
Zápis č. 9/2019 ze zasedání AS PedF UK ze dne 30. 4. 2019 

Přítomni: T. Bederka, D. Greger, P. Chalupský, A. Jančařík, L. Janovec, M. Kotrs, 

L. Květoňová, M. Linková, R. Listíková, T. Malimánek, T. Marešová, V. Müllerová, 

L. Nováková, M. Novotná, N. Pastrnková, J. Stracený, J. Štípek, M. Valášek, O. Vasiluk, 

J. Vlčková 

Omluveni: D. Čechová, P. Holub, D. Pražák, V. Valínová 

Hosté: P. Nečasová 

Program: 

1. Schválení programu 

2. Administrativa 

3. Zpráva Ekonomické komise AS PedF UK 

4. Schvalování Rozpisu finančních prostředků na rok 2019 

5. Schvalování výroční zprávy o hospodaření 

6. Diskuse ke změnám Pravidel pro organizaci studia (POS) 

7. Diskuse ke změnám OPAD č. 21/2018 

8. Různé 

 

1. Schválení programu 

Akademický senát schvaluje program jednání v předloženém znění. (15–0–0) 

2. Administrativa 

Akademický senát schvaluje zápis č. 8/2019. (15–0–0) 

Děkan fakulty informoval AS o žádosti J. M. pana rektora týkající se prověření toho, zda 

fakulta netvoří fondy (především rezervní) v příliš vysoké výši. Vysoký stav fondů má 

negativní dopad na celkový hospodářský výsledek univerzity. 

3. Zpráva Ekonomické komise AS PedF UK 

J. Štípek informoval AS o jednání ekonomické komise. Ekonomická komise doporučuje ke 

schválení výroční zprávu o hospodaření i rozpis finančních prostředků pro letošní rok. 

4. Schvalování Rozpisu finančních prostředků na rok 2019 

Akademický senát schvaluje Rozpis finančních prostředků na rok 2019. (16–0–1) 

5. Schvalování výroční zprávy o hospodaření 

Akademický senát se zabýval stavem jednotlivých fondů. V rezervním fondu je 0 Kč. 

Celková výše fondů odpovídá velikosti fakulty a potřebám souvisejícím s rekonstrukcí. 

Akademický senát schvaluje Výroční zprávu o hospodaření. (18–0–0) 

6. Diskuse ke změnám Pravidel pro organizaci studia (POS)  

Proběhla diskuse týkající se změn POS PedF UK. Akademický senát bere navržené změny na 

vědomí, kromě navržené dílčí změny nemá dalších věcných připomínek a doporučuje 

dopracování dokumentu po formální stránce. (19–0–0) 



Dílčí změna: 

„Rovnoprávně s českým jazykem může být v závěrečné práci použit slovenský jazyk 

s výjimkou studijních programů, ve kterých to na návrh garanta studijního programu vyloučí 

děkan opatřením děkana.“  

7. Diskuse ke změnám OPAD č. 21/2018 

A. Jančařík informoval AS o žádosti pana děkana, aby se senát zapojil do změny OPAD č. 

21/2018 a důvodech, proč je potřeba opatření novelizovat. Proběhla diskuse k opatření děkana 

č. 21/2018 a k používání fakultních e-mailových adres a dalších forem elektronické 

komunikace.  

AS doporučil, aby se návrhu změn věnovala pracovní skupina ve složení T. Bederka, 

A. Jančařík a J. Štípek. 

8. Různé 

AS byl informován o dopisu J. M. pana rektora s požadavkem, aby se fakulta obrátila na 

garanty studijních programů a ověřila, zda jsou informováni o povinnosti zveřejnit informace 

o vyučovaných předmětech daného semestru v řádném termínu prostřednictvím SIS. Za 

včasné zveřejnění těchto informací nesou odpovědnost garanti studijních programů.  

A. Jančařík požádal senátory z řad studentů, pokud mají informace o nedodržování této 

povinnosti, aby je předali studijním proděkankám. Termín pro provedení kontrol daný 

rektorem je do 30. května 2019.  

Příští jednání AS proběhne 14. 5. 2019.  

 

Zapsal: M. Kotrs 

Vidoval: A. Jančařík 


