
Zápis č. 1/2022 ze zasedání AS PedF UK ze dne 18. 1. 2022  

UKPedF/165430/2022 

 

Přítomni: M. Šafaříková, M. Linková, K. Jirovec, B. Matějková, E. Ehler, L. Jakubcová 

Hajdušková, L. Květoňová, J. Stracený, R. Listíková, L. Benýšková, T. Dvořák, P. 

Chalupský, M. Kotrs, M. Mikuláš, D. Mukenšnábl, J. Štípek, O. Vasiluk, N. Vondrová 

Omluveni: D. Greger, T. Malimánek, K. Mikule, L. Nováková, A. Stropek, L. Vojtíková 

Hosté: A. Jančařík, V. Teodoridis, K. Starý, L. Maršálková, P. Nečasová, J. Jiřičková 

 

Program: 

1. Schválení programu 

2. Administrativa 

3. Vyhlášení voleb do AS PedF UK 

4. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studijního programu Didaktika biologie 

5. Připravovaná koncepce fakultních a klinických škol PedF UK 

6. Různé 

 

1. Schválení programu 

AS PedF UK schvaluje program jednání v předloženém znění. (17-0-0) 

 

2. Administrativa 

AS PedF UK schvaluje zápis č. 17/2021. (17-0-0) 

M. Šafaříková ustanovuje studentské oborové rady: SOR FJ, SOR chemie, STROM, SOR NJ, 

SOR pedagogiky, SOR psychologie, SOR 1st ZŠ. 

B. Matějková odchází z legislativní komise a vstupuje do komise studijní. 

M. Linková navrhla časový plán zasedání AS PedF UK pro nadcházející letní semestr 

akademického roku 2021/2022. Další zasedání proběhne 1. 2. 2022 (v již schváleném termínu) 

a následně pak dle termínů pro letní semestr 2021/2022. 

Časový plán zasedání pro letní semestr akademického roku 2021/2022: 

15. 2. 2022 R118 14:00 

  1. 3. 2022 R118 14:00 

15. 3. 2022 R118 14:00 

29. 3. 2022 R118 14:00 

12. 4. 2022 R118 14:00 

26. 4. 2022 R118 14:00 

10. 5. 2022 R118 14:00 

24. 5. 2022 R118 14:00 

  7. 6. 2022 R118 14:00 



21. 6. 2022 R118 14:00 

13. 9. 2022 R118 14:00 

AS PedF UK schvaluje návrh časového plánu řádných zasedání pro letní semestr 

akademického roku 2021/2022. (17-0-0) 

 

3. Vyhlášení voleb do AS PedF UK 

J. Štípek představil návrh Vyhlášení voleb do AS PedF UK. 

Volby se vyhlašují ve studentské kurii a ve II. kurii zaměstnanecké ve dnech 23., 24. a 25. 3. 

2022. 

Za členy volební komise pro volby do AS PedF UK byli navrženi J. Štípek, J. Stracený, E. 

Ehler, L. Jakubcová Hajdušková, R. Listíková, K. Jirovec, B. Matějková. Předsedou volební 

komise byl zvolen J. Štípek. 

AS PedF UK schvaluje členy (vč. předsedy) volební komise pro volby do AS PedF UK. (17–

0–0) 

AS PedF UK schvaluje harmonogram voleb. (17-0-0)  

AS Pedf UK schvaluje vyhlášení voleb do AS PedF UK v termínu 23., 24. a 25. 3. 2022. (17–

0–0) 

Vyhlášení voleb do AS PedF UK je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

 

4. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studijního programu Didaktika biologie  

Podmínky příjímacího řízení byly zaslány všem členům AS 11. 1. 2022. Projednání podmínek 

přijímacího řízení do prezenční i kombinované formy doktorského programu Didaktika 

biologie se konalo za přítomnosti proděkanů A. Jančaříka a V. Teodoridise. Podmínky jsou 

zveřejněny v SIS.  

AS PedF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení do doktorského studijního programu 

Didaktika biologie v předloženém znění. (17-0-0) 

 

5. Připravovaná koncepce fakultních a klinických škol PedF  

Podklady pro jednání k tomuto bodu byly zaslány všem senátorům 11. 1. 2022. Proběhla 

diskuse, do které se kromě přítomných senátorů zapojili zástupci Střediska pedagogické praxe 

K. Starý a L. Maršálková, studijní proděkanky P. Nečasová a J. Jiřičková, proděkan pro vědu 

a výzkum A. Jančařík. 

B. Matějková se dotazuje, kdo bude vybírat učitele na klinických školách, kteří budou 

poskytovat kvalitní zpětnou vazbu. 

K. Starý odpovídá, že se vypracovávají směrnice pro souvislou praxi. Ty stanovují rámec, jehož 

cílem je sjednotit podmínky na katedrách tak, aby se příliš nelišila kvalita poskytované reflexe. 

Plná zodpovědnost ale leží na katedrách.  



V tomto roce se plánuje tzv. pilotáž, kdy se na několika školách nejprve vyzkouší koncepce 

klinické školy, následně bude vyhodnoceno, jak připravovaný koncept funguje.  

Je potřeba, aby komunikaci za školu vedl někdo konkrétně pověřený a byl kontaktní osobou 

pro studenty různých kateder, tedy např. zástupci ředitele, ředitelé sami. Zároveň bude snaha o 

zkvalitnění pracovníků na fakultních školách. 

L. Maršálková doplňuje, že veškerá spolupráce začíná u ředitelů škol. Pro fakultní učitele by 

měl také probíhat kurz mentoringu (jak vést dospělé lidi a studenty).  

L. Květoňová se ptá, zda bude do pilotáže začleněna i speciální škola. 

K. Starý odpovídá, že pilotní fáze bude odzkoušena na ZŠ Táborská. Mezi žáky této školy se 

nacházejí i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. V budoucnu bude možné uvažovat o 

širších kritériích výběru klinických škol. 

M. Mikuláš vznáší dotaz, zda bude možné v rámci klinických škol naplňovat i výzkumnou 

činnost. 

J. Štípek dodává, že výzkum s klinickými školami úplně nesouvisí. Středisko praxí má za úkol 

zajistit praxi především pro studenty.  

J. Starý odpovídá, že školy jsou otevřené tomu, že studenti budou přicházet s něčím novým, 

budou se zkoušet nové vyučovací postupy i kurikulární materiály. Pro ředitele je to určitě 

přínos, uvidí nové trendy. Školy zároveň umožní výzkum studentů pro kvalifikační práce 

(bakalářské, diplomové s preferencí akčního výzkumu). 

A. Jančařík připomíná, že klinické školy jsou diskutovány v celé republice. Na toto téma 

proběhlo jednání mezi Asociací děkanů pedagogických fakult a MŠMT. Cílem ministerstva je 

zavést pozici fakultního učitele z prostředků na regionální školství. Navíc by mělo ministerstvo 

jasně definovat, co jsou to klinické školy.  

P. Nečasová doplňuje informace k fakultní koncepci sítě klinických škol. Byla vytvořena 

platforma spolupracujících ředitelů škol, s nimiž se na základě zkušenosti řeší, jak by měla 

klinická škola vypadat. Jedná se o ideál této koncepce, vše nicméně souvisí s ministerstvem a 

následným financováním. Prozatím jde ze strany PedF UK o pilotáž, vyzkouší se domluvené 

principy, jejich fungování. Než ministerstvo samo navrhne ucelený koncept, PedF UK již bude 

mít zkušenosti a bude připravena. 

B. Matějková se ptá, jak se bude sbírat zpětná vazba od fakultních škol a jak to bude u 

klinických. 

J. Štípek navrhuje zavést cílenou výzkumnou sondu, která by oslovila studenty a vztahovala se 

konkrétně k praxím. Jednalo by se například o krátký dotazník sloužící k hodnocení a reflexi 

praxí. 

J. Jiřičková odpovídá, že už v současném studentském hodnocení výuky jsou studenti 

dotazováni na praxe, otázky jsou mířeny k reflexi kvality praxe, zároveň jsou to otázky 

otevřené, umožňující širší vyjádření v odpovědi.  

 

 



6.Různé 

Reakce zástupců studentů teologických fakult na nové propagační tričko PedF UK – k jednání 

na příštím senátu. 

 

Zapsala: T. Zídková 

Vidoval/a: M. Linková 

 

 

 

Příloha č. 1: Vyhlášení voleb do akademického senátu PedF UK 

  



 Univerzita Karlova  

Pedagogická fakulta 

Magdalény Rettigové 4 

116 39 Praha 1 
 

VYHLÁŠENÍ VOLEB  

DO AKADEMICKÉHO SENÁTU 

Akademický senát na svém zasedání dne 18. 1. 2022 dle čl. 2 

Volebního řádu Akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

vyhlásil svým usnesením volby do akademického senátu. 

Volby budou probíhat ve studentské kurii (šest volených zástupců) a II. kurii zaměstnanecké 

(čtyři volení zástupci) ve dnech 23., 24. a 25. 3. 2022 vždy od 12:00 do 16:00 hodin. Místem 

konání voleb bude vstupní hala budovy fakulty v ulici Magdalény Rettigové 4.  

V případě, že na PedF UK bude vyhlášen na základě čl. 66a Statutu Univerzity Karlovy 

mimořádný stav (např. v souvislosti s pandemií), budou volby probíhat online, a to nepřetržitě 

v termínu od 23. 3. 2022, 12:00 do 25. 3. 2021, 16:00. Odkaz na webovou aplikaci pro online 

hlasování a instrukce k hlasování budou zveřejněny na úřední desce fakulty a současně 

rozeslány oprávněným voličům e-mailem, který mají uvedený ve Studijním informačním 

systému (SIS). 

Přípravu a průběh voleb organizuje a řídí volební komise ve složení:  

J. Štípek (jiri.stipek@pedf.cuni.cz; předseda komise), J. Stracený, E. Ehler, L. Jakubcová 

Hajdušková, K. Jirovec, B. Matějková, R. Listíková 

Právo volit a kandidovat v těchto volbách má každý člen akademické obce fakulty, který je 

zařazen ve studentské kurii nebo II. kurii zaměstnanecké. Volby jsou rovné, tajné a přímé. 

Hlasuje se tedy osobně a zastoupení není přípustné. 

Kandidát na členství v senátu musí a) být členem akademické obce v kurii, do které jsou 

vyhlášeny volby a b) může kandidovat jen za kurii, které je členem. Kandidáta musí navrhnout 

nejméně 5 jiných členů dané kurie. Návrh musí být podán písemně a musí obsahovat: 

a) jméno kandidáta, 

b) v případě akademického pracovníka jeho pracoviště, 

c) v případě studenta ročník a studijní program, 

d) jméno a podpis navrhovatelů (alespoň 5 členů kurie, za níž uchazeč 

kandiduje), 

e) souhlas kandidáta s navržením. 

Návrhy na kandidáty se odevzdávají volební komisi prostřednictvím podatelny, která opatří 

návrh razítkem s datem a časem podání návrhu.  

Rozhodne-li se kandidát odvolat svůj souhlas s navržením, odevzdá prostřednictvím podatelny 

volební komisi písemné prohlášení o odvolání souhlasu s navržením. 

Harmonogram voleb 

18. 1. 2022   vyhlášení voleb 

3. 3. 2022 do 14:00 hod.   ukončení podávání návrhu na kandidáty 

do 4. 3. 2022   vyvěšení kandidátní listiny 



23., 24. a 25. 3. 2022  volby 

do 29. 3. 2022   zveřejnění protokolu o výsledcích voleb 

V Praze dne 18. 1. 2022 

PhDr. Marie Linková, Ph.D.   

místopředsedkyně akademického 

senátu 



PŘÍLOHA 

Kurie, v nichž probíhají volby: 

 

Studentská kurie 

pozn: V senátu mají studující kvótu 12 míst (z 24). Mandát senátora zvoleného za 

studentskou kurii je dvouletý. Volby však probíhají každý rok a každý rok se volí 

příslušná polovina senátorů za studentskou kurii (6 senátorů).  

 

II. kurie (zaměstnanecká) 

Katedra dějin a didaktiky dějepisu 

Katedra občanské výchovy a filozofie 

Katedra psychologie 

Katedra pedagogiky 

Katedra preprimární a primární pedagogiky 

Katedra speciální pedagogiky 

Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání 

 

 

 

 

 

V Praze dne 18. 1. 2022 

PhDr. Marie Linková, Ph.D.   

místopředsedkyně akademického 

senátu 

 

   


