
Zápis č. 18/2017 ze zasedání AS PedF UK ze dne 31. 10. 2017

Přítomni: E. Andělová, T. Bederka, M. Burian, D. Greger, A. Jančařík, L. Janovec, 
E. Kalfiřtová, J. Kohnová, Z. Martínková, B. Petrovická, D. Pražák, J. Stracený, J. Štípek,
J. Vais, M. Valášek
Omluveni: D. Čechová, P. Chalupský, L. Kašpar, M. Linková, V. Matějová, V. Müllerová,
M. Novotná, L. Richter
Hosté: M. Nedělka
Program:

1. Schválení programu
2. Administrativa
3. Úpravy rozvahy finančních prostředků na rok 2017
4. Stipendia
5. Různé

1. Schválení programu
Akademický senát schvaluje program jednání v předloženém znění. (14-0-0)

2. Administrativa
• AS PedF UK schválil zápis č. 17/2017. (12-0-2)
• Místopředsedkyně AS ustanovuje studentské oborové rady oborů Hudební výchova, 

Matematika, Výchova ke zdraví, Výtvarná výchova KVVÍDO a Biologie.
• J. Štípek informuje, že do voleb do akademického senátu se přihlásilo 7 kandidátů, 4 z 

řad akademických pracovníků a 3 z řad studentů. Jednu přihlášku je nutné ověřit u 
hlavní volební komise, neboť se kandidát navrhl sám.

• Akademický senát schvaluje následující členy volební komise: E. Andělová, T. 
Bederka, M. Burian, P. Chalupský, L. Janovec, E. Kalfiřtová, L Kašpar, J. Kohnová, 
M. Linková, B. Marešová, V. Matějová, Z. Martínková, V. Müllerová, M. Novovotná, 
B. Petrovická, L. Richter, J. Stracený, J. Štípek, J. Vais, M. Valášek. (14-0-0)

• Volební komise přijímá návrhy kandidátů pro volby do AS UK. (11-0-0)
• AS souhlasí s prodloužení pověření PhDr. Lenky Rozboudové, Ph.D., vedením 

katedry rusistiky a lingvodidaktiky do konce kalendářního roku 2017. (14-0-0)
• AS souhlasí s tím, že pozorovatelem za AS ve výběrovém řízení na místo vedoucího 

katedry rusistiky a lingvodidaktiky bude T. Bederka. (13-0-1)
• A. Jančařík obdržel informaci, že B. Marešová chce odstoupit z funkce senátorky 

kvůli pracovnímu vytížení. Čeká se na oficiální rezignaci. Následně bude povolán 
náhradník, kterým je D. Neckář.

3. Úpravy rozvahy finančních prostředků na rok 2017
• J. Stracený informoval AS o závěrech jednání ekonomické komise, která se zabývala 

úpravami rozvahy finančních prostředků na rok 2017 a principy dělení motivačního 
balíčku.

• AS bere na vědomí změny Rozvahy výdajů a příjmů na rok 2017.
4. Stipendia

• J. Štípek informoval AS o jednání ekonomické komise k tvorbě a čerpání 
stipendijního fondu. Do konce roku je nutné dočerpat ještě minimálně 10.000.000 Kč.

• AS schvaluje navýšení rozpočtu na prospěchová stipendia na 4.500.000 Kč a 
stanovení minimální hranice na 11.000 Kč a horní hranice na 20.000 Kč. (15-0-0)

• AS schvaluje navýšení částky na stipendia pro SPS pro oddělení pro vnější vztahy na 
750.000 Kč. (14-0-1)



• AS schvaluje navýšení částky na SPS pro pedagogická pracoviště na akademický rok 
2017/2018 na 5.000.000 Kč a současně souhlasí s použitím stejných pravidel 
rozdělení, jaká byla uplatněna v loňském roce. (15-0-0)

• AS navrhuje děkanovi, aby udělil mimořádné stipendium ve výši 10.000 Kč všem 
studentům doktorského studia, kteří studují v řádné době a jejichž hodnocení za 
loňský rok studia byla A. (15-0-0)

• T. Bederka informoval AS o návrhu dvou nových stipendií – sociálního stipendia a 
Stipendia Z. Heluse.

• Proběhla diskuze k tomuto tématu, bylo upozorněno na potřebu navázat nějakým 
způsobem sociální stipendium na průběh studia a vyjíždějící studenty odměňovat jen 
v případě úspěšného dokončení předchozího stupně studia na naší fakultě.

• AS doporučil prověřit možnosti zařazení stipendií do fakultních předpisů.
• T. Bederka svolá stipendijní komisi a zahájí práce na návrhu dělení stipendijní fondu 

v roce 2018.
5. Různé

• Proběhla diskuze k prohlášení k financování vysokých škol a pedagogických fakult. 
Práce na úpravě prohlášení bude koordinovat D. Greger, který připraví a rozešle další 
verzi.

Zapsal: A. Jančařík

17. 11. 2017 – upravil: J. Vais
• Upravena chyba v přepisu u horní hranice stipendií
• Opraven návrh programu podle projednávaných bodů




