
Zápis č. 14/2017 ze zasedáním AS PedF UK ze dne 5. 9. 2017

Přítomni: E. Andělová, T. Bederka, D. Čechová, D. Greger, P. Chalupský, A. Jančařík, 
E. Kalfiřtová, J. Kohnová, M. Linková, Z. Martínková, M. Novotná, B. Petrovická, 
L. Richter, J. Stracený, J. Štípek, M. Valášek
Omluveni: M. Burian, L. Janovec, L. Kašpar, B. Marešová, V. Műllerová, D. Pražák, J. Vais
Hosté: A. Kucharská

Program:

1. Administrativa 
2. Podmínky přijímacího řízení
3. Zprávy z ekonomické komise
4. Zprávy o dislokaci
5. Dopis prof. Černého
6. Různé

1. Administrativa
- AS PedF UK schválil zápis 13/2017. (14-0-2)
- Předseda senátu uvítal novou senátorku M. Novotnou.
- Předseda senátu informoval, že M. Burian je povolán do funkce senátora.
- Volba studentského místopředsedy AS se odkládá na příští zasedání AS.

2. Podmínky přijímacího řízení
- doc. Kucharská představila nový postup při přípravě podmínek přijímacího řízení 

a informovala senátory o jeho stávající podobě.
- Dojde ke změně termínu u testu studijních předpokladů o jeden den.
- Proběhla diskuze k otázce naplněnosti, otevírání oborů, talentovým zkouškám 

a podmínce na logopedické vyšetření.
- AS schvaluje podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2018/2019. (15-0-0)

3. Zprávy z jednání ekonomické komise
- J. Stracený informoval o jednání ekonomické komise.
- Vedení fakulty navrhuje rozdělit mimořádný příspěvek z RUK na mzdy THP 

pracovníků a vědeckých pracovníků.
- Návrh bude dopracován, především s ohledem na využití rezervního fondu a následně 

opět představen ekonomické komisi.

4. Zprávy o dislokaci
- A. Jančařík informoval AS o dislokaci výuky v letošním akademickém roce. 

5. Dopis prof. Černého
- AS obdržel dopis prof. Černého, který chce kandidovat na funkci rektora UK. Při této 

příležitosti žádá o možnost představit svůj program akademické obci.
- Předseda senátu nabídne všem kandidátům na funkci rektora vystoupit na otevřeném 

zasedání AS, na které bude akademické obec PedF UK případně speciálně přizvána.

6. Různé
- A. Jančařík vyzval technicko-administrativní komisi, aby překontrolovala členství 

v jednotlivých komisích a zveřejnila aktuální seznamy na webu senátu a na senátní 
nástěnce.



- AS jmenuje jako pozorovatele do výběrových řízení na katedře KCHDCH 
A. Jančaříka, náhradníkem je J. Stracený.

- AS jmenuje jako pozorovatele do výběrových řízení na katedře pedagogiky 
M. Linkovou.

Zapsal: A. Jančařík
Vidoval: A. Jančařík


