
Zápis č. 3/2017 ze zasedání AS PedF UK ze dne 7. 2. 2017  
Přítomni: L. Richter, V. Matějová, K. Svobodová, Š. Flieger, T. Bederka, M. Burian, A. Jančařík, 
J. Kohnová, M. Linková, P. Chalupský, E. Kalfiřtová, L. Janovec, L. Kašpar, V. Müllerová,  
J. Štípek 
 
Omluveni: V. Fuglík, J. Stracený, D. Greger, J. Ruszó, T. Kebert, L. Vaňková, J. Vais 
 
Program: 

1. Přivítání nových studentských senátorů a administrativa 
2. Vypsání doplňujících voleb do AS UK (Dalibor Neckář) 
3. Diskuze k dlouhodobému záměru 
4. Prodloužení funkčního období doc. I. Špirka 
5. Informace o VŘ na vedoucího TPO 
6. Informace k náhradním prostorám za budovu v Celetné ulici 
7. Informace z jednání komise pro vícekriteriální hodnocení 
8. Projednání zprávy o stavu VŠ 
9. Různé 
 
1. Přivítání nových studentských senátorů a administrativa 

 Předseda senátu přivítal senátorky Karolínu Svobodovou a Veroniku Matějovou 
a informoval o stavu studentské kurie.  

 AS schvaluje zápis č. 2/2017. (13-0-0) 
 

2. Vypsání doplňujících voleb do AS UK (Dalibor Neckář) 
 D. Neckář podal rezignaci, ta byla přijata a budou vypsané volby do AS UK. 
 Akademický senát vyhlašuje doplňující volby do AS UK. (14-0-0) (viz příloha) 

 
3. Diskuze k dlouhodobému záměru 

 Akademický senát projednal DZ s tímto závěrem: Akademický senát bere na vědomí zprávu 
o plnění aktualizace dlouhodobého záměru za rok 2016. (14-0-0) 

 Akademický senát projednal aktualizaci dlouhodobého záměru na rok 2017 (14-0-0) 
 

4. Prodloužení funkčního období doc. I. Špirka 
 AS souhlasí s prodloužením jmenování doc. Špirka do funkce vedoucího katedry do konce 

dubna. (15-0-0) 
 
5. Informace o VŘ na vedoucího TPO 

 Byl vybrán nový vedoucí TPO. Od 1. 4. vybraný kandidát nastupuje do funkce. 
 
6. Informace k náhradním prostorám za budovu v Celetné ulici 

 Náhradní prostory za Celetnou. Probíhají jednání se dvěma subjekty VŠOP a Gymnáziem 
U Libeňského zámku, kde je personální propojení s PedF UK. 
 
7. Informace z jednání komise pro vícekriteriální hodnocení 

 Na dnešním jednání byl představen model, který používá MU. 



 
8. Projednávání zprávy o stavu VŠ 

 Bod zařazen k projednání na návrh senátora T. Bederky. Zprávu o stavu VŠ vypracovává 
Středisko vzdělávací politiky, pracoviště PedF UK. T. Bederka žádá o přesunutí na další 
jednání i za přítomnosti Ing. Kouckého. Ing. Koucký bude osloven a pozván na další jednání 
senátu. 
 
9. Různé 

 Návrh na přejmenování auly PedF UK na Aulu Zdeňka Heluse. Usnesení: AS podporuje 
myšlenku připomínání osobností fakulty. AS doporučuje projednat myšlenku přejmenování 
auly na aulu Zdeňka Heluse v plénu akademické obce. Návrh na přejmenování Auly má 
podporu akademického senátu. (12-0-3) 

 Zprávy z AS UK: Nové předsednictvo – zůstává T. Nigrin jako předseda senátu. 
Místopředsedou zůstává  D. Hurný, členem předsednictva je Petr Korcsok z MFF UK.  

 Legislativa: A. Jančařík informuje o průběhu školení uspořádaného rektorátem UK 
a harmonogramu přípravy schvalování nových fakultních předpisů. Vnímá problém se 
schvalováním studijních předpisů. L. Janovec informuje o tom, že je svolána studijní 
komise, která se bude zabývat i zrušením souborných zkoušek.  
A. Jančařík považuje za největší problém přípravu studijních předpisů, kde po zrušení oborů 
není zcela jasné, co bude možné na naší fakultě považovat za studijní program. Čeká se na 
stanovení metodiky NAÚ a UK. 

 Na 9. 2. 2017 je svolána legislativní komise. 
 Od nového akademického roku lze stipendium přiznat i studentovi, který dostudoval. Tento 

příjem je následně nedaněný i přes to, že dotyčný už není student. Týká se především 
AGONu. 

 J. Kohnová zve na konferenci Škola pro všechny České pedagogické společnosti, kde mají 
hlavní referáty prof. Walterová a doc. Greger. 

 
Příští zasedání AS PedF UK se koná dne 21. 2. 2017 ve 14:00 v doktorandské místnosti. 

 
Zapsal: D. Pražák 
Vidoval: A. Jančařík 
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VYHLÁŠENÍ DOPLŇOVACÍCH VOLEB  
DO AKADEMICKÉHO SENÁTU 

UNIVERZITY KARLOVY 
Akademický senát UK v Praze, PedF na svém zasedání dne 7. 2. 2017  

stanovil termín a místo konání doplňovacích voleb do AS UK 
na UK, PedF.  

 
Volby budou probíhat ve dnech 14.–17. 3. 2017, vždy od 10:00 do 14:00 hodin. 
Místem konání voleb bude vstupní hala budovy fakulty v Rettigové ulici. 
Zvolen může být za Univerzitu Karlovu, Pedagogickou fakultu 1 zástupce do 
Akademického senátu Univerzity Karlovy z řad studentů fakulty. 
Přípravu a průběh voleb organizuje a řídí volební komise ve složení J. Stracený 
(josef.straceny@pedf.cuni.cz), L. Kašpar (ladislav.kaspar@pedf.cuni.cz), M. Linková 
(marie.linkova@pedf.cuni.cz), T. Bederka (bederkatomas@gmail.com), J. Vais 
(jan.vais@pedf.cuni.cz). 
Předsedou volební komise byl zvolen: J. Stracený (josef.straceny@pedf.cuni.cz)  
Právo volit má každý člen akademické obce fakulty z řad studentů. Volby jsou rovné, 
tajné a přímé. Hlasuje se osobně, zastoupení není přípustné. 
Za kandidáta může být navržen student, který je členem akademické obce fakulty.  
Kandidáta může navrhnout kterýkoliv člen akademické obce. Návrhy na kandidáty se 
odevzdávají volební komisi prostřednictvím podatelny. Počet kandidátů není omezen. 
Rozhodne-li se kandidát odstoupit z voleb, odevzdá volební komisi ve stejné lhůtě 
písemné prohlášení o rezignaci prostřednictvím podatelny. 
Harmonogram voleb 
9. 2. 2017    vyhlášení voleb 
23. 2. 2017 do 12.00 hod.   ukončení podávání návrhu na kandidáty 
do 7. 3. 2017   vyvěšení kandidátní listiny 
14.–17. 3. 2017   volby 
do 21. 3. 2017   zveřejnění protokolu o výsledcích voleb 

  V Praze dne 7. 2. 2017 
Doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.  

předseda akademického senátu  

Tento obrázek nyní nelze zobrazit.


