
Zápis č. 19/2017 ze zasedání AS PedF UK ze dne 14. 11. 2017

Přítomni: E. Andělová, T. Bederka, D. Čechová, A. Jančařík, E. Kalfiřtová, L. Kašpar, 
V. Matějová, M. Novotná, B. Petrovická, D. Pražák, L. Richter, J. Stracený, J. Vais, 
M. Valášek

Omluveni: M. Burian, D. Greger, P. Chalupský, L. Janovec, J. Kohnová, M. Linková, 
Z. Martínková, V. Müllerová, D. Neckář, J. Štípek

Hosté: M. Nedělka

Program:
1. Schválení programu
2. Administrativa
3. Volba zástupce do RVŠ
4. Vyjádření k financování veřejných vysokých škol
5. Různé

1. Schválení programu
Akademický senát schvaluje program jednání v předloženém znění. (13-0-0)

2. Administrativa
- AS PedF UK schválil zápis č. 18/2017. (11-0-2)
- B. Marešová rezignovala na místo senátorky.
- Předseda senátu povolal náhradníka na uvolněné místo – D. Neckáře.
- Místopředsedkyně AS ustanovuje studentské oborové rady oborů Psychologie, 

Pedagogika a Francouzský jazyk. 
- D. Čechová informuje o potřebě účasti členů volební komise u hlasování.
- AS schvaluje účast B. Marešové ve Stipendijní komisi AS PedF UK. (13-1-0)

3. Volba zástupce do Rady vysokých škol
- Pan děkan informoval akademický senát o svém působení v RVŠ. Sám již nechce 

v této práci pokračovat vzhledem k velkému pracovnímu zaneprázdnění, které mu 
neumožňuje účastnit se některých jednání.

- Pan děkan zdůraznil, že je velmi důležité, aby se zástupce fakulty účastnil všech 
jednání a byl schopen zastupovat zájmy fakulty. Za vhodné nástupce zmínil D. Gregera 
a A. Jančaříka.

- AS zvolil jako předsedu komise pro tajnou volbu J. Vaise. (12-0-1)
- Proběhla tajná volba. (D. Greger 9 hlasů, A. Jančařík 3 hlasy, 1 hlas nevyplněn)
- AS PedF UK nominoval D. Gregera jako zástupce Pedagogické fakulty UK do sněmu 

RVŠ.

4. Vyjádření k financování veřejných vysokých škol
- AS projednal návrh vyjádření připravený D. Gregerem.
- AS schvaluje následující vyjádření (13-0-0):

Akademický senát Pedagogické fakulty UK bere na vědomí výsledky jednání 
o navýšení rozpočtu veřejných vysokých škol. Akademický senát souhlasí 
s vyjádřením J. M. rektora UK, prof. T. Zimy, že přidělená částka úplně nepokrývá 
dlouhodobé podfinancování přípravy učitelů a lékařů a bude třeba hledat další 
prostředky na zkvalitnění přípravy učitelů. Vzhledem ke kritické situaci na 
pedagogických fakultách tak Akademický senát PedF UK apeluje na vedení 
univerzity, aby ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy hledalo 



další cesty, jak finančně podpořit přípravu budoucích učitelů (např. zopakováním 
Fondu F). 
Akademický senát je však přesvědčen, že i samotné navýšení rozpočtu UK umožňuje 
J. M. rektorovi UK, prof. T. Zimovi, ve spolupráci s Akademickým senátem UK, 
hledat takovou úpravu Principů rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově 
pro rok 2018, která cíleně a prioritně podpoří:
1. navyšování velmi nízkých platů pedagogů na sociálně a humanitně orientovaných 
fakultách a snižování rozdílů v platech akademických pracovníků, kteří vykonávají 
stejnou práci na různých fakultách UK;
2. přípravu učitelů a lékařů na UK a odstraní systémové nespravedlivosti, jako je různé 
financování přípravy stejných učitelů na různých fakultách (jako příklad uveďme 
rozdílný KEN pro přípravu učitelů matematiky na PedF UK a MFF UK, či učitelů 
chemie na PedF UK a PřF UK), a to ve chvíli, kdy již KENy nejsou směrodatné pro 
výpočet rozpočtu univerzity na MŠMT;
3. podpoří navyšování stipendií doktorandů.

Akademický senát PedF UK je přesvědčen, že když reprezentace univerzity 
argumentovala pro navýšení prostředků pro vysoké školy před veřejností právě 
nízkými platy pedagogů a doktorandů, a nedostatkem prostředků na přípravu 
chybějících učitelů a lékařů, je etické a zavazující dle těchto kritérií také rozdělovat 
celkové prostředky v rámci UK, či aspoň směřovat navýšené prostředky především na 
podporu výše uvedených priorit. Akademický senát PedF UK upozorňuje na 
skutečnost, že platy učitelů v regionálním školství vzrostly od listopadu 2017 o 15 % 
a že mnohdy učitelské platy v regionálním školství jsou již nyní vyšší než platy učitelů 
na Pedagogické fakultě UK, což ohrožuje kvalitu přípravy učitelů. 

5. Různé
- J. Stracený informoval o jednání AS UK. Na jednání AS UK byla schválena 

aktualizace Plánu realizace dlouhodobého strategického záměru pro rok 2018.
- Proběhla diskuze s panem děkanem na téma dostupnosti klavíru pro studenty. Byla 

diskutována různá řešení.
- T. Bederka svolá Stipendijní komisi AS PedF UK a do příštího jednání bude připraven 

plán čerpání v roce 2018. Bylo navrženo rozpisovat SPS pro pedagogická pracoviště ve 
stejném režimu jako ostatní stipendia, tedy na kalendářní rok. 

Zapsal: A. Jančařík


