
 
 

Zápis č. 20/2017 ze zasedání AS PedF UK ze dne 28. 11. 2017 

Přítomni: E. Andělová, T. Bederka, M. Burian, D. Čechová, D. Greger, P. Chalupský, 
A. Jančařík, L. Janovec, E. Kalfiřtová, L. Kašpar, J. Kohnová, Z. Martínková, V. Mullerová, 
D. Neckář, M. Novotná, D. Pražák, L. Richter, J. Stracený, J. Vais, M. Valášek 

Omluveni: M. Linková, J. Štípek, B. Petrovická 

Hosté: V. Vlnas 

Program: 
1. Schválení programu 
2. Administrativa 
3. Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium 
4. Zpráva ze Stipendijní komise AS PedF UK 
5. Různé 

 
1. Schválení programu 

Akademický senát schvaluje program jednání v předloženém znění. (17-0-0) 
 

2. Administrativa 
- AS PedF UK schválil zápis č. 19/2017. (14-0-3) 
- D. Neckář je zařazen do studijní komise. 
- AS bere na vědomí opravu překlepu v maximální částce stipendia v zápise 18/2017. 
- AS souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy pro F. Svobodu. (19-0-0) 

 
3. Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium 

- Pan proděkan Vlnas seznámil senát s podmínkami přijímacího řízení a důvody 
předkládání podmínek ke schválení mimo standardní dobu projednávání. 

- Proběhla diskuze k podmínkám přijímacího řízení. Akademický senát vyjádřil potřebu 
prosazování dalšího, podzimního, termínu přijímacího řízení do doktorského studia. 

- A. Jančařík upozornil, že je v projednávání návrh dílčí novely Řádu přijímacího řízení 
pro uchazeče Univerzity Karlovy počítá s možností vyhlásit dodatečné přijímací řízení 
také do doktorských studijních programů. 

- AS požádal pana proděkana pro vědu, aby v případě, že novela byla schválená, prověřil 
možnosti využít nové ustanovení pro vyhlášení podzimního termínu. 

- D. Greger upozornil, že nostrifikace předchozího vzdělání není u zahraničních studentů 
nutná a postačuje uznání předchozího studia. Takto postupuje např. MU v Brně. 
Doporučuje tuto možnost zvážit i na UK. 

- Nikdo z přítomných senátorů nemá připomínky k projednání materiálu. 
- AS PedF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení do Ph.D. studia. (17-0-1) 

 
4. Zpráva ze Stipendijní komise AS PedF UK 

- T. Bederka představil návrh na čerpání stipendijního fondu v dalším kalendářním roce 
a seznámil senát s návrhem na udělování dvou nových typů stipendií. 

- Proběhla diskuze o předložených návrzích. 
- U rozpisu došlo k úpravám jednotlivých částek, finální návrh bude předložen panu 

děkanovi. V případě schválení kolegiem, bude předložen senátu ke schválení. 
- U sociálního stipendia bylo doporučeno stanovit výši 50 kreditů na ročník, kterou bude 

muset mít student pobírající stipendium zapsané v daném roce a splněné za předchozí 
roky studia. 



 
 

- Největší diskuze se vedla okolo stipendia pro studenty odcházející pokračovat ve 
studiu na jinou (prestižní zahraniční) vysokou školu. Byla nastolena otázka, co může 
fakulta od těchto studentů získat a zda je pro ni dobré, aby podporovala odchod 
kvalitních studentů. T. Bederka představil možný přínos na příkladu současné 
studentky. Dále bylo diskutováno, jak stanovit okruh prestižních škol a zda je to 
opravdu nutné. 
 

5. Různé 
- AS projednal podnět K. Duschninské týkající se zveřejnění odkazu na stránky firmy 

prodávající „podklady“ pro diplomové práce na facebookovém profilu fakulty.  
AS děkuje za podnět a konstatuje, že problém byl po upozornění vyřešen v mimořádně 
krátké době. (16-0-0) 

- T. Bederka nabídl představit akademickému senátu prezentaci dokládající 
kompetentnost jeho oddělení v otázce facebookového profilu fakulty.  Prezentace bude 
senátorům rozeslána. 

- Na základě podnětu D. Pražáka byla diskutována otázka odesílání zpráv ze SIS, 
původní podnět je již v řešení správce SIS, diskuze ale vyústila k některým dalším 
souvisejícím tématům. 

o D. Pražák upozornil, že v některých případech není zrušení výuky vyučujícím 
označeno v SIS. 

o J. Kohnová upozornila, že v některých případech dochází u rezervací v SIS ke 
kolizím. 

- A. Jančařík informoval AS, že na fakultě bude vznikat etická komise, sestavením byl 
pověřen dr. D. Dvořák. 

- A. Jančařík informoval AS, že kolegium děkana projednalo otázku, jak v rámci 
správního řízení bude postupováno v případě anonymních podnětů. Protože fakulta má 
povinnost na podnět odpovědět zadavateli, nelze na anonymní podněty reagovat, ale 
budou zakládány. 

- J. Stracený upozornil, že disciplinární komise obdržela podnět týkající se jednoho ze 
zaměstnanců fakulty. Bylo by dobré provést osvětu v této oblasti a vysvětlit členům 
akademické obce, k čemu disciplinární komise slouží. 

Zapsal: A. Jančařík 


