
Zápis č. 7/2018 ze zasedání AS PedF UK ze dne 3. 4. 2018 

Přítomni: E. Andělová, T. Bederka, D. Čechová, D. Greger, P. Holub, P. Chalupský,  

A. Jančařík, J. Kohnová, M. Kotrs, M. Linková, R. Listíková, Z. Martínková, V. Müllerová,  

L. Nováková M. Novotná, B. Petrovická, D. Pražák, J. Stracený, J. Štípek, M. Valášek, 

J. Vlčková 

Omluveni: M. Burian, V. Valínová, L. Janovec 

Hosté: M. Nedělka, V. Teodoridis, A. Kucharská, P. Nečasová 

Program:  

1. Schválení programu 

2. Administrativa 

3. Diskuze k opatření děkana k vnitřnímu mzdovému předpisu  

4. Různé 

 

1. Schválení programu 

Akademický senát schvaluje program jednání v předloženém znění. (20–0–0) 

 

2. Administrativa 

Předseda AS oficiálně přivítal nově nastupující senátory. 

Akademický senát schvaluje zápis č. 6/2018.  (21–0–0) 

V. Laufková požádala o setrvání ve stipendijní komisi jako externí členka, E. Marádová 

požádala o setrvání v legislativní komisi jako externí členka. 

AS souhlasí se zařazením výše zmíněných do příslušných komisí. (21–0–0) 

 

Nově zvolení senátoři byli vyzváni k tomu, aby si vybrali pracovní komisi, ve které by rádi 

působili. 

R. Listíková požádala o zařazení do studijní komise.  

J. Vlčková požádala o zařazení do studijní komise. 

Tomáš Bederka požádal o zařazení do legislativní a stipendijní komise. 

Veronika Müllerová požádala o zařazení do legislativní a studijní komise. 

Petr Chalupský požádal o zařazení do studijní komise. 

 

J. Štípek informoval AS o blížící se GDPR a potřebných krocích, jež je třeba provést. 

AS bere na vědomí informaci J. Štípka o blížící se GDPR a pověřuje ho, aby agendu 

nadále řešil s paní Macoškovou. 

 

3. Diskuze k opatření děkana k vnitřnímu mzdovému předpisu UK 

Pan děkan představuje záměr mzdového předpisu, od minulého zasedání AS byly 

provedeny změny, které vycházely z předešlé diskuze, nebo byly iniciované vedoucími 

kateder. V rámci mzdových tříd je zásadní vymezení podílu vědy, výuky a administrativy.  

Je diskutován počet odučených hodin stanovený jako minimum.  

D. Greger vznesl dotaz na paní proděkanky ohledně započítávání hodin praxí. 

Započítávání hodin v rámci praxí se odvíjí od jejich konkrétní podoby, zpracovává se 

naprosto jasný přehled, týkající se zejména nových akreditací.  

Akademický senát projednal opatření a přijal následující usnesení: 



Senát děkuje za zohlednění a včasné projednání připomínek vedoucích kateder a senátorů 

k navrhovanému opatření. (15–0–2) 

 

 

4. Různé 

Pan děkan oznámil, že V. Vlnas na vlastní žádost k 30. červnu končí na postu proděkan pro 

vědu a výzkum.  

 

Příloha volebního řádu je připravena, po podepsání bude v tištěné i elektronické podobě 

odeslána do AS UK. 

 

D. Pražák a V. Müllerová pozvali všechny přítomné na Noc vzdělávání. Zazněla námitka 

proti přítomnosti osob s extremistickými názory na půdě fakulty, je vznesen dotaz na roli 

fakulty v této akci. Pedagogická fakulta pouze poskytuje prostory pro konání akce, 

jediným organizátor je Otevřeno. Proběhla diskuze ke způsobu prezentace akce a výběru 

hostů. 

 

D. Pražák se dotazuje na průběh zpracování studentského hodnocení. Kvůli technickým 

problémům bylo zveřejnění odloženo, je potřeba o této skutečnosti informovat.  

Pan děkan upozorňuje na skutečnost, že by měla být věnovaná zvýšená pozornost 

oblastem, kde se v minulosti objevovaly negativní odezvy.  

 

 

 

Zapsala: K. Rýdlová 

Vidoval: A. Jančařík 


