
Zápis č. 5/2016 ze zasedání AS PedF UK ze dne 8. 3. 2016 

Přítomni: J. Stracený, J. Štípek, V. Fuglík, K. Voldřichová, J. Pivarč, M. Burian, D. Čechová, 

I. Jelínek, D. Pražák, D. Neckář, M. Valášek, L. Jančařík, D. Doubek, P. Nečasová, 

E. Kalfiřtová, L. Kašpar, T. Bederka, A. Jančařík 

Omluveni: E. Kryčerová, M. Kadrnožková, E. Marádová 

Hosté: M. Moulisová 

 

Program: 

1. Kontrola zápisu a běžná agenda 

2. Diskuze k aktualizaci Dlouhodobého záměru fakulty 

3. Různé 

 

1. Kontrola zápisu a běžná agenda 

 Předseda AS PedF UK informoval o poradě vedoucích pracovníků. 

 AS PedF UK schválil zápis č. 4/2016. (16-0-2) 

 AS PedF UK obdržel žádost studentky Kateřiny Svobodové, ve které se uchází 

o členství ve Studijní komisi. Tato žádost byla předána předsedovi Studijní komise. 

 J. Štípek informoval o zasedání Volební komise. Komise schválila kandidátky 

do voleb do AS PedF UK, kandiduje 9 zaměstnanců a 18 studentů. Všechny přihlášky 

byly v pořádku. Kandidátky budou vyvěšeny na úřední desce senátu do 15. 3. 2016, 

členové senátu zajistí zveřejnění také v Celetné, Myslíkově a v budově v Brandýse. 

 D. Neckář ustanovil obnovenou studentskou oborovou radu oboru Biologie. 

 

2. Diskuze k aktualizaci Dlouhodobého záměru fakulty 

 Akademický senát po prostudování dokumentu zahájil rozpravu nad jednotlivými 

kapitolami. Akademický senát nejprve jednal o celkové koncepci dokumentu 

a následně se v rozpravě podrobně věnoval první a druhé kapitole (Věda a Studium). 

Diskuze byla přerušena a akademický senát přijal následující stanovisko (15-0-1): 

Současná pracovní verze aktualizace dlouhodobého záměru neumožňuje jeho 

dokončení. Akademický senát nemá dostatek podkladů pro navržení požadovaných 

hodnot indikátorů. Akademický senát žádá vedení fakulty o kompletní přepracování 

dokumentu před společným jednáním o jeho finální podobě. Především navrhuje: 

o zestručnit text (např. neopakovat obecné pasáže z DZ), 



o neřešit záležitosti, které jsou samozřejmou součástí činnosti fakulty, 

o konkretizovat tzv. „Konkretizované cíle“, 

o nevkládat části, které byly po jednání s akademickým senátem vyřazeny z DZ 

(např. požadavek na zvýšení počtu akreditací v KS), 

o formulovat indikátory tak, aby je bylo možné vyhodnotit, 

u kvantifikovatelných indikátorů (např. uvedených slovem počet) stanovit 

jejich požadované (cílové) hodnoty pro rok 2016, 

o vynechat části, které nelze splnit v roce 2016 (např. databáze absolventů), 

o doplnit chybějící části (např.: uměleckou činnost, výzkum v jednotlivých 

oborech, nikoli pouze oborových didaktikách, přípravu projektů Progres) 

a další.  

3. Různé: 

 Po jednání senátu proběhne zasedání Technicko-administrativní komise, která se bude 

zabývat otázkou nové podoby webu a zálohováním dat z původních stránek. 

 

Zapsala: M. Moulisová 

Vidoval: A. Jančařík 

 

Příští zasedání AS PedF UK se koná dne 22. 3. 2016 od 14:00h v R 118. 


