
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 
PEDAGOGICKÁ FAKULTA, KATEDRA GERMANISTIKY 

 

Zápis Rady studijního programu Německý jazyk se zaměřením na 
vzdělávání 

konané dne 3. 10. 2019 od 11.00 hod. 

_________________________________________________________________ 

 

Přítomni (bez titulů): Hana Andrášová, Jana Kusová, Jana Hofmannová, Zdeněk Pecka, 
David Fischböck (student), Jitka Pečlová (sekretářka katedry) 

Omluven: T. Pimingsdorfer (pracovně s kolegy z Univerzity v Pasově) 

 

Úvodem poděkovala vedoucí katedry všem za provedení úklidu pracoven 
katedry, který proběhl ve dnech 23./24. 9. 2019. 

1) Informace z porady vedoucích kateder, která se konala dne 1. 10. 2019 
 
- Akce „Votvírák“ – 9. 10. 2019, vyučující se budou věnovat studentům ve 

dvou etapách v čase 14,30 – 15,15, 15,30 – 16,15 hod.. Studenti se 
sejdou v pracovně D317, budou seznámeni s umístěním katedry, se 
studenty se bude diskutovat o studiu a dalších záležitostech, které je 
budou zajímat. 

- Jihočeské divadlo – možnost navštívit divadelní představení za snížené 
vstupné 100,- Kč (pro akademické pracovníky), zájemci nahlásí 
identifikační číslo své zaměstnanecké karty na personální odd. PF JU. 

- Metodika 17+ (věda) – MŠMT ČR bude měřit kvalitu výuky (dr. Vančura 
– bude se měřit i propadovostí studentů). 

- Bylo vysloveno poděkování za zaslání zprávy z výzkumných aktivit 
katedry. 

- Děkanka PF JU doc. Koldová má naplánovanou návštěvu všech kateder 
fakulty (nahlásit termín setkání – listopad 2019, připravit podklady pro 
jednání z naší strany. 

- JU jedná o změně telefonního operátora. 
- 8. 10. 2019 (úterý) se bude konat od 14,00 hod. slavnostní zahájení 

akademického roku na Bobíku, jsme zváni. 
- Pokud budeme žádat o příspěvek na konferenci, musíme uvádět 

oficiální název JU v Českých Budějovicích (jinak nebude příspěvek 
poskytnut). 

- Dress code – studenti si stěžují na nevhodné oblečení vyučujících, 
děkanka zaslala Sdělení/doporučení, ve kterém apeluje na 
profesionalitu, kolegialitu a serióznost pracovníků fakulty. 

- Pravděpodobně bude pokračovat akce „Nábyteček 2“. 
- PF má rozšířenou identitu Pro futuro. 
- Do 11. 10. 2019 zaslat podklady k přijímacímu řízení v AR 2020/21 paní 

Peškové na děkanát PF JU. 



- Každá katedra muže dostat 2 000,- - 2 500,- Kč na propagaci své katedry 
– upřesňující informace získá doc. Andrášová dotazem na kolegu 
Prenera. 

- HAP – dr. Vančura – každý vyučující by měl mít v průměru v AR 26,67 
hodin výuky, odzkoušeno 100 studentů, vést 5 BP/DP, 204 zápočtů, 
49,5 hod. u SZZ = zátěž odborného asistenta. 

- Akreditace – Rada programu – rektorát neodsouhlasil náš záměr a to 
proto, že nebyla správně zajištěna garance. Z toho důvodu byli změněni 
garanti a to takto: doc. Koldová – 2. stupeň ZŠ, doc. Hošpesová  a doc. 
Vítečková – 1. stupeň ZŠ. 

- Termín pro odeslání sylabů je do 20. 10. 2019. 
- 27. 11. 2019 – Den kateder, bude výuka, ale katedry si mohou pozvat 

experta např. na přednášku (ten bude fakultou zaplacen). 
 

2) Organizační záležitosti – doc. Andrášová 

-    10. 10. 2019 ve 14,00 hod. na D319 se uskuteční vítání studentů 1.     
ročníku  

- 31. 10. – 1. 11. 2019 přijede opět přednášet prof. Sander, plánuje se 
společná večeře v restauraci Solnice, nahlásit sekretářce, kdo se chce 
večeře zúčastnit (kvůli zajištění míst). 

- 31. 10. 2019 Jihočeské divadlo – Continuo (zajišťuje katedra 
společenských věd a sdělí bližší podrobnosti).  

- Evidence pracovní doby – zatím budeme používat stávající model, 
počkáme, až bude definitivně vyřešen formulář k její evidenci. Vedoucí 
katedry je oprávněn nařídit zaměstnancům pracovní dobu 

- Opatření R 408 k dodržování pracovní doby – prosím o nastudování. 
- 812 nových studentů na PF JU (v roce 2018 - 751) 
- Přijímací řízení – pokud student nedoloží podklady k přijímacímu 

řízení, jsme povinni jej vyzvat k jejich dodání. 
- Povinnost vyučujících vypisovat termíny zápočtů v programu STAG. 
- Doc. Andrášová zaslala vedení PF JU novelu opatření, schválila ji paní 

proděkanka dr. Malátová, dr. Pecka vyvěsí na web katedry. 
- SZZ – pokud se přihlášený student nedostaví ke státním závěrečným 

zkouškám, vkládá se do STAGu hodnocení 4 – nedostavil se. 
- Pojištění studentských praxí – má organizačně zajištěno dr. 

Hofmannová. 
- Bude se měnit disciplinární řád, katedry mohou nominovat své 

zástupce do disciplinární komise – za KNJ student 1. ročníku Pavel 
Kalma. 

- Internacionalizace předmětů – odpovídá dr. Kusová. 
- Formuláře na návrh stipendia  - využívat v IS STAG – dělí se na 

prémiová a mimořádná. Navrhnout mimořádné stipendium studentu 
Roštíkovi, který celé léto vedl Instagram, zpracovával fotodokumnetci 
z projektů katedry a pracoval jako tutor při zápisu studentů do 1. 
ročníku. 

- Bylo sděleno, že katedra požádala děkanku PF o navýšení stipendijního 
fondu katedry o 15 000,- Kč – důvod: zapojení studentů do organizace 
mezinárodní konference, podíl studentů na značném množství 
projektů, jejich účast na didaktických seminářích v Praze apod. 



- HR AWAR – celostátní konference v hotelu Clarion v Čes. Budějovicích 
(zúčastní se doc. Andrášová, v případě zájmu nahlašte svůj účast do 13. 
11. 2019 dr. Kusové). 

- CŽV – hodně studentů v oborech Nš, MŠ, všichni vyučující PF musí do 
21. 10. 2019 na odd. CŽV zaslat svá témata závěrečných prací. Nejdříve 
pošlete sekretářce katedry, která je hromadně předá odd. CŽV. 

- Garantkou CŽV za katedru bude dr. Kusová. 
- Akreditace – v případě potřeby nových knih do AK seznam zašlete doc. 

Andrášové. 
- V listopadu 2019 se v Pasově bude konat konference, které se zúčastní 

doc. Andrášová a dr. Pimingsdorfer. 
- Krajský úřad oslovil doc. Andrášovou o zaslání zprávy o činnosti 

katedry v oblasti vztahů s Bavorskem. 
- Informace o návštěvě kolegů z Univerzity v Pasově – podala doc. 

Andrášová. 
- Projekty Aktion – bude se konat schůzka M. Jungeho s paní ing. 

Hanžlovou z DZS – 31. 10. 2019. 
- Společnost Otevřeno chce vydávat pravidelně noviny PF – za katedru 

bude spolupracovat dr. Pecka. 
- Byl dohodnut termín porad katedry germanistiky – čtvrtky od 12,30 

hod.  
- ZKOBČ – nová kolegyně Mgr. Cipínová na pozici examinátorky a 

administrátorky - od 7. 12. 2019, tento termín byl nově zaveden pro rok 
2019. 

- Dr. Hofmannová – sylaby pro 1. stupeň Nš – poděkování za jejich 
pečlivou přípravu. 

3)  Různé 

- ERASMUS – diskuse, jakým způsobem vyřešit nesplnění povinností 
studenta při absolvování zahraničního pobytu. 

- Nutnost vyčerpání řádné dovolené do konce roku 2019 – počítat 
s dovolenou i mezi vánočními svátky a novým rokem. 

- Vánoční večírek pro zaměstnance PF a shromáždění akademické obce 
se bude konat 12. 12. 2019. 

 

Zapsala: Jitka Pečlová, kontrolovala Hana Andrášová 

 


