
JIHOČ̌ESKÁ UNIVERZITA V Č̌ESKYÝCH BUDĚ̌JOVICÍCH, PEDAGOGICKÁ 
FAKULTA, KATEDRA GERMANISTIKY 

Zápis Rady studijního programu Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň 
ZŠ 

konané dne 28. 5. 2019 od 13.00 hod. 

_________________________________________________________________ 

Přítomni (bez titulů): Hana Andrášová, Jana Kusová, Jana Hofmannova ́, Zdeněk 
Pecka, Thomas Pimingsdorfer, Ivan Roštík (student), Jitka Pečlová (sekretářka 
katedry)  

 
Doc. Andrášová informovala radu o následujících bodech: 
 
1. Bachelor- und Master-Arbeiten: 
Je nutné dbát na podrobné posouzení BP a DP v posudcích formou souvislého 
textu, křížkování políček nestačí. Je nutné dokumentovat e-mailovou 
komunikaci se studenty. 
 
2. Home office: 
Platil pouze jako mimořádné opatření nouzového stavu. 
 
3. Neuer Ethikkodex der JU: 
Je nutné nastudovat nový etický kodex JU. 
 
4. Kommunikation mit dem Akkreditierungsamt: 
Přísluší pouze rektorátu JU. 
 
5. Vom 10.  bis 12. 11. 2020:  
Od 10. Do 12. 11. 2020 bude na PF přítomna mezinárodní evaluační komise. Je 
nutné být po tyto dny po celou pracovní dobu 8,5 hodiny na pracovišti. 
Evaluace má význam i z hlediska budoucího financování. 
 
6. Neue Schablone für PPT-Präsentationen („Učitel pro futuro“): 
Je nutné užívat pouze nové předlohy pro prezentace PPT s motivem Učitel pro 
futuro. 
 
7. Unterricht im Fernstudium und CŽV: 
Dálkové studium a CŽV se nesmí konat on-line. 
 
8. Methodik 17+: 
za období 2014 -2018 je odevzdáno a vyhodnocováno (význam i z hlediska 
budoucího financování). 
Příští období: 2019 - 2023;  2023 proběhne nové vyhodnocení. 
Kritéria: Kvalita (publikace atd.) 
  Výkonnost (publikace v databázích!) 
  Společenská relevance 



  Viabilita 
  Strategie und koncepce 
 
9. Ab 2020 gilt: 
Od roku 202 budou monografie nebo významné publikace v databázích 
odměňovány 10.000,- korunami. 
 
10. Budget 2020: 
Rozpočet 2020 je stejný jako 2019; do 1.9. budou přerozděleny výkonnostní 
prémie (budou se nově týkat i Martina Jungeho), od 1.9. budou pevnou součástí 
mzdy, navíc přibude nová výkonnostní prémie, takže dojde k mírnému zvýšení 
mezd. 
 
11. HAP: 
Poděkování za svědomité zpracování údajů do HAPu! 
 
12. Selbstevaluationsbericht: 
Prosím dodat sebevaluaci, až to bude aktuální! 
 
13. SHV (studentské hodnocení výuky): 
Bude reformováno, máme možnost se vyjádřit, návrhy dodat vedení katedry do 
14 července. 
 
14. Aufnahmeprüfungen Bachelor und Master: 
Přijímací zkoušky se na naší katedře nekonají, všichni uchazeči dostanou 100 
bodů. 
 
15. SZZ: 
se konají 15. a 16. června v místnosti D311. 
Pro přípravu pod dozorem Martina Jungeho byla vyčleněna kancelář 310. 
Příprava bude i v budoucnu probíhat v oddělené místnosti. 
 
16. Promoce: 
se budou konat až 21. – 24. září. 
 
17. Kontrolle des Stundenplans 
Je nutno, aby si každý zkontroloval již dokončený rozvrh na ZS 2020. 
   
 

Zapsal: Zdeněk Pecka, kontrolovala Hana Andrášová.  

 


