
Zápis č. 10/2016 ze zasedání AS PedF UK ze dne 17. 5. 2016 

Přítomni: R. Balský, D. Čechová, V. Fuglík, D. Greger, A. Jančařík, L. Janovec, 

M. Kadrnožková, E. Kalfiřtová, L. Kašpar, J. Kohnová, M. Linková, D. Neckář, P. Nečasová, 

D. Pražák, A. Smolíková, J. Stracený, M. Valášek, L. Vaňková, K. Voldřichová 

Omluveni: M. Burian, J. Štípek, J. Vais, T. Bederka 

Hosté: M. Adamec, R. Wildová, M. Nedělka, J. Svobodová, M. Moulisová 

Program: 

1. Kontrola zápisu a běžná agenda. 

2. Rozlepování obálek s nominanty na kandidáty na post děkana PedF UK 

3. Anketa – studentské hodnocení výuky, zodpovězení otázek senátu panem proděkanem 

Adamcem 

4. Informace paní děkanky – fakulta v mediálním prostoru 

5. Různé – výběrová řízení na fakultě, volba členů do komisí, informace předsedkyně 

Technicko-administrativní komise 

 

1. Kontrola zápisu a běžná agenda 

 Schvalování zápisu 9/2016. AS PedF UK schválil zápis 9/2016. (16-0-3) 

 Předseda AS PedF UK oficiálně přivítal 3 nové senátory z řad zaměstnanců, 

D. Gregera, J. Kohnovou a M. Linkovou, a A. Smolíkovou z řad studentů. 

 Informace z AS UK: AS UK obdržel žádost II. Lékařské fakulty o přejmenování na 

Lékařskou fakultu Motol. AS PedF UK hlasoval, zda se k žádosti vyjádří. (7-12-0). 

AS PedF UK se na základě hlasování rozhodl k žádosti nevyjadřovat. 

 AS PedF UK obdržel neoficiální dopis z univerzity v Olomouci týkající se možnosti 

oslav Mezinárodního dne studentstva, 17. listopadu. Vzhledem k tomu, že AS PedF 

UK zatím neobdržel oficiální stanovisko z univerzity v Olomouci, jednání se odkládá. 

2. Rozlepování obálek s nominanty na kandidáty na post děkana PedF UK. 

 Byly rozlepeny obálky a ověřena správnost, především dostatečný počet navrhovatelů 

a skutečnost, že nominanti vyjádřili souhlas s návrhem a dodali stručný profesní 

životopis s charakteristikou svého předchozího působení na akademické půdě a teze 

svého volebního programu v základních oblastech činnosti fakulty (studijní, vědecké, 

ekonomické, organizační, personální, rozvojové…) na funkční období, doplněné 

podepsaným prohlášením, že je budou v případě jmenování děkanem realizovat. 

 AS registruje následující 3 nominanty:  

 PhDr. Martin Adamec, Ph.D.  

 doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.  

 prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 

 AS PedF UK schvaluje seznam nominantů na kandidáta na funkci děkana a zároveň 

schvaluje zveřejnění tezí v elektronické podobě dodané nominanty. (19-0-0) 

 AS nebude vzhledem ke zveřejnění tezí v elektronické podobě žádat nominanty 

o jejich stručnou podobu. Dr. Adamec dodal teze nadepsané stručné teze, tento 

dokument splňuje i tak podmínky pro zařazení do voleb, není možné jej však pro 

zveřejnění rozšiřovat, závazná je odevzdaná podoba. 



 Usnesení: AS PedF UK svolává shromáždění akademické obce, které se uskuteční dne 

7. 6. 2016 v 15:00 v Aule PedF UK. Předsedajícím bude v souladu s Volebním 

a jednacím řádem předseda AS PedF UK doc. RNDr. A. Jančařík, Ph.D. Předmětem 

jednání akademické obce bude představení nominantů a jejich programů. 

3. Anketa – studentské hodnocení výuky, zodpovězení otázek senátu panem proděkanem 

Adamcem 

 Na minulém zasedání senátu proběhla diskuze ohledně studentského hodnocení výuky 

a byly zformulovány 2 hlavní otázky, které senátu přišel zodpovědět pan proděkan 

Adamec. 

 Nejprve se řešila otázka pozdního zveřejnění výsledků. Pan proděkan Adamec 

upozornil na to, že výsledky byly zveřejněny pouze o 3 dny později, než tomu bylo 

v předešlém roce, tedy 22. 3. 2016. Nicméně souhlasí se senátory, že zveřejňování 

výsledků po začátku LS znemožňuje vyučujícím hodnocení studentů reflektovat do 

výuky. V. Fuglík se tedy zeptal, zda je nějaká možnost, aby se proces hodnocení 

urychlil a výsledky se tak dostaly k vyučujícím před začátkem LS. Proděkan Adamec 

oznámil, že komise pro hodnocení výuky zvažuje přechod na systém hodnocení, který 

používá Filozofická fakulta. Jedná se o komplexnější změny, které by zahrnovaly 

i proces zpracování výsledků hodnocení a celý systém by se tak stal pružnějším. 

 Dále se řešila rozdílnost viditelnosti dat z pohledu vyučujícího a vedoucího katedry. 

Ukázalo se, že údaje jsou dostupné všem, avšak je nutné hledat nikoli v sekci 

Výsledky, ale Číselné hodnocení a nastavit požadovaný semestr. 

 V diskuzi také zaznělo, zda má studentské hodnocení vůbec smysl v počtu, ve kterém 

se průměrně realizuje. Vyučující se vyjadřovali k neochotě studentů hodnotit výuku. 

D. Pražák však vyjádřil názor, že z jeho pohledu se poměrně daří studenty 

k hodnocení výuky přesvědčovat. Zároveň však vyjádřil pocit tzv. začarovaného 

kruhu, kdy učitelé nepracují s výsledky hodnocení studentů, protože hodnotí málo 

studentů a studenti nehodnotí, jelikož výsledky se ve výuce nepromítnou. Zároveň 

také poukázal na to, že zveřejňování komentářů vedoucích kateder k výsledkům 

studentského hodnocení bylo ze strany studentů pozitivně kvitováno.  

4. Informace paní děkanky – fakulta v mediálním prostoru 

 Paní děkanka se vyjádřila k situaci ohledně otevřeného dopisu, který obdržela, 

a k následným mediálním reakcím. 

 Čtyři ředitelé fakultních ZŠ vyjádřili v otevřeném dopise adresovaném děkance PedF 

UK nesouhlas s tím, že nebyl schválen akreditační spis oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 

Dopis byl zveřejněn v Učitelských listech. Paní děkanka na dopis reagovala také 

otevřeným dopisem a stanovisko kolegia bylo vyjádřeno tiskovou zprávou. V dopise 

byl zmíněn mimo jiné také předseda AS PedF UK A. Jančařík, který se adresně 

vyjádřil k průběhu schvalování. 

 Paní děkanka požádala senát o vyjádření podpory krokům, které vedení fakulty v této 

věci podniklo. 

 V. Fuglík zdůraznil, že AS neměl k dispozici spis, ke kterému se ředitelé škol 

vyjadřují. 



 AS PedF UK se zabýval otevřeným dopisem týkajícím se akreditace oboru Učitelství 

pro 1. stupeň ZŠ adresovaným paní děkance a přijal toto usnesení:  

AS PedF UK vyjadřuje podporu odpovědi paní děkanky na otevřený dopis 

a stanovisku předsedy AS PedF UK A. Jančaříka, viz příloha. (18-0-1) 

 Paní děkanka dále informovala, že se stala členkou pracovní komise MŠMT pro řešení 

aktuálního stavu nedostatku učitelů. 

 14. 6. 2016 proběhne v Poslanecké sněmovně diskuze u kulatého stolu na téma 

problematika přípravy učitelů na pedagogických fakultách. Ve stejný den se také 

uskuteční jednání asociace děkanů pedagogických fakult.  

 Paní děkanka byla potěšena průběhem oslav narození Karla IV., kterých se zúčastnilo 

mnoho významných hostů. Poděkovala KHV za připravený program. Fakulta si velmi 

váží práce, kterou UK v rámci organizace oslav vykonala. 

 Usnesení: AS PedF UK děkuje všem pracovníkům fakulty, kteří se podíleli 

na reprezentaci fakulty v průběhu oslav narození Karla IV., především paní děkance 

za aktivní účast a KHV za organizaci několika koncertů. 

 Spolu se zmínkou o koncertech přádaných KHV byl D. Pražákem vznesen dotaz ke 

koncertu v Týnském chrámu. D. Pražák upozornil, že společné provedení Requiem 

a Te Deum není obvyklé. M. Valášek vysvětlil, že koncert byl organizován k výročí 

konce druhé světové války v Evropě. Requiem tak připomíná oběti válečného 

konfliktu, Te Deum je pak poděkováním za nastolený mír. Vzhledem k onemocnění 

moderátora koncertu tato informace poněkud zapadla. 

 

5. Různé (volba členů do komisí, výběrová řízení na fakultě, informace z Technicko-

administrativní komise) 

 Volba nových členů komisí: 

 E. Kryčerová – Stipendijní komise    (10-0-5) 

 R. Balský – Ekonomická komise    (15-0-2) 

 V. Fuglík v souvislosti s volbou nových členů komise žádá o navýšení počtu členů 

v Technicko-administrativní komisi. Místo bude nabídnuto E. Kryčerové, která již 

v komisi působila. 

 Výběrová řízení na fakultě. Byli zvoleni tito kandidáti: 

 P. Nečasová – Katedra germanistiky   (16-0-3) 

 M. Valášek – Katedra hudební výchovy  (16-0-3) 

 D. Greger – Katedra psychologie – vedoucí  (19-0-0) 

 Informace z Technicko-administrativní komise: Předsedkyně komise prosí senátory, 

aby z fotografií, které jim budou zaslány, vybrali vhodné k publikování na webu 

senátu. Předsedkyně komise dále informovala, že od 1. září bude spuštěn nový web 

senátu, stávající web přestává fungovat ke dni 30. 6. 2016 a nadále bude sloužit pouze 

jako archiv. 

Příští zasedání AS PedF UK se koná dne 31. 5. 2016 ve 14.00 v doktorandské místnosti. 

 

Zapsala: M. Moulisová 

Vidoval: A. Jančařík 



Příloha 1 – Odpověď na otevřený dopis 

 

Vážený pane řediteli, 

děkuji za váš dopis. Akademický senát se akreditačním spisem studijního programu 

oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy zabýval na svých jednáních ve dnech 
22. 3. 2016 a 5. 4. 2016. 

Zápisy z obou jednání jsou veřejně dostupné na 
adrese http://senat.pedf.cuni.cz/zapisy/zapisy-2016/. 

22. 3. 2016 Akademický senát přijal následující usnesení: 

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). 

5. 4. 2016 Akademický senát přijal následující usnesení: 

AS PedF UK doporučuje další procesní zpracování spisu s výhradami (11 hlasů z 21 
pro usnesení): 

Akademický senát neobdržel a nezná finální podobu spisu. (19-1-0), 

Akademický senát upozorňuje na formální nedostatky předloženého akreditačního spisu 

a upozorňuje na nutnost jejich odstranění před předáním spisu kolegiu rektora. (16-1-3), 

AS žádá vedení fakulty a garanta oboru, aby našli cestu ke snížení ekonomické 
náročnosti studijního programu (16-1-3). 

AS tedy schválil akreditační spis, i když tento nebyl předložen a obsahoval velké množství 

formálních nedostatků. Nejzazší termín na jejich odstranění bylo 11. 4. 2016, kdy musela 

být bezchybná verze předložena kolegiu rektora.  Dne 6. 4. 2016 mne (spolu s vedením 

fakulty a akademickým senátem) zpracovatelka spisu informovala o rozhodnutí 

rezignovat na úpravy spisu. O spisu tak nebylo možné dále jednat, protože nedošlo 
k odstranění formálních nedostatků. 

S pozdravem 

Antonín Jančařík 

  

 


