
Zápis č. 5/2018 ze zasedání AS PedF UK ze dne 6. 3. 2018

Přítomni: T. Bederka, M. Burian, D. Čechová, D. Greger, P. Chalupský, A. Jančařík, 
E. Kalfiřtová, L. Kašpar, J. Kohnová, M. Linková, V. Müllerová, M. Novotná, B. Petrovická, 
D. Pražák, L. Richter, J. Stracený, J. Vais, M. Valášek

Omluveni: E. Andělová, L. Janovec, Z. Martínková, D. Neckář, J. Štípek

Hosté: M. Nedělka

Program:

1. Schválení programu
2. Administrativa
3. Situace na ÚPRPŠ
4. Zprávy z kolegia děkana
5. Zprávy z jednání AS UK
6. Různé

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

2. Administrativa
Akademický senát schvaluje zápis č. 4/2018. (17-0-0)
Akademický senát souhlasí s pronájmem prostor v budově v Brandýse nad Labem pro 
ZŠ ZáŠkola. (17-0-0)
Do voleb AS podalo kandidaturu 8 studentů a 5 zaměstnanců. Kandidátní listiny jsou 
zveřejněny na webových stránkách AS. 
Je diskutována otázka, jak postupovat v případě změny členů studentské oborové rady. 
Při změnách ve složení SOR se postupuje podle  OPAD Č. 20/2017 čl. II odst. 10. 
Podle názoru AS není nutné při drobných změnách podávat nový návrh na jmenování 
SOR. Změny ve složení SOR na stránkách AS se provádějí zejména na základě návrhů 
na jmenování SOR a předložení aktualizovaného návrhu na jmenování by měl 
vycházet ze zájmu SOR. 
7. 3. 2018 od 14:00 proběhne v Karolinu inaugurace J. M. rektora T. Zimy.
7. 3. 2018 proběhne také od 20:00 v Národním domě na Vinohradech 4. Společný 
reprezentační ples FF a PedF UK. Všichni jsou srdečně zváni.
M. Nedělka informuje o situaci ohledně akreditací. Fakulta připravuje akreditace pro 
doktorské studium.  Je pravděpodobné, že bude nutné svolat mimořádné květnové 
zasedání AS. Předběžný termín jednání je stanoven na 2. 5. 2018.
M. Nedělka informuje AS o přípravě OPAD k Vnitřnímu mzdovému předpisu. 
D. Greger navrhuje k tomuto bodu svolat legislativní komisi AS a pozvat na jednání 
všechny členů senátu (i nečleny komise). A. Jančařík svolá LK AS PedF UK na 
14. 3. 2018.

3. Situace na ÚPRPŠ
M. Nedělka navrhuje prodloužení funkčního období vedoucího ÚPRPŠ doc. Vetešky 
do 30. června 2020. 



J. Vais upozorňuje, že ustanovení bez výběrového řízení je krokem mimořádným a ptá 
se, zda jsou pro mimořádný postup ustanovení bez VŘ důvody.
M. Nedělka uvádí, že je nutné prodloužit funkčního období, kvůli včasnému svolání 
výběrového řízení. 
D. Greger vyjasňuje, že předpisy v prodloužení nebrání, ale je možné jen jednou. 
K prodloužení může dojít až po té, kdy se k němu vyjádří AS. A. Jančařík upozorňuje, 
že prodloužit jmenování jde i v případě, kdy se senát ke jmenování vyjádří negativně.
AS se usnesl, že má dostatek podkladů a ke jmenování se vyjádří na dnešním 
zasedání.
Hlasování musí být tajné. Jako předseda volební komise je zvolen J. Vais (16-0-1) 
Návrh usnesení: AS souhlasí s návrhem na prodloužení jmenování doc. Vetešky 
ředitelem ÚPRPŠ do června 2020. (6-0-10) Usnesení nebylo přijato.
Návrh usnesení:  AS PedF UK nesouhlasí s prodloužením jmenování doc. Vetešky 
ředitelem ÚPRPŠ na uvedenou dobu (10-4-1) Usnesení bylo přijato.

4. Zprávy z kolegia děkana
FF předložila návrh na smlouvu o platbách za volitelné předměty – tělocviky, které by 
měla jednostranně hradit naše fakulta. Navrhovaný poplatek se skládá jak z platby za 
zapsaného studenta, tak paušálu na opotřebení nářadí. Téma se na AS PedF UK 
podrobně probralo. 
A. Jančařík upozorňuje, že PedF UK dlouhodobě omezovala volitelné předměty, které 
nesouvisí s předmětem studia a jedná se spíše o volno-časové aktivity studentů. 
V tomto kontextu považuje za neetické platit za stejné aktivity jiným subjektům. 
Volitelné předměty mají dle jeho názoru primárně sloužit k seznámení se s obory 
vyučovanými na jiných fakultách a nikoli např. hraní golfu.
A. Jančařík navrhuje, aby toto téma přednesli zástupci PedF UK v AS UK.
D. Greger upozorňuje, že snaha zamezit vymáhání plateb ze strany FF UK v AS UK 
by mohla vést i k opačnému efektu, a to zavedení plateb mezi fakultami centrálně. 
J. Stracený připomíná, že téma již bylo v minulosti na AS UK probíráno. AS UK 
nebyl v rozhodování jednotný a nebylo přijato žádné usnesení. Platby jsou možné jen 
tehdy, když se na nich fakulty domluví.

5. Zprávy z jednání AS UK
NAÚ by měl o institucionální akreditaci rozhodnout do konce března. 
Cílem UK je zkvalitnit doktorské studium. Podle statistik je velmi nízké procento 
studentů, kteří studium dokončí. AS UK schválil úpravu stipendijního řádu, která 
stanovuje minimum doktorského stipendia na 10 500 Kč a maximum na 25 000 
Kč měsíčně. Dojde k aktualizaci manuálu pro doktorandy.  
Byla schválena Vědecká rada UK. Oproti minulosti mají větší zastoupení humanitní 
a společenskovědní obory a fakulty, neb musejí být rovnoměrně pokryty jednotlivé 
oblasti vzdělávání.

6. Různé
Stále se řeší otázka nefunkčnosti SIS v průběhu zápisů. J. Štípek obdržel přehled 
smluv s firmou Erudio. AS zažádá o předložení všech smluv, aby bylo možné zjistit, 
jak je dodavatel za fungování SIS zodpovědný. Současně se zjišťuje, zda byly někdy 



uplatněny vůči firmě Erudio smluvní sankce za problémy se stabilitou SIS 
a problémů při zápisech. 

Zapsala: V. Řeřábková

Vidoval: A. Jančařík


