
Zápis č. 1MZ/2018 z mimořádného zasedání AS PedF UK ze dne 2. 5. 2018

Přítomni: T. Bederka, D. Čechová, D. Greger, P. Chalupský, A. Jančařík, L. Janovec, 
J. Kohnová, M. Kotrs, M. Linková, R. Listíková, L. Nováková, M. Novotná, D. Pražák, 
J. Stracený, J. Štípek, M. Valášek, V. Valínová, J. Vlčková

Omluveni: E. Andělová, M. Burian, Z. Martínková, V. Müllerová, B. Petrovická, P. Holub

Hosté: M. Černochová, A. Kucharská, P. Nečasová, M. Nedělka, M. Tvrdík, N. Vondrová

Program:

1. Schválení programu
2. Projednání a vyjádření k akreditacím doktorských studií
3. Schvalování rozpisu finančních prostředků na kalendářní rok 2018
4. Rozprava o mzdách na PedF UK
5. Různé

1. Schválení programu 
Akademický senát schvaluje program jednání v předloženém znění. (14-0-0)

2. Projednání a vyjádření k akreditacím doktorských studií
M. Nedělka a A.Kucharská představují akreditační spisy. Garanti jednotlivých oborů 
a jejich zástupci představují jednotlivé obory a zodpovídají otázky senátorů. Obor 
pedagogika je nově akreditován ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK a obor 
anglický jazyk ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou. 
Na příštím akademickém senátu bude předložena akreditace didaktiky chemie. 
AS PedF UK projednal akreditace oborů:

 Anglický jazyk a literatura s didaktikou
 Didaktika matematiky
 Německý jazyk a literatura s didaktikou
 Pedagogika

 a souhlasí s podáním akreditace (16-0-0)

3. Schvalování rozpisu finančních prostředků na rok 2018
J. Štípek informuje o závěrech z jednání ekonomická komise AS Ped. Byly dohodnuty 
dílčí změny v rozpisu prostředků. Z rezervního fondu se přesunou 3 000 000,- Kč do 
mzdových prostředku, které poslouží pro navýšení mezd akademických i THP 
pracovníků. K navýšení mezd formou osobního ohodnocení akademických pracovníků
dojde od 1. 7. 2018 a jedná se o 1.000 Kč u AP2 (k stávajícím 1.000 Kč platným od 1. 
1. 2018), 3.000 Kč u AP3 a 4.000 Kč u AP4.
AS PedF UK schvaluje rozpis finančních prostředků na rok 2018. (16-0-0)

4. Rozprava o mzdách na PedF UK
Hlavní část akademických pracovníků na PedF UK je zařazena v tarifní třídě AP2, kde
průměrná mzda přesáhla 36.000 Kč. Vzhledem k vyplácení odměn z fondu F2 by 
minimální mzda AP2 neměla být nižší než 27.000 Kč. Průměrná mzda zahrnuje 



souhrn veškerých aktivit, někdo je angažovanější, záleží i na přístupu vedení katedry. 
Průměrná mzda je vyšší než v minulosti, lze očekávat další navýšení i v letošním roce,
protože byl opět schválen fond F2 a zvyšují se základní mzdy. 
A. Jančařík upozorňuje, že prostředky pro fakultu jsou dané. Pokud se mají dále 
zvedat mzdy, je nutné buď navýšit příjmy, nebo snížit počet zaměstnanců. Je nutné, 
aby se činnost neomezovala pouze na výuku, do celkového ohodnocení se započítávají
všechny činnosti dle náplně práce, což má vliv i na průměrnou mzdu.
 Dále probíhala diskuze o Koeficientu Ekonomické Náročnosti (KEN). Ten se liší na 
různých fakultách. D. Greger vysvětluje, že KEN funguje na úrovni ministerstva, 
univerzitní prostředky jsou nastaveny podle KENu.  Stejné obory (např. učitelství 
matematiky, chemie, či biologie) dostávají od univerzity různé prostředky podle toho, 
na jaké fakultě jsou realizovány.
A. Jančařík upozornil, že dle výzvy k projektu F2 je průměrná mzda na  PedF UK třetí
nejnižší v porovnání pedagogických fakult v ČR.
Podle J. Kohnové je dobré získávat finance z projektů a publikovat. J. Vlčková se ptá 
na hodnocení sekretářek na jednotlivých katedrách. Mzdy jsou v rámci střediskového 
hospodaření v režii pracoviště, některá pracoviště tyto pracovníky nemají. 

5. Různé
R. Listíková zve členy AS do Karolina dne 16. 5. na slavnostní předávání ocenění 
profesoru Vilčekovi v oboru fonetiky.
Další pozvánka je na výstavu Naše Francie k oslavám 100. výročí založení republiky. 
Zahájení je 10. května v Letohrádku Hvězda. Budou vystaveny tisky a ilustrace 
z minulého století, budou vyzdviženy Česko-Francouzské vztahy. Výstava končí 
v říjnu.
Proběhnou dvě výběrová řízení na vedoucí katedry na KCHDCH a KHV. AS bude 
v roli pozorovatele zastupovat A. Jančařík.
O působení ve stipendijní a legislativní komisi se přihlásila L. Nováková.
O působení ve stipendijní a studijní komisi se přihlásila V. Valínová.

Zapsala: V. Řeřábková

První kontrolu provedl: A. Jančařík


