
Zápis č. 6/2016 ze zasedání AS PedF UK ze dne 22. 3. 2016 

 

Přítomni: J. Stracený, E. Kryčerová, K. Voldřichová, J. Pivarč, D. Neckář, L. Kašpar, 

E. Kalfiřtová, P. Nečasová, D. Doubek, E. Marádová, A. Jančařík, I. Jelínek, M. Burian, 

J. Štípek, M. Valášek, M. Boušková, T. Bederka, V. Blažková, L. Janovec, V. Fuglík 

 

Omluveni: M. Kadrnožková, D. Čechová 

 

Hosté: R. Wildová, M. Zvírotský, M. Nedělka, K. Uličná, Z. Fischerová, A. Kucharská, 

M. Adamec, A. Tomková 

 

Program:  

1. Kontrola zápisu a běžná agenda 

2. Akreditační spisy 

3. Dlouhodobý záměr 

4. Různé 

 

1. Kontrola zápisu a běžná agenda  

● Schvalování zápisu č. 5/2016 (13-0-3), v zápise bude opraveno jméno L. Janovce. 

● Informace A.Jančaříka: Konec mandátu senátorů je pro studentské senátory 

29. 4. 2016, pro akademické senátory 14. 5. 2016. Nově zvolení senátoři nastoupí 

mandát až po tomto datu, budou však přizváni k předchozím jednáním jako hosté. 

● Kandidátní listina pro letošní volby do AS PedF UK nemůže obsahovat příslušnost 

kandidátů ke skupinám, na příští volby lze ošetřit volební vyhláškou. 

  

2. Akreditační spisy 

● Všechny spisy musí být doručené do 14. 4. 2016 akreditační komisi, nebo je již 

nebude možné projednat dle stávajícího postupu. 

● M. Zvírotský: Z původních 10 spisů bylo předloženo 8. Školský management bude 

akreditován dle nových pravidel. Posun akreditace program neohrožuje. 

● Byly představeny spisy: 

7531R001 Učitelství pro mateřské školy (Bc., PS, KS, jednooborové) 

7501T010 Pedagogika předškolního věku (NMgr., PS, KS, jednooborové) 

7506R002 Speciální pedagogika (Bc., PS, KS, jednooborové) 

7506T002 Speciální pedagogika (NMgr., PS, KS, jednooborové) 

7701R013 Psychologie a speciální pedagogika (Bc., PS, jednooborové) 

7701T005 Psychologie (NMgr., PS, KS, jednooborové) 

7504T213 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy 

a střední školy – anglický jazyk (NMgr., PS, KS, jednooborové) 

 

U spisů nebyly zjištěny formální nedostatky. U spisu Pedagogika předškolního věku již došlo 

k úpravě spisu tak, že spis splňuje podmínku na zajištění 60 % přednášek docenty nebo 

profesory.  

 

Dotazy: Bude zájem o prezenční předškolní pedagogiku? Paní děkanka: Ano, sledujeme 

dlouhodobý zájem o všechny formy studia předškolního vzdělávání. Pan proděkan: 

Chystaná změna legislativy může znamenat požadavek na magisterské vzdělání u ředitelů 

MŠ. 



A. Jančařík potvrzuje dodržení minimálních standardů u výše uvedených akreditací, žádá 

o ověření v případě KAJL.  

 

AS PedF UK schválil následující vyjádření k akreditačním spisům z této skupiny (20-0-0): 

AS PedF UK  se seznámil s výše uvedenými akreditačními spisy  a doporučuje je k dalšímu 

projednání vědecké radě a postoupení kolegiu rektora a akreditační komisi.  

 

Dále byl představen akreditační spis programu 7503T047 Učitelství pro 1. stupeň základní 

školy (Mgr., PS, KS, jednooborové). 

 

M. Zvírotský představil současnou podobu spisu: Ve studijním plánu byl překročen 

stanovený limit hodin (u PS o 26 hodin, u KS o 43 hodin), počet kreditů dodržen, nejsou 

dodrženy minimální standardy. Spis obsahuje velké množství volitelných předmětů, které 

nahrazují předměty povinně volitelné.  

Vzhledem k multidisciplinaritě oboru je podle vedení fakulty možné ve výjimečných 

případech navýšit počet hodin na konkrétní semestr, není však možné plošně aplikovat 

ve všech semestrech. 

Paní děkanka: Nedodržení minimálních standardů (zajištění 60 % přednášek docenty nebo 

profesory) v tuto chvíli neumožňuje poslat spis na akreditační komisi. Tento problém lze 

odstranit. 

 

Dr. Tomková seznámila akademický senát s podobou akreditačního spisu, jeho koncepcí 

a procesem jeho vzniku. Změna akreditace brala v úvahu měnící se profesní požadavky 

a také bylo bráno v úvahu studentské hodnocení výuky. Do nové akreditace musel být 

zařazen cizí jazyk pro všechny studenty ve větším rozsahu. O podobě akreditace probíhala 

jednání se všemi participujícími katedrami, včetně jednání s katedrou speciální pedagogiky. 

Existují argumenty pro navýšení počtu hodin. Došlo k integraci některých kurzů (mediální 

výchova). Došlo ke zrušení prohlubujícího modulu, některé stěžejní předměty z modulů 

se staly v nové akreditaci povinnými. Za základ jsou považovány český jazyk, literatura 

a matematika.  

 

Z diskuze: 

Paní děkanka: Pro jednání s katedrami je nutné zpracovat materiál vysvětlující 

mechanismus rozdělování hodinových dotací mezi obory a katedry. Myslí si, že je možné 

pomocí drobných úprav spis pozměnit na akceptovatelnou podobu. 

 

Bylo upozorněno, že nahrazení přednášek semináři má za následek, že i přes nepatrný 

pokles hodin dojde k razantnímu nárůstu výuky. Je otázkou, zda se pak výuka vůbec vejde 

do prostor fakulty. AS senát proto žádá vedení fakulty o ekonomické srovnání původní 

a nové podoby akreditace studia. 

 

Byla položena otázka, proč jsou akreditovány specializace, o které není dlouhodobě zájem 

ze strany studentů (ruský jazyk, francouzský jazyk). 

Odpověď dr. Tomkové: U specializací na jazyky může přijít výzva na podporu hrazená 

z jiných zdrojů. 

 

Proč nejsou připraveny specializace, které jsou ve světe běžné, např. na matematiku 

či český jazyk. 



Odpověď dr. Tomkové: Specializace na matematiku nebyla zařazena z důvodu velkého 

důrazu na výuku matematiky pro všechny studenty.  

 

A. Jančařík podal o informaci o kreditovém systému, ve všech zemích znamená 1 kredit 

srovnatelné množství práce studentů. Větší množství přímé výuky znamená menší množství 

samostudia studentů. Proto se ptá, proč není samostatná práce studentů vyžadována 

ve stejném rozsahu jako u jiných programů na fakultě. 

L. Janovec: Jak je zastoupena pragmatika a mediální výchova jako velmi aktuální oblasti 

vzdělávání? Odpověď dr. Tomkové: Zmíněné předměty ve studijním plánu zařazeny nejsou. 

 

AS PedF UK odkládá vyjádření o akreditaci Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na příští jednání 

senátu a požaduje dopracování spisu tak, aby splňoval alespoň minimální standardy 

akreditační komise a vnitřní pravidla fakulty (19-1-0). 

 

  

3.  Aktualizace dlouhodobého záměru PedF UK pro rok 2016 

● Senát obdržel upravený dokument.  

● Jednotliví proděkani představili svoji agendu a zodpověděli otázky členů senátu. 

Dokument dozná již jen poslední dohodnuté úpravy a bude zveřejněn. 

 

 

4. Různé 

● Vícekriteriální hodnocení bude projednáno pracovní skupinou zástupců AS PedF UK 

a vedení fakulty dne 31. 3. 2016.  

● Akademický senát žádá paní děkanku o poskytnutí souhrnu připomínek kateder 

ke stávajícímu modelu. 

● V. Fuglík informoval o opatření děkana 8/2016. Jednání o využití sociálního fondu 

se povedlo dovést ke zdárnému konci. 

● D.Neckář obdržel návrh na ustanovení studentské oborové rady IT a TIV, kterou 

ustanovil. 

 

  

 

Příští zasedání AS PedF UK se koná dne 5. 4. 2016 ve 14.00 v doktorandské místnosti. 

 

Zapsala: Z. Fischerová  

Vidoval: A. Jančařík 

 

 

 

 


