
Zápis č. 16/2018 ze zasedání AS PedF UK ze dne 16. 10. 2018 

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

L. Janovec, M. Kotrs, M. Linková, R. Listíková, Z. Martínková, L. Nováková, M. Novotná, 

B. Petrovická, D. Pražák, J. Stracený, J. Štípek, M. Valášek, V. Valínová, J. Vlčková 

Omluveni: M. Burian, P. Holub, J. Kohnová, V. Müllerová 

Hosté: M. Nedělka 

Program: 

1. Schválení programu 

2. Administrativa 

3. Projednání návrhů na členy disciplinární komise  

4. Informace ke stipendiím 

5. Různé 

 

1. Schválení programu 

Akademický senát schvaluje program jednání v předloženém znění. (16–0–0) 

 

2. Administrativa 

Akademický senát schvaluje zápis č. 15/2018. (15–0–2) 

AS souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy p. Svobody v Brandýse nad Labem. (18–0–0) 

Místopředsedkyně AS D. Čechová ustanovila studentské oborové rady oboru IT a oboru VZ. 

AS byl informován o dopisu R. Adama, ve kterém se obrátil na předsedu senátu s dotazem 

ohledně navýšení mzdy také vědeckým pracovníkům. Proběhla diskuze o adekvátním řešení 

situace ze strany senátu. AS se rozhodl předat podnět k jednání Ekonomické komisi AS PedF 

UK, jejíž řešení následně posoudí. 

Pan děkan obeznámil AS se situací ve vedení katedry psychologie, nově zvolená vedoucí 

katedry I. Smetáčková nemůže do funkce nastoupit již 1. 11. 2018, ale až od nového roku.  

Akademický senát PedF UK souhlasí s pověřením I. Viktorové vedením katedry psychologie 

do konce kalendářního roku 2018. (18–0–0) 

 

3. Projednání návrhů členů disciplinární komise 

Pan děkan navrhl na členství v disciplinární komisi následující osoby:  

z řad akademiků: S. Bendla, A. Kucharskou, J. Straceného + náhradnice: P. Nečasovou 

a M. Linkovou. 

z řad studentů: M. Buriana, D. Čechovou. 

 

Proběhlo tajné hlasování: 

S. Bendl (18–1–0) 

A. Kucharská (17–2–0) 

J. Stracený (17–2–0) 

P. Nečasová (17–2–0) – náhradnice 

M. Linková (19–0–0) – náhradnice 

M. Burian (17–2–0) 

D. Čechová (18–1–0) 

AS vyslovil souhlas se jmenováním všech navržených. 



4. Informace ke stipendiím 

T. Bederka informoval o výsledcích jednání stipendijní komise z 15. 10. Stipendijní komise 

AS PedF UK navrhla děkanovi fakulty následující změny: 

Navýšení částky prospěchových stipendií ze 4 500 000 na 7 200 000 Kč. Od loňského roku na 

ně mají právo i studenti kombinovaného studia.  

Navýšení prostředků pro Agon (na žádost M. Černochové) o 300 000 Kč. 

Navýšení rozpočtu na rozvoj fakulty o 1 000 000 Kč na pořádání společenských akcí – 

koncertů. 

Děkan souhlasí se změnami navrženými stipendijní komisí.  

AS souhlasí s navrženými změnami. (17–0–1) 

 

Dále T. Bederka  připomíná zavedení nového stipendia pro doktorandy, katedry obdrží  

10 000 Kč na každého doktoranda a následně rozhodnou o rozdělení na základě kvality 

odvedené práce. Proběhla diskuze, zda je možné stipendia dělit pouze mezi doktorandy. 

Pokud chtějí vedoucí kateder odměnit jiné studenty, mohou použít jiné typy stipendií. 

 

T. Bederka dále upozorňuje, že doktorandi mají nárok na jednorázovou odměnu 30 000 Kč při 

ukončení studia ve standardní době. 

 

T. Bederka také informoval, že Knihovna PedF UK požádala o navýšení částky na SPS 

o 100 000 Kč. Tento požadavek bude zohledněn v rozpočtu na příští kalendářní rok. Navržena 

byla spolupráce se studenty katedry dějin a didaktiky dějepisu, kteří by mohli být nápomocni 

při zpřístupnění některých historických svazků. 

 

R. Listíková vznesla návrh na zvýšení sociálního stipendia, který se bude projednávat 

v následujících měsících. 

 

 

5. Různé 

A Jančařík informoval o návrhu na přejmenování auly na „Aula Zdeňka Heluse“. 

D. Pražák odprezentoval možnosti využití prostředků AS ve výši 1 000 Kč. Diskutovány byly 

možnosti zakoupení volební urny a psacích potřeb AS. 

D. Čechová předala AS dotaz ohledně možnosti inovovat systém půjčování klíčků od skříněk 

v budově fakulty. Předseda senátu A. Jančařík byl pověřen předáním návrhu kolegiu děkana. 

A. Jančařík informoval o možnosti podávat návrhy na ocenění pracovníků Medailí fakulty. 

 

Zapsala: K. Rýdlová 

Vidoval: A. Jančařík 


