je didakticky zaměřený. 
 

Proběhlo tajné hlasování o nominaci D. Gregera na člena komise pro hodnocení post-doců.   

 

D. Greger byl za AS PedF UK nominován na člena komise pro hodnocení post-doců. (18–0–4) 

 

3. Volba místopředsedy za studenty 

L. Nováková navrhuje, za studentskou část senátorů, M. Šafaříkovou na místo studentské 

místopředsedkyně AS PedF UK. 

 

M. Šafaříková návrh přijímá. 

 

Proběhla tajné volba M. Šafaříkové na místo studentské místopředsedkyně AS PedF UK. 
 

M. Šafaříková byla zvolena studentskou místopředsedkyní AS PedF UK. (21–0–1) 
 

4. Podmínky přijímacího řízení DSP Didaktika českého jazyka 

A. Kucharská informuje členy AS PedF UK, že posílala podmínky přijímacího řízení DSP 

Didaktika českého jazyka, podmínky jsou zveřejněny také v SIS. Držíme se standardů dalších 

studijních programů, které již byly akreditovány. Co se týče počtu přijímaných uchazečů, všechny 

doktorské programy na fakultě mají u počtu přijímaných uchazečů číslo jedna. To znamená, že 

jeden by měl být určitě přijat, pokud se uchazeči přihlásí. Katedra má možnost přijmout více 

doktorandů, záleží to na rozložení sil na katedře, kolik je tam školitelů, kolik mají ve svém portfoliu 

studentů a podobně. Obvykle jsou to na katedře českého jazyka 4 přijímaní doktorandi.  

V rámci podmínek přijímacího řízení se jedná o standardní postup. Předkládá se projekt, který se 

stává předmětem přijímací zkoušky, jedná se o kolokvium nad projektem, kde se diskutuje možnost 

realizace výzkumu, diskutuje se o metodologii a přínosech. 
 

R. Listíková se ptá, zda se jedná o novou akreditaci nebo další typ doktorského studia, vzhledem 

k tomu, že doktorské studium na češtině bylo akreditováno asi před 3 lety?  
 



A. Kucharská odpovídá, že se jedná o novou akreditaci v rámci institucionální akreditace. Didaktika 

českého jazyka byla akreditována v systému program/obor a byla pod studijním programem 

pedagogika. Všechna doktorská studia ale byla přeakreditována na samostatné studijní programy.    
 

AS PedF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení DSP Didaktika českého jazyka. (22–0–0) 

 

5. Různé 

Členové AS PedF UK diskutovali o příspěvku na Facebookových stránkách AS PedF UK ohledně 

zapojení studentů do reformy pregraduální přípravy učitelů. MŠMT, v rámci přípravy strategie 

2030+, má v plánu připravit budoucí učitele dle cílů strategie 2030+. Vytvořilo k tomu webové 

stránky, kde jsou základní údaje a také poznámka, že v případě zájmu se studenti mají informovat 

přes akademické senáty svých fakult.  

Fakulta má v dané komisi své zástupce – M. Nedělku, R. Wildovou, M. Zvírotského, členem je také 

náš končící senátor D. Pražák za Otevřeno. AS PedF UK však k průběhu jednání žádné informace 

nemá a nemůže je zprostředkovávat. Diskutovalo se o tom také na kolegiu a pan děkan to bude řešit 

na MŠMT, kde bude žádat, aby tato informace byla ze stránek odstraněna, jelikož se jedná 

o nedopatření a senát o tom nebyl informován.  
 

Členové AS PedF UK, prostřednictvím tajného hlasování, schvalovali členství extramurálních členů 

pracovních komisích senátu. Všichni navržení kandidáti vyjádřili zájem o práci v daných komisích.  
 

Výsledky hlasování jsou následující: 

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci, 

extramurální člen (18–0–3) 

Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D., komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci, 

extramurální člen (19–1–2) 

PhDr. Jana Kohnová, Ph.D., legislativní komise, extramurální člen (18–1–3) 

Bc. Daniela Čechová, technicko-administrativní komise, extramurální člen (20–0–1) 

Bc. Jan Vais, stipendijní komise, extramurální člen (20–0–2) 

PhDr. Veronika Laufková, Ph.D., stipendijní komise, extramurální člen (22–0–0) 

Mgr. Tomáš Bederka, stipendijní komise, extramurální člen (17–2–3) 

Bc. Nela Pastrnková, studijní komise, extramurální člen (18–0–4) 

Bc. Tereza Marešová, studijní komise, extramurální člen (19–0–3) 

PaedDr. Eva Marádová, CSc., legislativní komise, extramurální člen (18–1–2) 

 

Všichni navržení kandidáti byli zvoleni jako extramurální členové daných komisí.  

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Kateřina Widláková 

Vidoval: David Greger 


