
Zápis č. 11/2016 ze zasedání AS PedF UK ze dne 31. 5. 2016 

 
Přítomni: J. Stracený, L. Kašpar, E. Kalfiřtová, P. Nečasová, A. Jančařík, M. Burian, 
J. Štípek, M. Valášek, D. Čechová, T. Bederka, V. Fuglík, D. Greger, J. Kohnová, 
M. Linková, D. Neckář, J. Vais, L. Vaňková, K. Voldřichová 
Omluveni: R. Balský, A. Smolíková 
Hosté: R. Wildová, A. Kucharská, K. Uličná, Z. Fischerová 
 
Program:  
1. Kontrola zápisu a běžná agenda 
2. Schválení výroční zprávy o hospodaření za rok 2015 
3. Informace o akreditaci pro Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
4. Informace paní děkanky 
5. Schvalování nových členů Technicko-administrativní komise 
6. Průběh shromáždění Akademické obce – představení kandidátů na post děkana fakulty 
7. Organizace shromáždění AS PedF UK 14. 6. 2016  
 
1. Kontrola zápisu a běžná agenda  

 Schvalování zápisu č.10/2016: AS PedF UK schvaluje zápis 10/2016. (14-0-2) 
 Informace – D.Neckář: Zrušení studentské oborové rady katedry dějin a didaktiky 

dějepisu. AS bere na vědomí, že byla studentská oborová rada zrušena.  
  

2. Schválení výroční zprávy o hospodaření za rok 2015 
 Vysvětlení nárůstu počtu zaměstnanců – v přehledové tabulce se letos poprvé uvádí 

počet úvazků včetně projektů.  
 Hospodaření fakulty je v rámci univerzity na předních příčkách. 
 Došlo ke smazání kumulované ztráty, proto mohlo dojít k tvorbě fondu odměn. 
 AS PedF UK schvaluje výroční zprávu o hospodaření za rok 2015. (15-0-3)  

 
3. Informace o akreditaci pro Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

 A. Kucharská: Proběhly konzultace s katedrami, které se účastní zajištění výuky. 
Objevily se různé názory. Velkou lítost nad tím, že akreditace nebyla podána, 
projevily zejména jazykové katedry. Specializace jsou spokojeny s daným rozsahem 
(43 kreditů), některé se přikláněly k redukci ve specializaci a k nárůstu hodin 
společné přípravy. Spokojenost ze strany kateder psychologie a speciální 
pedagogiky, které získaly více hodin. Katedra české literatury vyjádřila spokojenost 
(nárůst jako reakce na dotazník z roku 2015 + vyrovnání dotace jazyka a literatury), 
katedra českého jazyka zpětně hodnotí, že by bylo vhodné zařadit další předměty. 
Katedra matematiky a českého jazyka si dokáží představit i rozsáhlejší změny, 
například formou specializace na matematiku. Celkově došlo k navýšení hodin 
zhruba o 24 hodin – navýšení seminářů mezi 21–26 hodin, což může činit ve 
společném základu velký objem výuky (zejména katedra primární pedagogiky, 
literatura, matematika). Podnět katedry IT, jejíž obsah v plánu v tuto chvíli chybí 
– doplnění v rámci povinně volitelných předmětů. Ve čtvrtek proběhne schůzka 
s katedrou primární pedagogiky – vysvětlení, seznámení s analýzou a další kroky.  

 Děkanka: Razantnější změny by vyžadovaly nový konsenzus participujících kateder. 
Úprava současného návrhu ve smyslu úpravy počtu seminářů a tím snížení 
ekonomické náročnosti se zdá jako dobrá varianta. Paní děkanka v žádném případě 
nechce porušit rovnováhu jazyka a literatury v rámci českého jazyka a rovnováhu 
výuky českého jazyka s matematikou. Případné návrhy změn ze strany katedry 
primární pedagogiky budou opět konzultovány s jednotlivými katedrami. 

 Předseda: Zprávy v médiích vzbudily dojem, že stávající plán je nekvalitní a studenti 
dle něj nejsou odpovídajícím způsobem připravováni, což rozhodně není pravda. 
Změny v plánu lze v rozsahu 20 % výuky provádět již nyní. O učiněných změnách 



(např. zařazení inkluzivní pedagogiky), by bylo vhodné informovat a napravit tak 
pověst oboru v očích veřejnosti.  

 
4. Informace paní děkanky 

 Vědecká rada: Členové rady obdrželi dopis prof. Mareše a doc. Slavíka k zastavení 
akreditace pro Učitelství 1. stupně ZŠ. Pan prof. Kvasz se k dopisu vyjádřil, stejně 
jako paní děkanka. Snaha je podporovat programy stejně, nerozvírat nůžky. Vznikne 
vysvětlující dopis zejména pro oborové rady uvnitř fakulty a vědeckou radu, která 
musí dostat kompletní vysvětlení.  

 Návrhy na udělení medailí fakulty projedná ještě stávající vědecká rada, stejně jako 
návrhy na udělení medaile univerzity. 

 Rekonstrukce 3. patra budovy v Brandýse nad Labem – fakulta žádá o projekt 
s finanční spoluúčastí rektorátu, který má 3. patro v nájmu. 

 Paní děkanka byla upozorněna, že jeden ze studentských členů disciplinární komise 
ukončil studium, paní děkanka předloží senátu návrh na jmenování nového člena. 

5. Schvalování nových členů Technicko-administrativní komise 
 AS schvaluje členství Anny Smolíkové v Technicko-administrativní komisi. (17-0-0)  
 AS schvaluje členství E. Kryčerové v Technicko-administrativní komisi. (10-6-1) 
 AS PedF UK zamítá dokument s návrhy E. Kryčerové na změny v administrativním 

zajištění činnosti senátu. (15-0-3) 
 

6. Průběh shromáždění akademické obce (7. 6. 2016 v 15:00 v Aule PedF UK) 
Proběhla diskuze k rámci, ve kterém by mělo proběhnout shromáždění akademické obce 
s následujícími závěry: 

 
Program:  
1. Zahájení (doc. Jančařík)  
2. Úvodní slovo paní děkanky a losování pořadí kandidátů pro představování 
3. Představení kandidátů a jejich programu. Maximálně 12 minut (představení + program).  
4. Otázky na nominanty (otázka do cca 1 minuty, odpověď do cca 3 minut) 

 
Technické body:  

 Z jednání bude pořízen oficiální video záznam, který bude následně zveřejněn 
(zajišťuje SIT na základě zaslaného požadavku). 

 Technicko-administrativní komise osloví všechny členy akademické obce.  
 V části představování bude umožněno pořizování obrazového záznamu hostům.  
 Očekávaná maximální délka 2,5 hodiny, tj. do 17:30.  
 Otázka bude kladena tak, že se tazatel postaví, představí se (student, obor/ 

zaměstnanec, katedra), řekne, komu je otázka položena a položí otázku. 

 
7. Organizace shromáždění AS PedF UK 14. 6. 2016  

 Kandidáti budou přicházet postupně. 
 Vylosované pořadí kandidátů: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.; PhDr. Martin 

Adamec, Ph.D.; doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (14:15, 14:45, 15:15)  
 Jednání je uzavřené, jako hosté jsou zváni všichni členové akademické obce fakulty. 
 AS žádá nominanty, aby se účastnili pouze své diskuze. 
 AS se usnesl, že v průběhu diskuze s nominanty bude možnost klást otázky zúžena 

pouze na členy AS PedF UK (17-0-1). 
 

Příští zasedání AS PedF UK se koná dne 14. 6. 2016 ve 14.00 v R112. 
 
Zapsala: Z. Fischerová  
Vidoval: A. Jančařík 


