
Zápis č. 15/2018 ze zasedání AS PedF UK ze dne 2. 10. 2018

Přítomni:  E.  Andělová,  T.  Bederka,  M.  Burian,  D.  Čechová,  D.  Greger,  P.  Holub,  
P.  Chalupský, A. Jančařík, L. Janovec, J. Kohnová, M. Kotrs, M. Linková, R. Listíková,  
V.  Müllerová,  M.  Novotná,  D.  Pražák,  J.  Stracený,  J.  Štípek,  M.  Valášek,  V.  Valínová,  
J. Vlčková
Omluveni: Z. Martínková, L. Nováková
Hosté: M. Nedělka
Program:

1. Schválení programu
2. Administrativa
3. Vyjádření k návrhu členů disciplinární komise
4. Schvalování členů vědecké rady
5. Různé

1. Schválení programu
Akademický senát schvaluje program jednání v předloženém znění. (18-0-0)

2. Administrativa
Akademický senát schvaluje zápis č. 14/2018 se dvěma uvedenými změnami. V zápise budou
doplněni  omluvení  členové  AS  PedF  UK.  V zápise  bude  upraveno:  „B.  Petrovická  bude
povolána.“ na „B. Petrovická bude povolána v případě, že dodá žádost.“. (17-0-1)
Inventarizační komise bude pracovat ve složení M. Valášek, D. Čechová, J. Stracený.
AS PedF UK má k dispozici 1000,- Kč. D. Pražák je pověřen vyřešením, na co bude tato částka
využita. Návrhy jsou zatím: senátní bonbóny, senátní tužky, urna pro tajné hlasování AS. 
D. Pražák chce dále pokračovat v práci ve studijní a stipendijní komisi.
V. Valínová chce dále pokračovat v práci ve studijní a stipendijní komisi.

3. Vyjádření k návrhu členů disciplinární komise
Děkan fakulty navrhuje za členy disciplinární komise D. Pražáka a jako náhradníky 
M. Koláčnou a V. Valínovou.
Proběhla tajná volba.
AS PedF UK vyslovil předchozí souhlas ke jmenování M. Koláčné jako náhradnice disciplinární
komise. (17-3-1)
AS PedF UK vyslovil předchozí souhlas ke jmenování V. Valínové jako náhradnice disciplinární
komise. (18-2-1)
AS  PedF  UK  vyslovil  předchozí  souhlas  ke  jmenování  D.  Pražáka  jako  člena  disciplinární
komise. (18-2-1)
Všichni  navržení  byli  schváleni.  D.  Pražák  jako  člen  disciplinární  komise  a  M.  Koláčná
a V. Valínová  jako náhradnice disciplinární komise. (21-0-0)



4. Schvalování členů vědecké rady
Děkan fakulty  uvádí  potřebu doplnit  členy  vědecké rady,  je  nutné  zachovat  poměr  interních
a externích  členů  vědecké  rady.  Na  jmenování  člena  vědecké  rady  navrhuje  jmenovat
prof. Bezděka místo prof. Tichého a prof. Bílka, z titulu funkce proděkana pro vědu.
Proběhla tajná volba.
AS PedF UK souhlasí se jmenováním prof. Bílka členem vědecké rady (20-0-1).
AS PedF UK souhlasí se jmenováním prof. Bezděka členem vědecké rady (19-1-1).

5. Různé
Informace z ekonomické komise:
Stejně jako v minulém roce byl předložen návrh na využití mimořádného příspěvku fakultě na
vyplacení  třináctého platu neakademickým zaměstnancům (pracovníkům) fakulty,  na  které  se
nevztahuje fond F2. Návrh byl schválen ekonomickou komisí. Odměna bude vyplacena za říjen,
tedy v listopadu. Na odměny bude částečně využit rezervní fond. Zbytek rezervního fondu bude
využit na odměny koncem roku obdobně jako minulý rok.
Stipendijní komise bude zasedat následující týden.
Je  připravováno  jednání  akademických  senátů  pedagogických  fakult,  a  to  dne  24.  10.  2018.
Jednání bude navazovat na slavnostní zasazení Lípy republiky na nekuřáckém dvorku PedF UK.
D. Pražák připraví návrhy na využití prostředků senátu, které jsou přidělovány z rozpočtu fakulty.

Zapsala: V. Řeřábková
Vidoval: A. Jančařík


