
Zápis č. 18/2018 ze zasedání AS PedF UK ze dne 13. 11. 2018 

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

J. Kohnová, M. Kotrs, Z. Martínková, J. Stracený, J. Štípek, M. Valášek, J. Vlčková 

Omluveni: T. Bederka, M. Burian, L. Janovec, M. Linková, R. Listíková, V. Müllerová, 

L. Nováková, M. Novotná, B. Petrovická, D. Pražák, V. Valínová 

Hosté: M. Nedělka 

Program:  

1. Schválení programu 

2. Administrativa 

3. Nájemní smlouvy 

4. Prospěchová stipendia 

5. Různé 

 

1. Schválení programu 

Akademický senát schvaluje program jednání v předloženém znění. (13–0–0) 

 

2. Administrativa 

Akademický senát schvaluje zápis č. 17/2018.  (10–0–3) 

D. Čechová ustanovila studentské oborové rady oboru psychologie a oboru pedagogiky. 

 

3. Informace pana děkana 

Pan děkan přednesl návrh na jmenování nového garanta navazujícího magisterského 

a doktorského studia na KDDD, prof. Pokorného, který by měl ve funkci garanta nahradit 

doc. Hnilicu.  

Proběhlo tajné hlasování: 

AS souhlasí se jmenováním prof. Pokorného garantem navazujícího magisterského 

a doktorského studia. (13–0–0) 

 

4. Nájemní smlouvy prostor v Brandýse nad Labem 

AS souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 nájemní smlouvy. (12–0–1) 

AS žádá doplnění jednotek k vytápění a informací ohledně třídění odpadu. (12–0–1) 

 

5. Různé 

P. Holub přednesl žádost vedoucí knihovny dr. Formanové o obnovení a změnu struktury 

knihovní komise, která by se spolupodílela na výběru materiálů. Navrhuje, aby členy komise 

byla vedoucí knihovny, dva zástupci z řad akademiků a dva zástupci z řad studentů. 

J. Kohnová upozornila na setkání, které se uskuteční v  sobotu 17. listopadu před Hlávkovou 

kolejí, kde pronese projev rektor UK, pamětníci a tradičně se ho účastní i zástupci PedF UK. 

A. Jančařík upozornil, že není příliš šťastné, když se na pořádání tak významné akce podílí 

organizace, která v letošním roce ocenila i účastníka událostí 17. listopadu z řad členů 

Pohotovostního pluku VB ČSR. 

A. Jančařík informoval o provedeném výpočtu prospěchových stipendií, členům AS budou 

elektronicky zaslány hranice, které postačovaly pro udělené stipendií v jednotlivých 

skupinách. 



J. Vlčková vznesla návrh na omezení volného zapisování předmětů, což by zamezilo 

zapisování předmětů určených pro navazující magisterské studium studenty bakalářského 

studia. Návrh AS předal studijní komisi, která jej projedná se studijními proděkankami.  

Zapsala: K. Rýdlová 

Vidoval: A. Jančařík 


