
Zápis č. 17/2017 ze zasedání AS PedF UK ze dne 17. 10. 2017

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

Program:
1. Schválení programu
2. Administrativa
3. Vystoupení prof. Černého – kandidáta na rektora
4. Stipendia
5. Různé

1. Schválení programu
Akademický senát schvaluje program jednání v předloženém znění. (15-0-1)

2. Administrativa
- AS PedF UK schválil zápis č. 16/2017. (14-0-2)
- Místopředsedkyně AS ustanovuje studentské oborové rady oborů chemie a IT. 
- J. Štípek informuje AS, že volby proběhnou pouze na jednom místě, protože zatím 

neumíme technicky zabezpečit, aby někdo nehlasoval 2x. 
- Je nutné doplnit volební komisi pro volby do AS UK, aby všichni, kteří dohlíží na 

průběh, byli členy komise. Dořeší se na příštím jednání.
3. Vystoupení prof. Černého – kandidáta na rektora

Prof. Černý ve stručnosti představil důvody, proč vstupuje do volebního klání a základní 
teze svého volebního programu.
Následná diskuze se věnovala především otázkám financování, institucionální akreditace, 
hodnocení vědy a podpory studentských aktivit.

4. Stipendia
- AS dlouze diskutoval otázku stipendia pro doktorandy na základě návrhu opatření 

děkana a příslibu rektora UK navýšit stipendia na minimální hranici 10.000 Kč.
- Na základě výsledků diskuze děkan předložil AS návrh navýšit stipendia doktorandů 

o další 3.000 Kč měsíčně pro všechny ročníky a tyto prostředky čerpat ze stipendijního 
fondu s tím, že opatření děkana bude vydáno s platností na jeden akademický rok 
a následně dojde k vyhodnocení situace.

- AS vyjádřil souhlas s tímto návrhem. (13-0-1)
- V diskuzi bylo upozorněno, že je nutné využívat klauzuli o snížení stipendia v případě, 

kdy doktorand neplní své studijní povinnosti. To bylo přislíbeno děkanem fakulty 
i proděkanem pro vědu.

- AS senát schvaluje návrh na navýšení prostředků na Agony o 200.000 Kč. (14-0-0)
- Stipendijní komise si vyžádá podklady k tvorbě a čerpání stipendijního fondu 

a seznámí s nimi AS.
5. Různé

Studenti děkují za vyjádření kateder k výsledkům studentského hodnocení výuky 
a plodnou diskuzi s vedoucími pracovníky.

Zapsal: A. Jančařík
Vidoval: A. Jančařík


