
 
 

ZÁPIS Č. 67/2020 
 

ze zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích 
ze dne 12. února 2020 

 
Přítomni (bez titulů, abecedně): M. Aurová, M. Bauer, V. Grubhoffer, M. Halamová, D. Jozová, P. Kos, 
L. Nagy, A. Prošková, V. Vondrovský 
Zapisovatel: D. Jozová  
Ověřovatelé: P. Kos, L. Nagy  
Skrutátor: M. Aurová  
Program jednání:  
1. Zahájení  

2. Problematika ověřování didaktických znalostí při přijímacích zkouškách 
3. Volby nového AS FF JU 
4. Různé 
 
Ad 1:  
Jednání zahájil předseda AS Ladislav Nagy.  
Ad 2:  
1. Předseda AS obeznámil přítomné se situací a dotazy ohledně problematiky zkoušení didaktické 
připravenosti studentů při přijímacích zkouškách. S dotazy a připomínkami byl obeznámen i proděkan 
pro studium David Skalický. A. Prošková společně s M. Aurovou tlumočily dotazy ze strany zkoušejících 
a jejich pochybnosti ohledně zkoušení studentů z oboru didaktiky; zároveň upozornili na špatnou 
informovanost studentů/uchazečů v tomto ohledu. AS zhodnotil připomínky (špatná informovanost, 
nejednotnost ve zkoušení i požadavcích na uchazeče, ztížené podmínky studia pro studenty bez 
předchozích pedagogických znalostí, různý přístup a požadavky napříč fakultami) a usnesl se, že je 
třeba dalších setkání a jednání mezifakultního rázu, aby mohla být situace vyřešena.  
M. Aurová a A. Prošková pověřeny formulací problematických bodů z hlediska AS FF JU: 

 jednotnost postupů zkoušení pedagogických znalostí při přijímacích řízení napříč fakultami  

 důraz na transparentnost a informovanost uchazečů 
Ad 3: 
AS probral možnosti složení komise pro konání voleb do AS na další funkční období. 
Předseda L. Nagy navrhl do komise za pedagogy Kateřinu Kovářovou a Martina Janečku. 
AS dále z řad studentů navrhl zvážit kandidáty: 

 Eliška Krejčová 

 Sandra Rozsnyová 

 Marie Kliková 
Přítomní osloví navržené a počkají na jejich vyjádření. 
Ad 4: 
Předseda AS otevřel téma důležitosti studentského hodnocení výuky a nízkého počtu hodnotících na 
FF JU. Přítomní diskutovali o nejvhodnějším způsobu komunikace se studenty. 
AS se usnesl, že předseda zformuluje e-mail s informacemi a prosbou ke studentům ohledně hodnocení 
výuky a následně bude tento e-mail rozeslán studentům. 
 
Zápis vyhotovila: D. Jozová, v. r.  
Zápis ověřili: P. Kos, v. r., a L. Nagy, v. r.  
 
 
V Českých Budějovicích dne 12. února 2020. 


