
Zápis č. 1/2017 ze zasedání AS PedF UK ze dne 10. 1. 2017 

Přítomni: T. Bederka, M. Burian, V. Fuglík, D. Greger, P. Chalupský, A. Jančařík,  

L. Janovec, E. Kalfiřtová, L. Kašpar, T. Kebert, J. Kohnová, M. Linková, V. Müllerová,  

L. Richter, J. Stracený, J. Štípek, J. Vais, M. Valášek, L. Vaňková 

 

Omluveni: Š. Flieger, J. Ruszó, A. Smolíková 

Program: 

1. Přivítání nových senátorů z řad studentů 

2. Administrativa 

3. Schvalování rozdělení čerpání stipendijního fondu na rok 2017 

4. Vyhlášení voleb do AS  

5. Práce na Volebním řádu a Jednacím řádu 

6. Různé  

 

1. Přivítání nových senátorů 
Problematika ohledně nově nastoupených senátorů – aktuálně nastupují náhradníci ve 

studentské kurii na místa neobsazená ve volbách 2015. Náhradníci byli na tato neobsazená 

místa zvoleni ve volbách 2016. Doplňující volby se nekonaly, protože mandát dokončovali 

senátoři z podzimních voleb 2014, takže místa se uvolňovala až nyní. 

Předseda senátu přivítal nového senátora Tomáše Keberta. 

 

2. Administrativa  

Akademicky senát schvaluje zápis č. 21/2016. (17-0-2) 

18. 12. 2016 byla D. Neckářem ustanovena studentská oborová rada oboru Angličtina. 

Volba studentského místopředsedy je odložena na příští zasedání AS PedF UK. 

AS obdržel návrh na ustanovení studentské oborové rady oboru Pedagogika. 

 

3. Schvalování rozdělení čerpání stipendijního fondu na rok 2017 
A. Jančařík vysvětlil, jakým způsobem funguje schvalování čerpání stipendijního fondu.  

V.  Fuglík požádal o zápis ze zasedání stipendijní komise. Předseda komise, T. Bederka, 

přislíbil jeho zaslání. 

T. Bederka informoval o stavu tvorby a čerpání stipendijního fondu v roce 2016. 

U předloženého návrhu se čeká na zprávu o tvorbě stipendijního fondu v roce 2017, následně 

bude možné vybrané položky navýšit.  

 

Senát schvaluje návrh na rozdělení čerpání stipendijního fondu na rok 2017 dle přiloženého 

rozpisu. (18-0-1) 

 

4. Vyhlášení voleb do AS 
Jednání o volbách proběhne na zasedání AS PedF UK za 14 dní. tj. 24. 1. 2017. 

J. Stracený a T. Bederka prostudují univerzitní předpisy a domluví se s D. Neckářem ohledně 

ukončení jeho senátorské funkce v AS UK a připraví vypsání doplňujících voleb do AS UK. 

 

5. Práce na Volebním řádu a Jednacím řádu 
Předseda senátu připomíná, že je možné podávat návrhy na změny v předpisech. A. Jančařík 

svolá zasedání legislativní komise, která by tyto předpisy měla projednat.  

Členové senátu byli vyzváni, aby předkládali návrhy na věcné změny v dokumentech. 

J. Kohnová má zájem zapojit se do přípravy předpisů vztahujících se k celoživotnímu 

vzdělávání.  



6. Různé 
Předseda senátu informoval o tom, že vedení fakulty připravuje aktualizaci dlouhodobého 

záměru na rok 2017 a hodnocení plnění cílů pro rok 2016 – obojí bude představeno na příštím 

jednání senátu. 

 

Senát diskutoval o otázce čerpání mzdových prostředků a způsobu, jakým je o nich senát 

informován. J. Stracený svolá jednání ekonomické komise, kde bude tato otázka řešena. 

Ekonomická komise předloží požadavky senátu vedení fakulty tak, aby měl AS požadované 

informace k dispozici před schvalování rozpočtu a výroční zprávy o hospodaření. 

 

V. Fuglík požádal, zda by bylo možné uvádět do zápisů z jednání kolegia, kdo byl na zasedání 

přítomen a k jaké agendě hovořil, včetně již zveřejněných zápisů počínaje jmenováním nového 

děkana. A. Jančařík předá žádost vedení fakulty. 

 

V. Fuglík v souvislosti se zpřístupněním datového úložiště Akademického senátu v cloudové 

službě MS SharePoint a zprávy od A. Jančaříka, že se podobným způsobem uvažuje také o 

novém intranetu fakulty, informoval, že na základě aktuálně platné legislativy není bez 

předchozího povolení Úřadu pro ochranu osobních údajů ukládat osobní údaje na servery 

třetích stran (tj. mimo Univerzitu Karlovu), které se fyzicky nenacházejí na území EU. 

Vzhledem k tomu, že takovou eventualitu nelze do budoucna vyloučit, navrhuje V. Fuglík 

prověření daných skutečností a ošetření potencionální situace, kdy provozovatel služby 

v průběhu času umístění dat změní. 

Příští zasedání AS PedF UK se koná dne 24. 1. 2017 ve 14.00 hod. v doktorandské místnosti. 

Zapsal:  J. Vais 

Vidoval: A. Jančařík 

  



Příloha 1 
Návrh čerpání stipendijního fondu v roce 2017 

Kapitola  Schválená částka 

Prospěchová 3 500 000 Kč 

Doktorandi 1 700 000 Kč 

Pro 1. ročníky NMgr. 250 000 Kč 

Článek 2 (repre fakulty, vědecké konf. Exkurze 1 000 000 Kč 

Agon 200 000 Kč 

Zahraničí 1 000 000 Kč 

SPS- pedagogická 3 000 000 Kč 

SPS - nepedagogická 900 000 Kč 

Studentské granty 250 000 Kč 

Čl. 8 - přínos k rozvoji 2 500 000 Kč 

Celkem 14 300 000 Kč  

 

Rozdělení SPS mezi nepedagogická pracoviště 

Pracoviště Částka 

Knihovna                 70 000,00 Kč  

SIT                100 000,00 Kč  

Vydavatelství                 30 000,00 Kč  

Organizační a vnější vztahy                450 000,00 Kč  

Studijní oddělení                250 000,00 Kč  

Celkem                900 000,00 Kč  

 


