
Zápisč.13/2017 ze zasedáníASPedF UKzedne27.6.2017

Přítomni:T. Bederka, D. Čechová, V. Fuglík, D. Greger, P. Chalupský, A. Jančařík, 
L. Janovec, L. Kašpar, J. Kohnová, M. Linková, V. Mūllerová, D. Pražák, L. Richter, 
J. Štípek, J. Vais, M. Valášek
Omluveni: A. Andělová, E. Kalfiřtová, V. Matějová, B. Marešová, Z. Martínková, 
B. Petrovická, J. Stracený, 
Hosté: M. Nedělka, K. Uličná, M. Černochová, V. Teodoridis, P. Nečasová, P. Novotný, 
F. Liška, H. Kotoučová, S. Bendl, J. Stará, A. Beláňová, Y. Kostelecká

Program:

1. Administrativa 
2. Stipendia
3. Sloučení pracovišť
4. Pověření vedoucích pracovišť
5. Informace pana děkana
6. Informace z jednání AS PedF
7. Dopis M. Čapka Adamce
8. Dopis Y. Kostelecké
9. Různé

1. Administrativa
- AS PedF UK schválil zápis 12/2017 (12-0-2)
- L. Vaňková úspěšně dostudovala a přestala být členkou akademické obce, čímž jí 

zanikl mandát. Předseda AS L. Vaňkové poblahopřál k dostudování a poděkoval za 
odvedenou práci. Na její místo byla povolána Veronika Matějová.

- Mandát končí i V. Fuglíkovi. Předseda AS mu poděkoval za aktivní práci v senátu 
i pracovních komisích. Na příští jednání AS bude pozvána Magdalena Novotná z KVV.

- AS rozhodl, že dopisy M. Čapka Adamce a Y. Kostelecké budou zařazeny do 
programu jako samostatné body.

2. Stipendia
- AS obdržel informace o tvorbě a čerpání fondu.
- T. Bederka informoval o jednání stipendijní komise.
- AS souhlasí s navrženou změnou čerpání stipendijního fondu, tedy zvýšením částky na 

stipendia v kapitole účelová stipendia čl. 2a reprezentace, 2b účast na vědeckých 
konferencích, 2c exkurze celkově o 300.000 Kč. AS současně žádá o zprávu, jakých 
exkurzí se čerpání dle toho článku týká. (13-0-1)

3. Sloučení pracovišť
- Pan děkan představil návrh na sloučení pracovišť KAJL a KVCJ a zodpověděl otázky 

týkající se dalšího zajištění výuky tohoto pracoviště. Výuku budou zajišťovat příslušné 
jazykové katedry.

- L. Janovec připomněl důvod, proč byl KVCJ zřízen, a ptá se, zda se v současnosti již 
nejedná o přílišnou zátěž pro katedry. Pan děkan vysvětlil, že se výrazným způsobem 
změnila pozice cizího jazyka v univerzitním základu, kde je v současnosti povinná jen 
zkouška a nikoli výuka.

- D. Greger a D. Pražák vyslovili otázku, zda je správné, aby fakulta uzavírala 
s pracovníky pracoviště, u kterého se uvažuje o zrušení, smlouvu na jiné katedře dříve, 
než senát rozhodne o zrušení původního pracoviště. A. Jančařík podotknul, že 



z právního hlediska tomuto postupu nic nebrání a nemá na rozhodnutí senátu vliv. Pan 
děkan uvedl, že v jednom případě se jednalo o prodloužení smlouvy, kde s převodem 
nový vedoucí pracoviště souhlasil, a ve druhém o „přílišnou horlivost“.

- P. Chalupský na dotaz A. Jančaříka uvádí, že se sloučením pracovišť v zásadě souhlasí.
- V. Fuglík žádá o tajnou volbu.

- AS souhlasí s návrhem pana děkana na sloučení pracovišť KVCJ a KAJL. 
Pracoviště KVCJ se ruší ke dni 1. 10. 2017 s tím, že oba kmenoví zaměstnanci přejdou na 
KAJL. (9-6-0)

4. Pověření vedoucích pracovišť
- AS projednal návrh na pověření PhDr. Lenky Rozboudové, Ph.D. vedením KRL.

AS bere návrh na vědomí a souhlasí (15-0-0)
- AS projednal návrh na pověření PhDr. Jiřího Štípka, Ph.D. vedením KITTV.

AS bere návrh na vědomí a souhlasí (13-0-0)
- AS projednal návrh na pověření doc. PhDr. Jaroslava Vetešky, Ph.D. vedením ÚPRPŠ.

K bodu proběhla obsáhlá diskuze.
- J. Kohnová upozorňuje, že i když je J. Veteška docentem, nemá jako andragog 

teoretické znalosti ani praktické zkušenosti související se zaměřením ústavu, který by 
měl vést především pedagog.

- Y. Kostelecká opakovaně vystoupila v diskuzi, kdy se obracela na přítomné vedení 
fakulty s výtkami k dlouhodobému postoji k ústavu. Žádala o vysvětlení, proč s ní 
vedení fakulty nekonzultovalo materiály, se kterými se hlásila do výběrového řízení, 
a nepřesvědčilo doc. Vetešku, případně další uchazeče, aby se do VŘ přihlásili také.

- Pan děkan vysvětlil, že vedení fakulty nemůže ovlivňovat nebo předjímat průběh VŘ 
a musí se chovat nestranně.Nemůže proto konzultovat odeslané materiály či přímo 
žádat zaměstnance, aby sekonkurzu zúčastnili.

- D. Greger, kterýse účastnil VŘ jako pozorovatel senátu,uvedl, že jednání proběhlo 
standardně.

- Byla navržena dvě usnesení a J. Kohnová žádá o tajnou volbu.
AS žádá o vypsání nového výběrového řízení na místo ředitele ÚPRPŠ a žádá, aby 
další koncepce ÚPRPŠ byla s AS dále konzultována (7-6-0-1)1. Usnesení nebylo 
přijato.
AS bere pověření doc. Vetešky na vědomí a žádá, aby další koncepce ÚPRPŠ byla 
s AS dále konzultována (8-6-0-0). Usnesení bylo přijato.

5. Informace pana děkana
- Pan děkan informoval o řešení situace po dobu rekonstrukce objektu v Celetné ulici.
- KAJL bude dislokována v prostorách FTVS.
- KG a KRL bude dislokována v prostorách VOŠP ve Spálené ulici.
- Pan děkan upozornil, že nájemné, především na FTVS je výrazně vyšší, než bylo 

v Celetné.
- Pan děkan dále informoval AS o vývoji kauzy neuznatelných mzdových nákladů 

v projektech OP VVV, kdy MŠMT žádá doložit další údaje o veškerých příjmech 
zaměstnance.

- A. Jančařík upozornil, že první univerzity se nakonec rozhodly tomuto požadavku 
vyhovět.

6. Informace z jednání AS PedF

1(pro – proti–zdržel se – neplatný hlas)



- A. Jančařík informoval o proběhlém setkání zástupců AS pedagogických fakult 
v Plzni, tématem jednání byla inkluze, akreditace, financování VŠ a vnitřní hodnocení.

Vzhledem k obsahu dopisu M. Čapka Adamce převzal řízení dalšího jednání AS J. Štípek.

7. Dopis M. Čapka Adamce
- Vzhledem k nepřítomnosti autora dopisu senátu dr. Čapka Adamce bylo nejprve 

uděleno slovo děkanovi fakulty a následně přítomným zástupcům KCHDCH (hosté).
- Vystoupení děkanaprof. Nedělky:

- Pan děkan uvedl, že dopisů k dané problematice bylo na fakultě rozesláno více, 
proto se vyjádří jak k situaci KCHDCH, tak i k  informacím, které v dopisech 
byly uvedeny.

- Pan děkan zmínil historii katedry v posledních letech a vysvětlil důvody 
vedoucí k personálním změnám na pracovišti. Jedná se především 
o ekonomické důvody(zapříčiněné mj. malým vědeckým výkonem, malým 
počtem studentů),u některých pracovníků by se při prodloužení pracovní 
smlouvy již jednalo o smlouvu na dobu neurčitou, což by znamenalo pro 
nového vedoucího (prof. Bílka) komplikace.

- Nakonec pan děkan uvedl, že každý pracovník se smlouvou na dobu určitou 
uzavírá tuto smlouvu s vědomím, že mu nemusí být prodloužena a že na její 
prodloužení není žádný nárok.

- Vystoupení vedoucího KCHDCH prof. Lišky
- Prof. Liška se ohradil vůči pohledu děkana na jeho příchod na fakultu a sdělil, 

že jeho působení bylo zahájeno ještě v době, kdy působil na VŠCHT. Současně 
uvedl, že jediné omezení na VŠCHT souvisí s věkem vedoucích pracovníků 
a že se své funkce vedoucího katedry na VŠCHT vzdal, ale působit tam mohl 
dále.

- Prof. Liška dále popsal situaci katedry v době svého příchodu. Zmínil ztrátu 
akreditace studijního oboru učitelství pro SŠ, kterou se mu po svém nástupu 
podařilo získat zpět.

- Ve vztahu k dopisu, resp. osobě kol. Čapka Adamce uvedl, že navrhl 
prodloužení jeho smlouvy na počátku roku 2017, ale dlouho nedostal ze strany 
vedení žádné rozhodnutí. To obdržel až dopisem v minulém týdnu.

- Dále uvedl, že VŘ na místo docenta/docentky s ním nebylo vůbec diskutováno, 
nebylo vypsáno na jeho popud a nebyl o něm ani informován.

- Vystoupení tajemnice KCHDCH dr. Kotoučové
- Dr. Kotoučová uvedla, že případné prodloužení smlouvy dr. Čapkovi 

Adamcovi by v jeho případě ještě neznamenalo automaticky přechod na 
smlouvu na dobu neurčitou.

- Dále dr. Kotoučová kritizovala, že oznámení o neprodloužení smlouvy bylo 
sděleno v podstatě měsíc před jejím vypršením, což je dle jejího názoru krátká 
doba. Znovu zmínila, že návrh na prodloužení podal vedoucí katedry vedení již 
před několika měsíci.

- Současně dr. Kotoučová informovala o tom, že dr. Čapek Adamec je garantem 
řady předmětů.

- Nakonec dr. Kotoučová informovala, že vedení navrhla, aby všechny končící 
smlouvy byly prodlouženy do 12/2017 s tím, že nový vedoucí tak dostane 
prostor k tomu, aby sám rozhodl o dalším působení pracovníků (kromě 
dr. Čapka Adamce nebyla prodloužena smlouva dr. Koláčné, doc. Holadovi, 
prof. Liškovi).



- Na dotaz A. Jančaříka prof. Liška vysvětlil, že prodloužení smlouvy 
doc. Holadovi nenavrhoval, ale nestihl s ním zatím situaci projednat.

- Vystoupení děkana prof. Nedělky
- Pan děkan uvedl, že neprodloužení smluv u dalších pracovníků, zejm. 

doc. Holady a prof. Lišky nechápal jako ukončení jejich působení na fakultě, 
ale jen jako ukončení daného typu smlouvy s tím, že předpokládal jejich další 
práci na základě smluv jiného druhu (DPP, DPČ). 

- Dr. Čapkovi Adamcovi byla nabídnuta DPČ na místo správce SIS, ke které se 
ještě nevyjádřil. Odměna za tuto práci byla oproti současnému stavu navýšena.

- Pan děkan znovu zmínil neutěšenou ekonomickou situaci pracoviště a doplnil, 
že je dána zejm. malým počtem studentů a tedy potřebou ji řešit už i na úrovni 
personální. Přesto mu vedoucí KCHDCH navrhl prodlouženípracovních smluv.

- Jako další příčinu neutěšené ekonomické situace KCHDCH uvedl i vědecký 
výkon katedry. Považuje za nutné, aby se katedra nesnažila jen konkurovat 
VŠCHT v odborné chemii, ale posílila i svůj výzkum v oblasti didaktiky, což 
je oblast, ve které by se měla pracoviště fakulty profilovat.

- Dále pan děkan uvedl, že s rozhodnutím o prodloužení smluv čekal na 
výsledky VŘ, do kterého se mj. dr. Čapek Adamec přihlásil. 

- Závěrem pan děkan uvedl, že personální záležitosti konzultoval s vítězem VŘ 
na vedoucího KCHDCH prof. Bílkem.

- Po vystoupení děkana a zástupců KCHDCH proběhla diskuze senátorů, přítomných 
členů vedení fakulty a hostů. 

V průběhu bodu museli jednání senátu opustit někteří senátoři. V dalším průběhu již nebyl AS 
usnášení schopný.

8. Dopis Y. Kostelecké
- Vzhledem k tomu, že problematika týkající se UPRPŠ a situace kol. Kostelecké byla 

projednávána z velké části již v rámci 4. bodu programu, vystoupila dr. Kostelecká 
zejm. ve věci neprodloužení její smlouvy:

- Dr. Kostelecká uvedla, že kromě toho, že neuspěla ve VŘ na místo vedoucí UPRPŠ, jí 
navíc nebyla ani prodloužena pracovní smlouva. 

- Dále uvedla, že o neprodloužení smlouvy se dozvěděla od děkana po skončení 
poslední schůze vedoucích kateder (22.6.). To označila jako osobně velmi nepříjemné.

- Nakonec dr. Kostelecká uvedla, že na UPRPŠ je řešitelkou grantu GAČR a že nyní 
vůbec neví, jak bude dále řešen.

- Pan děkan znovu připomněl výsledky výběrového řízení a dále zmínil i ekonomickou 
situaci UPRPŠ. Především ekonomická situace UPRPŠ nedovoluje přijetí nového 
vedoucího a současně zachování smluv všech ostatních pracovníků.

9. Různé
- V. Fuglík se jako senátor rozloučil se zbývajícími přítomnými senátory, vedením fakulty 

i hosty a poděkoval za dosavadní spolupráci. Zároveň jako dlouholetý senátor vyjádřil 
obavu nad účastí předsedy akademického senátu na zasedáních kolegia děkana. Přítomný 
děkan reagoval, že účast předsedy senátu již několikrát pomohla předejít některým 
nedorozuměním a odmítl, že by se předseda vměšoval do záležitostí vedení fakulty. To 
potvrdili i další přítomní proděkani doc. Teodoridis a doc. Černochová.

Příští zasedání AS PedF UK proběhne dne 5. 9. 2017 od 14:00 v R118.

Zapsal: A. Jančařík a J. Štípek
Vidoval: A. Jančařík


