
Zápis č. 6/2022 ze zasedání AS PedF UK ze dne 10. 5. 2022  

UKPedF/432487/2022 

Přítomni: M. Linková, J. Štípek, K. Mikule, R. Listíková, P. Chalupský, D. Erbeková, L. 

Jakubcová Hajdušková, Š. Hanetšlegerová, A. Pešková, V. Vohlídková, L. Benýšková, N. 

Vondrová, L. Květoňová, O. Vasiluk, A. Stropek 

 

Omluveni: D. Greger, T. Malimánek, M. Mikuláš, E. Ehler, J. Stará, K. Jirovec, L. 

Vojtíková, T. Dvořák, B. Matějková 

 

Hosté: A. Kucharská 

 

Program: 

1. Schválení programu 

2. Administrativa  

3. Podmínky přijímacího řízení podle zvláštních podmínek pro přijetí určené pro 

uchazeče z Ukrajiny  

4. Akreditace doktorského studijního programu Didaktika chemie 

5. Akreditace doktorského studijního programu Německý jazyk a literatura s didaktikou 

6. Různé 

 

1. Schválení programu 

AS PedF UK schvaluje program jednání v předloženém znění. (13-0-0) 

 

2. Administrativa  

AS PedF UK schvaluje zápis č. 5/2022. (13-0-0) 

K. Mikule ustanovuje studentskou oborovou radu TV. 

 

 Nabídka na účast zástupce senátu při výběrových řízeních: 

1. VŘ: docent/ka na Katedře preprimární a primární pedagogiky 

2. VŘ: odborný asistent/ka na Katedře rusistiky a lingvodidaktiky 

3. VŘ: odborný asistent/ka na Katedře matematiky a didaktiky matematiky 

4. VŘ: docent/ka na Katedře občanské výchovy a filozofie – zástupcem senátu bude L. 

Květoňová 



5. připravované VŘ: asisten/ka na Katedře anglického jazyka a literatury – zástupcem senátu 

bude Š. Hanetšlegerová 

Přesnou informaci o datech VŘ zatím nemáme (počítá se s termíny od 13. 6.), Katedra rusistiky 

a lingvodidaktiky bude mít výběrové řízení 23. 6. v 10 hodin.  

 

Proběhla tajná volba extramurálních členů do komisí senátu: 

E. Marádová - Legislativní komise (12-2-0) 

T. Bederka - Stipendijní komise (10-3-1)  

M. Šafaříková - Studijní komise (14-0-0) 

L. Nováková - Studijní komise (13-1-0)  

 

3. Podmínky přijímacího řízení podle zvláštních podmínek pro přijetí určené pro 

uchazeče z Ukrajiny 

Jedná se o přijímací řízení pro vybrané obory Bc prezenční i kombinované. Podklady k tomuto 

bodu byly zaslány všem členům AS 3. 5. 2022. 

Proděkanka A.Kucharská doplnila, že na rektorátu dlouho zvažovali, jak přijímací řízení 

nastavit, neboť podmínky jsou platné jen pro ukrajinské uchazeče splňující zvláštní zákon – 

doložku nebo vízum. Přijímací řízení bude podpořeno propagační akcí. Pro dvoukombinaci se 

počítá minimálně se 2 uchazeči a se 3 pro jednoobor. Studenti budou studovat v běžném 

režimu, budou čerpat stipendia, budou moci procházet jazykovou přípravou.  

Katedra psychologie upravila test ze 100 otázek na 50 otázek, budou zadány v angličtině.  

AS PedF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení podle zvláštních podmínek pro přijetí 

určené pro uchazeče z Ukrajiny pro akad. rok 2022/23 (14-0-0). 

 

4. Akreditace doktorského studijního programu Didaktika chemie 

Materiál k tomuto bodu byl zaslán 2. 5. 2022. Jde o prodloužení již udělené akreditace (s 

novým garantem studia). 

AS PedF UK doporučuje předložený doktorský studijní program Didaktika chemie Vědecké 

radě k projednání (14-0-0). 

 

5. Akreditace doktorského studijního programu Německý jazyk a literatura s didaktikou 

Materiál k tomuto bodu byl zaslán 2. 5. 2022. A. Kucharská sděluje, že tento program má horší 

personální zajištění (zatím neuskutečněná habilitace, věkové složení). 

AS PedF UK doporučuje předložený doktorský studijní program Německý jazyk a literatura s 

didaktikou Vědecké radě k projednání (14-0-0). 



 

6. Různé 

Zazněl požadavek na zařazení pravidelného reportu o událostech na univerzitním senátu do 

bodu Administrativa. Proběhlo zasedání studentské komory, kde se řešil univerzitní 

ombudsman, tato pozice by měla vzniknout v následujícím měsíci, měla by být podporou pro 

fakultní ombudsmany. Zároveň se V. Vohlídková zúčastnila Sociální komise AS UK, kde 

tématem byly koleje a menzy, které mají být rekonstruovány za poměrně vysokou částku. 

Ředitelka kolejí se vyjádřila, že v budoucnu pravděpodobně bude mít zájem na tom, aby se 

fakulty na financování kolejí podílely.    

 

Zapsala: Tereza Zídková 

Vidoval/a: Marie Linková 


