
Zápis č. 16/2016 ze zasedání AS PedF UK ze dne 4. 10. 2016 

 

Přítomni: T. Bederka, M. Burian, D. Čechová, V. Fuglík, D. Greger, A. Jančařík, 

M. Kadrnožková, E. Kalfiřtová, L. Kašpar, J. Kohnová, M. Linková, L. Richter, A. Smolíková, 

J. Stracený, J. Štípek, J. Vais, L. Vaňková 

Omluveni: L. Janovec, D. Pražák, M. Valášek 

 

Program:  

1. Běžná agenda 

2. Přijímací řízení 

3. Garanti studijních programů 

4. Medaile univerzity 

5. Různé 

1. Běžná agenda  

- AS schvaluje zápis 15/2016. (13-0-2) 

- Proběhla prohlídka bufetu pro zájemce o pronájem, zúčastnily se 2 firmy, zájem 

projevila i správa kolejí a menz. 

- Připravuje se novelizace opatření děkana pro čerpání sociálního fondu. 

- Předseda senátu obdržel výroční zprávu univerzity za rok 2015. 

- Předseda ekonomické komise informoval o tom, že po dohodě s tajemnicí fakulty 

bude plnění a případná úprava rozpisu finančních prostředků v tomto roce projednána na 

zasedání AS 1. 11., před tím v ekonomické komisi. 

- Pro tajné volby na dnešním zasedání jsou všichni přítomní členové AS členy volební 

komise. (17-0-0) 

- Předsedou volební komise pro tajné volby je zvolen J. Štípek. (17-0-0) 

2. Přijímací řízení 

- Předseda senátu potvrdil, že byla splněna podmínka na zveřejnění materiálu před 

projednáním v AS. 

- AS schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studovaných programech 

uskutečňovaných na pedagogické fakultě dle předloženého návrhu. (17-0-0) 

3. Garanti studijních programů 

- Proběhla diskuze k návrhu (viz příloha). 

- AS vyjádřil souhlas s navrženými změnami garantů studijních programů. (17-0-0) 

4. Návrh na udělení medaile fakulty 

- AS obdržel návrhy na udělení medailí fakulty od pana děkana. 

- Proběhla rozsáhlá diskuze k návrhům a způsobu výběru a schvalování. 

- Proběhla diskuze k formě, jakou se má AS k návrhům vyjádřit. 

- AS se vyjádří k udělení medailí fakulty na svém příštím zasedání. (14-0-3) 

5. Různé 

- Předseda AS informoval o změnách Organizačního řádu a nových komisích. 

Příští zasedání AS PedF UK se koná dne 18. 10. 2016 ve 14.00 hod. v doktorandské 

místnosti. 

Zapsal: M. Burian 

Vidoval: A. Jančařík 



Příloha 1: 

 

Akademický senát Pedagogické fakulty UK v Praze  

Zasedání Akademického senátu dne 4. 10. 2016 

V Praze dne 29. 9. 2016 

Č.j. 142/2016/D 

 

 

Věc: projednání garantů studijních programů/oborů  na PedF UK v Praze 

 

Vážení,  

v souvislosti s ukončením pracovního poměru prof. Spilkové k  31. 10. 2016 Vás tímto 

žádáme o projednání změn v garantování studijních programů/oborů na PedF UK na zasedání 

Akademického senátu konaném dne 4. 10. 2016.  Jedná se o návrhy na ukončení garantování 

u prof. Spilkové a v souvislosti s tím návrhy na nové garanty.  

(Garant studijního programu/oboru musí být habilitován (docent) nebo jmenován profesorem, musí mít na PedF 

UK v Praze úvazek 1,0 a úvazek na jiných vysokých školách či v jiných institucích by neměl přesáhnout výši 0,5.  

Měl by být habilitován nebo jmenován v oboru, jehož kvalitu a rozvoj má garantovat, nebo v oboru blízkém, a 

měl by mít odpovídající publikační, resp. uměleckou činnost za posledních 5 let související s garantovaným 

studijním programem.  

Garant studijního programu/oboru by měl zajišťovat garanci jednoho bakalářského programu/oboru, jednoho 

navazujícího magisterského programu/oboru, případně jednoho magisterského programu/oboru (včetně 

dobíhajících programů), jednoho doktorského programu a může být i garantem jejich různých jazykových 

mutací.) 

 

Změny v garantování:  

Prof. Spilková dosud garantovala jeden magisterský program a jeden program doktorský, oba 

byly realizovány v prezenční i kombinované formě výuky. Doktorský program je akreditován 

i v anglickém jazyce a má dvě modifikace – tříletou a čtyřletou.  

Studijní obory/programy – garance prof. PhDr. V. Spilkové, CSc.   

 M7503 Učitelství pro základní školy, obor 7503T047 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

 P7501 Pedagogika studijního programu Pedagogika (Education), obor 7501V008 

Pedagogika (Education) 

 

 

Návrhy na nové garanty:  

 M7503 Učitelství pro základní školy, obor 7503T047 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ: prof. 

PaedDr. Radka Wildová, CSc.  



 P7501 Pedagogika studijního programu Pedagogika (Education), obor 7501V008 

Pedagogika (Education): doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. 

 

V souvislosti s  tím žádáme o projednání  změny v garantování – návrh na odvolání 

prof. PaedDr. Radky Wildové, CSc. a jmenování nové garantky:  

 M7501 Pedagogika,  7501T010 Pedagogika předškolního věku: nový garant studijního 

programu/oboru doc. PhDr. Soňa Koťátková, Ph.D.  

 

Seznam nově navržených garantů bude doložen při schvalování garantů ve VR Čestným 

prohlášením garanta. Avizujeme, že v průběhu AR 2016/17 dojde ke změně dalších garantů 

dle nově schválených akreditací (budou realizovány od akademického roku 2017/18) 

 

Děkujeme Vám za projednání naší žádosti. 

 

       

     prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.   

     děkan PedF UK  

 

 

 

 


