
 
 

Zápis č. 11/2017 ze zasedání AS PedF UK ze dne 30. 5. 2017 

Přítomni:A. Jančařík, M. Linková, P. Chalupský, D. Greger,L. Janovec, J. Stracený, J. Vais, 

Z. Martínková,B. Marešová, B. Petrovická, V. Müllerová, E. Andělová, T. Bederka, 

D. Čechová, M. Valášek, J. Kohnová, L. Kašpar, L. Richter, V. Fuglík, D. Pražák 

Omluveni: L. Vaňková, M. Burian, J. Štípek  

Hosté: M. Říha 

Program: 

1. Administrativa  

2. Schvalování vnitřních předpisů 

3. Diskuze o studentském hodnocení výuky  

4. Různé 

 

1. Administrativa 

- ASPedF UK schválil zápis č. 10/2017. (17-0-2) 

- Setkání akademických senátorů pedagogických fakult proběhne 23.a 24. 6. 2017 

v Plzni, za AS PedF se zúčastní A. Jančařík, M. Burian, D. Čechová a účast zvažuje 

J. Štípek. 

- Výběrového řízení na vedoucí/ho ÚPRPŠ se jako pozorovatel senátu zúčastní D. Greger. 

- AS dostal k vyjádření návrhy na změny Stipendijního řádu Univerzity Karlovy 

a Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy. 

- A. Jančařík informoval o mimořádném mzdovém příspěvku z Fondu F pro akademické 

pracovníky v mzdových třídách AP a lektory ve třídách L. Proběhla diskuse v níž 

V. Fuglík upozornil na veřejné prohlášení ministryně školství na podporu odborných 

asistentů, které potvrdila M. Linková. D. Greger přečetl znění výzvy, které 

upřednostňuje mladé odborné asistenty a A. Jančařík vysvětlil, že široká podpora 

zahrnující další akademické pracovníky i lektory je v jejích mezích. D. Greger 

upozornil, že by bylo vhodné, aby při tomto výkladu výzvy byli zahrnuti i vědečtí 

pracovníci (třídy VP). V. Fuglík dále pro dokreslení přiblížil přítomným senátorům 

z řad studentů jemu známé mzdové poměry asistentů a odborných asistentů na fakultě 

v kontextu se zvyšováním minimální mzdy, s nimiž se ztotožnili i další přítomní. 

A. Jančařík upozornil, že skutečné mzdy jsou vyšší. V. Fuglík oponoval, že někteří lidé 

žádné odměny neberou. 

2. Schvalování vnitřních předpisů 

- AS schvaluje Statut PedF UK v předloženém znění. (19-0-1) 

- AS schvaluje Pravidla pro organizaci studia PedF UK v předloženém znění. (20-0-0) 

- AS schvaluje Disciplinární řád pro studentyPedF UK v předloženém znění. (20-0-0) 

- AS schvaluje Pravidla pro přiznávání stipendií na PedF UK v předloženém znění. (20-0-0) 

- AS schvaluje Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PedF UK 

v předloženém znění. (18-0-2) 

- AS schvaluje Jednací řád vědecké rady PedF UK v předloženém znění. (20-0-0) 

- AS schvaluje Jednací řád AS PedF UK v předloženém znění. (20-0-0) 

- AS schvaluje Volební řád AS PedF UK v předloženém znění. (18-0-2) 

- AS zmocňuje předsednictvo senátu k provedení legislativně-technických oprav 

v předložených předpisech. (19-0-0) 

 

3. Diskuze o studentském hodnocení výuky  

Diskuze o studentském hodnocení výuky bude přesunuta na další jednání AS. 



 
 

 

4. Různé 
- AS na svém příštím zasedání zváží konání jednání 27. 6. 2017. 

- A. Jančařík podal krátkou zprávu o zajištění prostor pro stěhování z Celetné. 

- Proběhla diskuze k zákazu kouření na UK, který se dle zákona nevyhlásil. 

Příští zasedání AS PedF UK proběhne dne 13. 6. 2017 od 14:00 v R118. 

Zapsal: J. Vais 

Vidoval: A. Jančařík 

Upravená verze schválená AS dne 13. 6. 2017. 


