
Vážený pane předsedo, vážené členky, vážení členové Akademického senátu PedF UK, 

předkládám Vám k projednání následující návrhy, které byly konzultovány s vedoucími příslušných 

pracovišť. 

 

1. Návrh na zrušení pracoviště ÚPRPŠ (Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství) a na 

zřízení pracoviště nazvaného Centrum celoživotního vzdělávání.  

Odůvodnění 

ÚPRPŠ procházel v minulých letech změnami v obsahu činnosti a záměrem současného 

vedení bylo zaměřit ho na CŽV po stránce obsahu studia i veškeré studijní agendy a výzkumné 

činnosti v rámci celé fakulty. Ukázalo se však, že tento počet různých činností vede k velkému 

rozptýlení pozornosti a k tomu, že ve sféře celoživotního vzdělávání, v pokrytí celé fakulty touto 

agendou a servisem, stále zůstávají rezervy. Řešení spatřuje vedení fakulty ve vytvoření pracoviště 

zcela jasně zaměřeného na CŽV ve všech sférách působení, jak je tomu nakonec na některých jiných 

fakultách  v ČR i v zahraničí. Centrum CŽV by tak zajišťovalo: 

a) veškerou administrativu tohoto vzdělávání,  

b) obsah vzdělávání s tím, že pro zajištění výuky bude přednostně oslovovat pracoviště PedF a pak 

teprve subjekty další, 

c) zjišťování aktuální poptávky po obsahu CŽV, aby PedF byla důležitým subjektem, který takové 

vzdělávání poskytuje.  

 

Vedení Centra CŽV by bylo svěřeno (na základě výběrového řízení) pracovníkovi v kategorii 

akademických pracovníků, který bude mít přehled o věcech týkajících se obsahu a organizace výuky a 

který bude disponovat schopností zajišťovat průzkum vzdělávacích potřeb terénu – základních a 

středních škol.  

Výzkumné aktivity ÚPRPŠ navrhuje vedení fakulty přesunout na katedru Centrum školského 

managementu, s čímž souvisí následující návrh.   

 

2. Změnu názvu Centra školského managementu na název Katedra andragogiky a managementu 

vzdělávání.  

Odůvodnění 

Bakalářský i magisterský program, který CŠM nyní zajišťuje, je akreditován do roku 2019. Pro 

novou, institucionální akreditaci, je připraven program Andragogika a management vzdělávání. 

Důvodem je vysoká poptávka po studiu andragogiky na státních i nestátních vysokých školách i to, že 

problematika andragogiky a řízení vzdělávání v pojetí této katedry spolu úzce souvisejí. Dalším 

důvodem je snaha rozšířit stávající vzdělávání v oblasti školského managementu na management 

vzdělávání obecně. Školský management by samozřejmě zůstal jednou z jeho složek, takže fakulta by 

v něm pokračovala.  

 

3. Změnu názvu Katedry primární pedagogiky na název Katedra primární a preprimární 

pedagogiky. 

Odůvodnění  

Katedra zajišťuje vzdělávání v obou oborech, je tedy vhodné toto zaměření vyjádřit názvem 

pracoviště. Název usnadní mimo jiné i orientaci uchazečů a mimofakultních zájemců o dění na fakultě 

ve struktuře pracovišť a v tom, jak jsou příslušné obory zajišťovány.     

 



 

Za projednání návrhů děkuji. 

Se srdečným pozdravem 

 

Michal Nedělka, v.r. 

 

V Praze 29. 1. 2018. 


