
Zápis č. 6/2018 ze zasedání AS PedF UK ze dne 20. 3. 2018 

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

Omluveni: J. Kohnová, V. Matějová, B. Petrovická 

Hosté: M. Nedělka, V. Teodoridis, A. Kucharská, M. Černochová, J. Vlčková, R. Listíková, 
L. Nováková 

Program:  

1. Schválení programu 
2. Administrativa 
3. Výsledky voleb do AS PedF UK  
4. Změna Volebního řádu AS PedF UK 
5. Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2017 
6. Diskuze nad opatřením děkana k Vnitřnímu mzdovému předpisu UK 
7. Různé 

 

1. Schválení programu 
Akademický senát schvaluje program jednání v předloženém znění. (16-0-0) 
 

2. Administrativa 
A. Jančařík informuje o doplnění informace o pozvánce na ples do zápisu č. 5/2018. 
Akademický senát schvaluje zápis č. 5/2018 v doplněném znění. (16-0-1) 
Jsou vyhlášena výběrová řízení na vedoucí posty tří pracovišť. AS budou 
zastupovat:L. Janovec – Katedra české literatury, J. Stracený – Ústav profesního rozvoje 
pracovníků ve školství, A. Jančařík – Katedra andragogiky a managementu vzdělávání. 
(18-0-0) 
Místopředsedkyně AS D. Čechová ustanovuje SOR českého jazyka a literatury.  
AS schválil žádost J. Vaise o prodloužení jeho členství v technicko-administrativní komisi 
a stipendijní komisi i po skončení jeho mandátu v AS PedF UK. (19-0-0) 
D. Neckář se oficiálně rozloučil se členy AS. 
 

3. Výsledky voleb do AS PedF UK 
Předseda volební komise J. Štípek referuje o výsledcích voleb do AS PedF UK. 
(viz příloha 1) 
Volební komise schvaluje výsledky voleb tak, jak byly předneseny předsedou volební 
komise. (10-0-0) 
Předseda akademického senátu a děkan fakulty poděkovali končícím senátorům 
a senátorkám za odvedenou práci. 
A. Jančařík informoval AS o vymezení pojmu akademický pracovník ve smyslu Zákona 
o vysokých školách. Dle zákona o vysokých školách (§ 70) jsou akademickými pracovníky 
ti profesoři, docenti, mimořádní profesoři, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, 
výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří jsou zaměstnanci vysoké školy vykonávajícími 
v pracovním poměru podle sjednaného druhu práce jak pedagogickou, tak tvůrčí činnost. 
Zákon o vysokých školách vyžaduje, aby náplň akademického pracovníka obsahovala obě 
složky, jak pedagogickou, tak tvůrčí. Akademickým pracovníkem, členem akademické 



obce, tak není vědecký pracovník, který v rámci svého pracovního poměru nevykonává 
pedagogickou činnost, ani lektor, který se věnuje pouze pedagogické činnosti. Splněna 
musí být také podmínka, že obě činnosti jsou vykonávány dle sjednaného druhu práce 
v pracovním poměru a nejsou hrazeny jinou formou, např. dohodami mimo pracovní 
poměr.  
Zákon o vysokých školách (§ 77) dále vyžaduje, aby místa akademických pracovníků byla 
obsazována výběrovým řízením. Pracovník přijatý na řešení projektu bez výběrového 
řízení tak nemůže být členem akademické obce. 
Předseda legislativní komise AS UK doporučuje zásadní informace, které rozhodují 
o začlenění do akademické obce, uvádět přímo v pracovní smlouvě. A. Jančařík se pokusí 
s vedením fakulty dohodnout postup, který toto zajistí. 
 

4. Změna Volebního řádu AS PedF UK 
Předseda legislativní komise A. Jančařík informoval o jednání komise k novele přílohy 
volebního řádu, kterou předložil děkan fakulty. Legislativní komise doporučila novelu ke 
schválení. 
AS schvaluje změny Volebního řádu AS PedF UK v předloženém znění (viz příloha 2). 
(19-0-0) 
 

5. Zpráva o výsledcích hospodaření za rok 2017 
Předseda ekonomické komise J. Stracený informuje o jednání komise.  
Ekonomická komise doporučuje vzít na vědomí výsledky hospodaření za rok 2017. 
AS bere na vědomí výsledky hospodaření za rok 2017. (19-0-0) 
Ekonomická komise doporučuje schválit předložený návrh rozdělení finančních prostředků 
pro projekty Progres pro rok 2018 
AS schvaluje rozdělení prostředků na řešení programů Progres na rok 2018 podle 
předloženého návrhu. (18-0-1)  
J. Stracený informoval AS o tom, že se vzdal předsednictví komise, novým předsedou 
ekonomické komise je J. Štípek. 
AS bere na vědomí usnesení ekonomické komise. (19-0-0) 
 

6. Diskuze nad opatřením děkana k Vnitřnímu mzdovému předpisu UK 
Pan děkan objasnil záměr opatření, které vychází z Vnitřního mzdového předpisu UK. 
Cílem opatření je pomoci vedoucím pracovníkům určit pracovní náplň podřízených 
pracovníků. Vzniklo relativně přesné vymezení pro třídy ohledně jejich zaměření na výuku 
či vědu.  
M. Linková se dotázala na dodání horní hranice počtu vyučovacích hodin pro jednotlivé 
pracovníky.  
Vedoucí pracovišť by měli odevzdávat průběžné zprávy. R. Listíková upozornila na svou 
zkušenost, že každoroční hlášení není příliš efektivní a bylo by ideální časový interval 
prodloužit.  
 

7. Různé 
A. Kucharská na žádost senátorů referuje o počtu přihlášených studentů: oproti loňskému 
roku se na PedF UK přihlásilo o 400 uchazečů méně, poměr přihlášených na prezenční 
a kombinované studium zůstává zachován.  

Zapsala: K. Rýdlová       Vidoval: A. Jančařík 



Příloha 1 

 

  



 

  



Příloha 2 
Zdůvodnění změn: AS PedF UK byl dne 20. 2. 2018 na svém zasedání informován o nových 
názvech pracovišť, a to Katedry preprimární a primární pedagogiky a Katedry andragogiky a 
managementu vzdělávání. AS dále na návrh děkana fakulty na svém jednání dne 27. 6. 2017 
zrušil pracoviště Kabinet výuky cizích jazyků s účinností od 1. 10. 2017. V rámci legislativně-
technických oprav (LTO) pak opravujeme chybný název Ústav výzkumu a rozvoje školství na 
správný Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání. LTO představuje také oprava odkazování na 
odstavce článku 1 Přílohy č. 1 (viz změny v odstavci 5). Změna nezakládá žádné změny 
v dělení kateder a ústavů do kurií, pouze reflektuje změny v názvech pracovišť či zrušené 
pracoviště. 
 

PŘÍLOHA Č. 1 
Přehled kurií akademických pracovníků Pedagogické fakulty Univerzit Karlovy 

 
Čl. 1 

1) Akademičtí pracovníci zařazení na těchto pracovištích hlasují a kandidují ve volbách 
do akademického senátu fakulty podle své příslušnosti k jedné ze tří kurií. 

2) I. kurii tvoří akademičtí pracovníci z těchto pracovišť fakulty: 
, 

a) Katedra anglického jazyka a literatury, 
b) Katedra české literatury, 
c) Katedra českého jazyka, 
d) Katedra francouzského jazyka a literatury, 
e) Katedra germanistiky, 
f) Katedra rusistiky a lingvodidaktiky, 
g) Katedra tělesné výchovy. 

3) II. kurii tvoří akademičtí pracovníci z těchto pracovišť fakulty: 
a) Katedra dějin a didaktiky dějepisu, 
b) Katedra občanské výchovy a filosofie, 
c) Katedra psychologie, 
d) Katedra pedagogiky, 
e) Katedra preprimární a primární pedagogiky, 
f) Katedra speciální pedagogiky, 
g) Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, 
h) Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství. 

4) III. kurii tvoří akademičtí pracovníci z těchto pracovišť fakulty: 
a) Katedra andragogiky a managementu vzdělávání, 
b) Katedra biologie a environmentálních studií, 
c) Katedra hudební výchovy, 
d) Katedra chemie a didaktiky chemie, 
e) Katedra informačních technologií a technické výchovy, 
f) Katedra matematiky a didaktiky matematiky, 
g) Katedra výtvarné výchovy. 

5) Akademičtí pracovníci dalších pracovišť fakulty, která nejsou uvedena v odst. 2 a 3, jsou 
součástí III. kurie.    
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