
Zápis č. 4/2017 ze zasedání AS PedF UK ze dne 21. 2. 2017 

Přítomni: A. Jančařík, T. Bederka, V. Fuglík, V. Műllerová, V. Matějová, P. Chalupský,  

D. Greger, L. Richter, L. Vaňková, J. Vais, L. Janovec, M. Valášek, J. Kohnová, J. Stracený, 

L. Kašpar, E. Kalfiřtová 

Omluveni: J. Štípek, Š. Flieger, M. Burian, M. Linková 

Program: 

1. Administrativa 

2. Prodloužení funkčních období vedoucích kateder 

3. Výběrová řízení na fakultě 

4. Volba členů senátu do pracovních komisí 

5. Zpráva předsedy volební komise J. Straceného 

6. Zpráva z Legislativní komise AS PedF UK 

7. Různé 

 

1. Administrativa 

AS schválil zápis č. 3/2017. (13-0-3) 

 

2. Prodloužení funkčních období vedoucích kateder 

AS PedF UK projednal prodloužení funkčního období vedoucího ÚVRV 

PhDr. Davida Gregera, Ph.D. do 31. 8. 2020. AS vyslovil souhlas s prodloužením 

tohoto funkčního období. (15-0-1) 

 

3. Výběrová řízení na fakultě 

Výběrové řízení na vedoucího KVV (z důvodu, že nynější vedoucí katedry 

doc. I. Špirk končí ve funkci) – J. Stracený. (16-0-0) 

Výběrové řízení na odborného asistenta KVV – J. Stracený. (16-0-0) 

Výběrové řízení na vedoucího KAJL. Na toto řízení není stanoveno datum. Názor AS 

byl dán tím, že na svém zasedání 24. 1. vyjádřil podporu prodloužení funkce 

nynějšímu vedoucímu doc. P. Chalupskému. A. Jančařík byl schválen do komise 

tohoto výběrového řízení. (16-0-0) 

Výběrové řízení na vedení knihovny PedF UK – V. Fuglík. (13-0-3) Dle informací 

z knihovní komise se do tohoto výběrového řízení hlásí i nynější vedoucí 

Mgr. J. Bílková.  

Proběhla diskuse ohledně vybavení knihovny naší fakulty a ohledně toho, do jaké míry 

toto může vedoucí ovlivnit. 

 

4. Volba členů senátu do pracovních komisí 

Do Studijní komise AS PedF UK – M. Burian, V. Műllerová, V. Matějová, Š. Flieger. 

AS bude o těchto členech senátu hlasovat hromadně. AS chválil tyto členy do dané 

komise. (15-0-1) 

Do Legislativní komise AS PedF UK – T. Bederka, V. Műllerová. V. Fuglík požaduje 

tajné hlasování. V. Fuglík byl zvolen předsedou volební komise pro tyto tajné volby. 

(15-0-1)  



Výsledky: T. Bederka (13-3-0), V. Műllerová (12-3-1). Oba dva se stávají členy 

legislativní komise. 

 

5. Zpráva předsedy volební komise J. Straceného 

Předseda volební komise zatím obdržel jednu studentskou kandidaturu do AS PedF 

UK a čtyři kandidatury od akademiků do AS PedF UK. Všechny kandidatury mají 

dostatečný počet podpisů a splňují požadavky. Podávání přihlášek stále probíhá. 

Vyhláška doplňovacích voleb do AS UK byla odeslána do AS UK.  

Předseda vyzval senátory k zapsání se do rozvrhového lístku na volby, které budu 

probíhat od 14. 3. do 17. 3., vždy od 10:00 do 14:00. Možnost zapsat se bude i na 

dalším jednání senátu a platí pro ty senátory, kteří nebudou v těchto volbách 

kandidovat. 

 

6. Zpráva z Legislativní komise AS PedF UK 

Předseda senátu podal zprávu z jednání Legislativní komise AS PedF UK.   

Senátoři byli požádání, aby podávali návrhy na změny legislativy. Zatím byl podán 

pouze návrh J. Štípka ohledně možnosti, že děkana by svým rozhodnutím senátu 

navrhl i sboru docentů a profesorů. J. Štípek se z dnešního jednání omlouvá, protože 

o návrhu jedná s předsedou legislativní komise AS UK. 

Proběhla diskuse o možných změnách volebního systému, zahrnující návrh J. Štípka, 

počet navrhovatelů a termín volby nového děkana, především ve vztahu k termínu 

voleb do senátu. 

AS se k návrhům vrátí na dalších zasedáních AS, zejména vzhledem k omluvené 

neúčasti J. Štípka na dnešním jednání. 

 

7. Různé 

Mandáty současných senátorů z řad akademiků jsou do 1. září roku 2017, nově zvolení 

senátoři tak nastoupí až po tomto datu. 

Příští zasedání AS PedF UK se koná dne 7. 3. 2017 ve 14.00 hod. v doktorandské místnosti. 

 

Zapsala: D. Čechová 

Vidoval: A. Jančařík 


