
Zápis č.20 /2018 ze zasedání AS PedF UK ze dne 11. 12. 2018

Přítomni: E. Andělová, T. Bederka, D. Čechová, P. Chalupský, A. Jančařík, M. Linková, 
R. Listíková, Z. Martínková, V. Müllerová, L. Nováková,  J. Stracený, J. Štípek, M. Valášek, 
V. Valínová, J. Vlčková

Omluveni: M. Burian, P. Holub, J. Kohnová, M. Kotrs, M. Novotná, D. Pražák

Hosté: M. Nedělka, O. Vasiluk 

Program:

1. Schválení programu
2. Administrativa
3. Projednání navýšení mezd
4. Projednání čerpání stipendijního fondu v roce 2019
5. Různé

1. Schválení programu 
Akademický senát schvaluje program jednání v předloženém znění. (13-0-0)

2. Administrativa
 Akademický senát schvaluje zápis č.19/2018. (13-0-0)
 Proběhne výběrové řízení na KVV asistent/asistentka. Senát schválil 

J. Straceného jako zástupce AS pro VŘ. 
 Proběhne výběrové řízení na KMDM, senát svého zástupce neurčil, protože 

řádným členem komise bude A. Jančařík.
 Problém psů na fakultě: A. Jančařík uvádí, že povolení od tajemnice fakulty 

měly v minulosti pouze tři osoby. Během týdne od projednávání na AS přišly 
další dvě žádosti na schválení vodicího psa ve výcviku. V současnosti má 
5 osob povolení na pohyb se psem po fakultě. 

 Návrh na SOR oboru speciální pedagogiky: bylo konstatováno, že žádost 
splňuje veškeré náležitosti a SOR byla ustanovena.

 Členům AS byly rozeslány revidované informace o počtu diplomových prací 
na akademika. Problematika vedení kvalifikačních prací byla a znovu ještě 
bude projednána na kolegiu.

3. Projednání navýšení mezd
K navýšení mezd má dojít k 1. 1. 2019. Mzdy budou upraveny v rámci rozmezí 
stanoveného vnitřním mzdovým předpisem tak, aby bylo zajištěno dodržení minimální
zaručené mzdy. Protože došlo k situaci, kdy není v tarifní mzdě rozdíl mezi AP1 
a AP2, navrhuje vedení fakulty vyplácet osobní příplatek pro třídy AP2 až AP4 tak, 
aby mezi nimi byly zachovány stejné rozdíly jako v roce 2018 (tzn. navýšení: AP2 – 
1 000 Kč, AP3 – 3 500 Kč a AP4 – 4 000 Kč). Pro fakultu bude zvýšení mezd 
znamenat celkový nárůst mzdových nákladů o cca 9 500 000 Kč v hrubé mzdě. 
V polovině roku 2019 bude provedena revize a případné změny. Navýšení již bylo 
projednáno s tajemnicí a ekonomickou komisí, která s návrhem vyjádřila souhlas.  
Z diskuze vyplývá, že náklady na zvýšení mezd jsou i v rámci stávajícího rozpočtu 
fakulty akceptovatelné. Vedení fakulty očekává, že příjmy fakulty budou v roce 2019 



o něco vyšší než v roce 2018. Navýšení vyplývající z růstu minimální mzdy se týká 
celé univerzity.
V roce 2019 bude opět realizován fond F2, který sice není primárně určen na 
vyplácení tarifních mezd, nicméně ho lze tímto způsobem využít a činí tak již nyní 
některé jiné pedagogické fakulty.
Probíhá diskuze o hodnocení pracovníků ve třídách VP1 a VP2.
AS PedF UK souhlasí s návrhem mzdových tarifů a osobního ohodnocení od 1. 1. 
2019, ale navrhuje vrátit se k diskuzi o této problematice na lednovém zasedání 
a zvážit možné navýšení minimálních mzdových tarifů u vědeckých pracovníků. (14-
0-0)

4. Projednání čerpání stipendijního fondu v roce 2019
T. Bederka představil senátu návrhy na čerpání stipendijního fondu v roce 2019. 
Předpokládané příjmy stipendijního fondu pro rok 2019 jsou ve výši 24 000 000 Kč. 
Navíc je ve stipendijním fondu rezerva 13 000 000 Kč, rezerva pravděpodobně ještě 
v letošním roce naroste o 1 500 000 Kč.
K nárůstu dochází díky vymáhání pohledávek od studentů a díky zvýšení poplatku za 
delší studium. V budoucnu je plán na snížení rezervy na 11 000 000 Kč. Dále byly 
uvedeny rozdíly hodnot stipendií v roce 2018 a 2019. 
Stipendijní komise o návrhu hlasovala per-rollam. Protože nebyla jednotná v otázce 
stipendia na vědecké projekty a po hlasování se nepodařilo svolat její zasedání, 
navrhuje odložit vyjádření k tomuto bodu na příští zasedání.
Podle D. Gregera není třeba vyčleňovat jeden bod, není to věcný problém a nevidí 
důvod schválení odkládat a chce jej prodiskutovat hned. Podle T. Bederky by mělo být
projednáno nejprve v rámci stipendijní komise, protože člen, který vyslovil námitku, 
se z jednání senátu omluvil a není přítomen. T. Bederka ještě vyjasňuje, že nechtějí 
kvůli jednomu bodu odsouvat celkové schvalování, proto bylo navrženo pozdější 
schválení pouze jednoho bodu. 
Návrh usnesení: AS PedF UK schvaluje rozdělení stipendijního fondu v předložené 
podobě bez výhrady. (7-6-1) Usnesení nebylo přijato.
AS schvaluje návrh rozdělení stipendijního fondu s výjimkou řádku SPS na vědecké 
projekty, ke kterému se nevyjadřuje a chce se k danému tématu vrátit na lednovém 
zasedání. (10-0-4)
AS prosí vedení fakulty, aby předložilo návrh na stipendium na vědecké projekty na 
dalším zasedání. (14-0-0)

5. Různé
D. Čechová informovala senát, že se na ni, jako na svou zástupkyni v senátu, obrátili 
studenti KITTV se stížností na výuku dr. Fuglíka. D. Čechová zašle senátu podklady. 
Vedoucí KITTV a děkan přislíbili, že se věcí budou zabývat.
Dále je vznesena stížnost na studijní oddělení ohledně překračování lhůt pro vyřízení 
žádostí o uznání předmětu. Děkan fakulty přislíbil se stížností zabývat.

Zapsala: V. Řeřábková
Vidoval: A. Jančařík


