
Zápis č. 2/2017 ze zasedání AS PedF UK ze dne 24. 1. 2017 
 
Přítomni: A. Jančařík, J. Štípek, T. Bederka, M. Burian, T. Kebert, Š. Flieger, V. Müllerová, 
J. Vais, J. Stracený, L. Kašpar, E. Kalfiřtová, L. Janovec, M. Valášek, P. Chalupský,  
D. Greger, M. Linková 
 
Omluveni: V. Fuglík, J. Kohnová, L. Richter, L. Vaňková 
 
Hosté: I. Kočová, V. Teodoridis, M. Černochová, V. Vlnas, P. Nečasová 
 
Program: 

1. Přivítání nových senátorů z řad studentů 
2. Administrativa 
3. Volba studentského místopředsedy AS PedF UK 
4. Volby do AS PedF UK 
5. Informace z RUK 
6. Prodlužování funkčních období vedoucích kateder 
7. Strategický záměr  

 
1. Přivítání nových senátorů z řad studentů 
 Předseda senátu představil nového studentského senátora Štěpána Fliegera. 

 
2. Administrativa 
 AS schvaluje zápis č. 1/2017. (14-0-1) 
 Jan Vais požádal o zařazení do Technicko-administrativní komise senátu; schváleno. (13-1-0) 
 Mgr. Anna Smolíková rezignuje na svůj post. Prohlášení splňuje všechny záležitosti a k datu 

podpisu (23. 1.) je rezignace přijata.  
 V současné době má senát 23 členů. Mandát po Mgr. A. Smolíkové se bude obsazovat při 

nejbližších volbách. 
 

3. Volba studentského místopředsedy 
 Studentští senátoři se usnesli na kandidátovi na studentského místopředsedu, a to na  

M. Burianovi. Ten souhlasí s navržením a rád by pokračoval v práci svého předchůdce  
D. Neckáře.  

 Proběhlo tajné hlasování – z odevzdaných lístků bylo 15 pro navrženého kandidáta, 1 lístek 
byl neplatný. Michal Burian byl zvolen místopředsedou senátu. 

 
 Nový studentský místopředseda ustanovuje studentskou oborovou radu oboru Pedagogika. 

  



4. Volby do AS PedF UK 
 Před vyhlášením voleb senát schválil předsedu a členy volební komise pro nastávající volby. 

Předseda senátu navrhl na předsedu volební komise J. Straceného; ten návrh přijal.  
 AS schvaluje J. Straceného do pozice předsedy volební komise pro volby do AS PedF UK. 

(15-0-1)  
 Do volební komise byli navrženi: Jan Vais, Ladislav Kašpar, Marie Linková, Tomáš 

Bederka.  
AS schvaluje volební komisi v tomto uvedeném složení. (14-0-2) 

 AS vyhlašuje volby do AS PedF UK dle přílohy tohoto zápisu. (16-0-0) 
 

5. Informace z RUK 
 Předseda senátu sdělil, že přišly první předlohy, podle kterých by měly vznikat fakultní 

předpisy. Předseda AS PedF UK svolá legislativní komisi senátu. U přípravy dokumentů 
vztahujících se k CŽV byla vedení fakulty nabídnuta spolupráce dr. Kohnové. 

 
6. Prodlužování funkčních období vedoucích kateder 
 AS PedF UK souhlasí s navrženými prodlouženími funkčních období vedoucích pracovišť 

dle předloženého seznamu a v případě doc. Petra Chalupského navrhuje zvážit jmenování 
bez výběrového řízení na základě skutečnosti, že doc. Petr Chalupský již v minulosti 
výběrovým řízením prošel. (15-0-1) 

 
7. Strategický záměr na rok 2017 
 Proběhla diskuse nad strategickým záměrem na rok 2017. Senátoři se ptali na otázky 

související s předloženými podklady přítomných proděkanů. Součástí diskuse bylo také 
vyhodnocení aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2016, byly konstatovány úspěchy 
a neúspěchy datované k 31. 12. 2016. 

 Diskuse se týkala hlavně témat: studijní programy v cizích jazycích pro samoplátce, 
hodnocení monografií, propagační předměty, absolventi a práce s nimi, web pro uchazeče. 

 Dalším tématem diskuse byla příprava akreditace programu Učitelství pro 1. st. ZŠ, 
u kterého probíhá úprava studijního plánu; byla stanovena kritéria, která budou upravována 
a zohledňována. Na úpravách spolupracuje i prof. R. Wildová. Podání této akreditace 
proběhne v rámci institucionální akreditace, tzn. s jinými podmínky a jiným průběhem, než 
který byl do teď. A. Jančařík upozornil, že se pravděpodobně v tomto roce nebudou podávat 
žádné akreditace, podání proběhne zřejmě až na jaře roku 2018.  

 V neposlední řadě se v rámci diskuse zmínily výjezdy studentů do zahraničí a s tím spojená 
častá prodlužování studia. Studijní proděkanka informovala, že se pracuje na metodice 
uznávání kreditů přivezených ze zahraniční mobility (pilotně bude ověřována již na 
studentech vracejících se z mobilit po zimním semestru). 
 
Příští zasedání AS PedF UK se koná dne 7. 2. 2017 ve 14.00 v doktorandské místnosti. 

 
Zapsala: D. Čechová 
Vidoval: A. Jančařík 
 
 
 



 
 Univerzita Karlova 

Pedagogická fakulta
Magdalény Rettigové 4

116 39 Praha 1
 

 VYHLÁŠENÍ VOLEB  
DO AKADEMICKÉHO SENÁTU 

Akademický senát na svém zasedání dne 24. 1. 2017 dle čl. 15, odst. 3 
Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

vyhlásil svým usnesením volby do akademického senátu. 
Volby budou probíhat ve studentské kurii (šest volených zástupců) a III. kurii zaměstnanecké 
(čtyři volení zástupci).  
Volby budou probíhat ve dnech 14. - 17. 3. 2017. Místem konání voleb bude vstupní hala budovy 
fakulty v ulici Magdalény Rettigové 4. 
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 v těchto volbách má každý člen akademické obce fakulty, který je zařazen ve studentské 
kurii nebo III. zaměstnanecké kurii. Volby jsou rovné, tajné a přímé. Hlasuje se osobně, zastoupení 
není přípustné. 
Kandidát na členství v senátu musí být členem akademické obce v kurii, do které jsou vyhlášeny 
volby. Kandidáta může navrhnout kterýkoliv člen akademické obce. Návrhy na kandidáty se 
odevzdávají volební komisi prostřednictvím podatelny, která opatří návrh razítkem s datem 
a časem podání návrhu. Počet kandidátů není omezen. 
Kandidatura musí být doložena podpisy alespoň 5 členů kurie, za níž uchazeč kandiduje, a jeho 
písemným souhlasem s kandidaturou. Rozhodne-li se kandidát odstoupit z voleb, odevzdá volební 
komisi ve stejné lhůtě písemné prohlášení o rezignaci prostřednictvím podatelny. 
Harmonogram voleb 
24. 1. 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 24. 1. 2017 
Doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.  
předseda akademického senátu 

Tento obrázek nyní nelze zobrazit.



 PŘÍLOHA 
Kurie, v nichž probíhají volby: 

 
Studentská kurie 

pozn: V senátu mají studující kvótu 12 míst (z 24). Mandát senátora zvoleného za 
studentskou kurii je dvouletý. Volby však probíhají každý rok a každý rok se volí 
příslušná polovina senátorů za studentskou kurii (6 senátorů).  

 
III. kurie (zaměstnanecká) 
Katedra výtvarné výchovy 
Katedra hudební výchovy 
Katedra matematiky a didaktiky matematiky 
Katedra chemie a didaktiky chemie 
Katedra biologie a environmentálních studií 
Katedra informačních technologií a technické výchovy 
Centrum školského managementu 

V Praze dne 24. 1. 2017 
Doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.  
předseda akademického senátu 

 
   


