Zápis z on-line zasedání Akademického senátu PF JU 10. 11. 2020
Přítomni (bez titulů): Bago, Bednář, Bobková, Dvořák (prezenčně), Dvořáková, Hašek,
Hynek, Kříž, Nohavová, Nosková (prezenčně), Pecka, Pexa, Procházková, Rokos
(prezenčně), Šimandl, Vácha, Vandělíková, Vochozka, Vrtalová, Weissová
Omluveni (bez titulů): Burdová
Hosté: doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. (děkanka), PhDr. Renata Malátová, Ph.D.
(proděkanka pro studium a studentské praxe), doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.
(zástupce v RVŠ, on-line), PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (proděkan pro akreditace a
spolupráci s praxí), doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. (vedoucí katedry informatiky, on-line)

Program on-line zasedání Akademického senátu PF JU
Program:
1) Statut Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity
2) Řád CŽV PF JU (vnitřní předpis)
3) Bakalářský studijní program ICT asistent se zaměřením na vzdělávání
4) Navazující magisterský studijní program Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ
5) Vyhláška o přijímacím řízení pro rok 2021
6) Volba zástupce v RVŠ
7) Různé

První bod jednání: Hlasování o skrutátorovi
PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. – předseda Akademického senátu PF JU


dr. Dvořák navrhl hlasování o skrutátorovi (dr. Rokos)

Hlasování:
Pro: 16 on-line + 2 prezenčně
Proti: 0
Zdržel se: 1
Závěr: Skrutátor byl schválen.

Druhý bod jednání: Hlasování o zapisovatelce
PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. – předseda Akademického senátu PF JU


dr. Dvořák navrhl hlasování o zapisovatelce (dr. Nosková)

Hlasování:
Pro: 16 on-line + 2 prezenčně
Proti: 0
Zdržel se: 1

Závěr: Zapisovatelka byla schválena.

Třetí bod jednání: Hlasování o programu on-line zasedání senátu
PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. – předseda Akademického senátu PF JU


dr. Dvořák navrhl hlasování o programu, který byl rozšířen o dva body, a to o hlasování o
akreditačních materiálech

Hlasování:
Pro: 16 on-line + 3 prezenčně
Proti: 0
Zdržel se: 0
Závěr: Program zasedání byl schválen.
14:15 – přihlášení dr. Dvořákové

Čtvrtý bod jednání: Statut PF JU
dr. Dvořák, doc. Koldová
 Předseda AS požádal paní děkanku, aby promluvila o Statutu. Paní děkanka se zaměřila na
drobné úpravy (např. sjednocení názvů) předkládaného dokumentu, neboť Statut PF JU byl již
na zasedání AS PF JU projednáván. Pan předseda připomněl, že je nutné poslat schvalovaný
dokument na Rektorát ještě téhož dne, aby Statut mohl projednat AS JU.

Hlasování:
Pro: 17 on-line + 3 prezenčně
Proti: 0
Zdržel se: 0
Závěr: Statut Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity byl schválen.

Pátý bod jednání: Řád CŽV
dr. Dvořák, doc. Koldová

 Předseda AS PF dal slovo paní děkance, která zdůraznila, že v případě Řádu CŽV se nejedná o
opatření, ale o vnitřní předpis, jímž se fakulta musí řídit. Hlasování proběhlo již na jaře,
momentálně je nutné znovu hlasovat z důvodu drobných změn, které provedlo právní
oddělení Rektorátu JU.

Hlasování:
Pro: 17 on-line + 3 prezenčně
Proti: 0
Zdržel se: 0
Závěr: Řád CŽV PF JU byl schválen.

Šestý bod jednání: Bakalářský studijní program ICT asistent se zaměřením na vzdělávání a
navazující magisterský studijní program Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ
dr. Procházka



V souvislosti s tímto bodem jednání pan proděkan představil obě nově připravené akreditace,
a to z hlediska struktury programu, personálního zajištění. Programy vycházejí z potřeb
základních škol. V následné diskuzi doc. Nohavová doporučila kontrolovat publikační činnost
vyučujících, neboť se na ni zaměřuje Rada pro vnitřní hodnocení. Dr. Šimandl potvrdil, že
kontrola publikační činnosti proběhla. V případě navazujícího magisterského programu doc.
Nohavová upozornila na garantování základních teoretických předmětů docentem či
profesorem (dle pravidel akreditačního materiálu) a výsledkem diskuze několika senátorů –
dr. Dvořák, doc. Nohavová, dr. Pecka, dr. Procházka, dr. Šimandl a doc. Vaníček – byla shoda
na hlasování o tomto materiálu s podmínkou změny garantování vybraných předmětů.

Hlasování: akreditační materiál bakalářského studijního programu ICT asistent se zaměřením
na vzdělávání
Pro: 17 on-line + 3 prezenčně
Proti: 0
Zdržel se: 0
Závěr: akreditační materiál bakalářského studijního programu ICT se zaměřením na
vzdělávání byl schválen.
Hlasování: akreditační materiál navazujícího studijního programu Učitelství informatiky pro
2. stupeň ZŠ
Pro: 15 on-line + 3 prezenčně
Proti: 0
Zdržel se: 2 on-line
Závěr: Navazující magisterský studijní program Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ byl
schválen s doporučením následné změny garantování u vybraných předmětů.

Sedmý bod jednání: Vyhláška o přijímacím řízení pro rok 2021
dr. Malátová


Paní proděkanka v komentáři týkajícím se Vyhlášky uvedla, že předkládaný dokument je
odlišný od záměru, o kterém se jednalo v říjnu, a to z hlediska končících akreditací, některých
úprav a také se jedná o nové studijní programy (ICT, Hv, Vv), které byly navíc vloženy,
zařazena Technická výchova a praktické činnosti včetně zohlednění připomínek ze strany
garantů. Upozornila na kontrolu obsahu přijímací zkoušky kvůli korektnosti především
z právnického hlediska (nutné při případných odvoláních). Dr. Dvořák také připomenul
kontrolu textu po formální stránce. Paní proděkanka rovněž odpověděla na dotazy senátorů,
dr. Dvořákové a dr. Šimandla ohledně možných úprav studijních programů pro další
akreditaci.

Hlasování:
Pro: 17 on-line + 3 prezenčně
Proti: 0
Zdržel se: 0
Závěr: Vyhláška o přijímacím řízení pro rok 2021 byla schválena.

Osmý bod jednání: Volba zástupce v RVŠ
dr. Dvořák, doc. Petrášková


Dr. Dvořák navrhl jako zástupce PF JU do RVŠ doc. Petráškovou. Doc. Petrášková navrhla doc.
Nohavovou, která však kandidaturu nepřijala. Po krátké diskusi doc. Petrášková kandidaturu
přijala.

Hlasování:
Pro: 17 on-line + 3 prezenčně
Proti: 0
Zdržel se: 0
Závěr: AS PF JU schválil doc. Petráškovou jako zástupce PF JU v RVŠ.

Devátý bod jednání: Různé
V rámci tohoto bodu proběhla nejprve diskuze na téma žádosti o snížení kolejného za říjen až
prosinec (B. Vrtalová). Předseda AS přislíbil pomoc, všechny informace mají studenti poslat
na jeho mailovou adresu. Paní děkanka hovořila o odměňování za publikační a vědeckou
činnost, v souvislosti s metodikou 17+, také vyzvala studenty (např. prostřednictvím
studentské komory AS), aby reflektovali distanční výuku (např. časové nároky, studijní
nároky apod.).
Zápis provedla PhDr. Milena Nosková, Ph.D.

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D., v.r.
předseda AS PF JU

