
Zápis č. 1/2019 ze zasedání AS PedF UK ze dne 8. 1. 2019 

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

A. Jančařík, L. Janovec, J. Kohnová, M. Kotrs, M. Linková, R. Listíková, V. Müllerová, 

M. Novotná, D. Pražák, J. Stracený, J. Štípek, V. Valínová, J. Vlčková 

Omluveni: M. Burian, Z. Martínková, M. Valášek, B. Petrovická, L. Nováková 

Program:  

1. Schválení programu 

2. Administrativa 

3. Vyhlášení voleb do AS PedF UK 

4. Diskuze k novele zákona o pedagogických pracovnících 

5. Diskuze k finančnímu ohodnocení vědeckých pracovníků 

6. Různé 

 

1. Schválení programu 

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

 

2. Administrativa 

Akademický senát schvaluje zápis č. 20/2018.  (15–0–0) 

D. Čechová ustanovila studentskou oborovou radu tělesné výchovy a sportu. 

AS odsouhlasil jako své zástupce při vypsaných výběrových řízeních následující zástupce: 

Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře 

andragogiky a managementu vzdělávání – J. Kohnová. 

Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka – vedoucího/vedoucí katedry 

germanistiky – P. Chalupský.  

Stipendijní komise pozvala všechny senátory na své příští jednání, které se uskuteční  

11. 1. od 11:00 v učebně R010B a bude zde řešena podpora vědeckých projektů. 

AS odsouhlasil předání písemných materiálů k stížnosti studentů KITTV na výuku 

dr. Fuglíka vedení příslušné katedry a zástupcům vedení fakulty.  
 

3. Vyhlášení voleb do AS PedF UK 

AS souhlasí s vyhlášením voleb dle přílohy zápisu. (15–0–0) 

V březnu proběhnou volby do AS, voleni budou zástupci studentské a II. zaměstnanecké 

kurie. 

Vyhlášení voleb: 8. ledna 

Termín pro podání návrhů na kandidáty: 22. února (do 12:00)  

Místo a čas konání voleb: 12., 13. a 15. března, vždy od 12 do 16 hodin, M. Rettigové 4, 

Praha 1, přízemí, vstupní hala budovy fakulty vedle vrátnice. 

Do 19. března bude zveřejněn protokol o výsledcích voleb. 

 

4. Diskuze k novele zákona o pedagogických pracovnících 

Proběhla diskuze o požadovaných změnách oproti aktuálnímu vládnímu návrhu. Byla 

probírána kritická situace českého školství, kdy podle zkušeností senátorů může být za 

plnohodnotného učitele zejména na ZŠ považován každý absolvent VŠ bez pedagogického 

vzdělání. Zároveň bylo kritizováno rozšíření pravomoci organizovat DPS studium velkému 



množství institucí, když v minulosti měly tuto možnost pouze fakulty vzdělávající učitele. 

Podle J. Kohnové je palčivějším problémem fakt, že někteří učitelé vyučují obor, pro který 

nemají konkrétní odborné vzdělání. Z diskuze vyplynulo, že současná opatření vlády 

senátoři považují za přijatelná pouze jako dočasné krizové řešení.  

Členové AS se shodli, že se nepřipojí k prohlášení Pedagogické fakulty ZČU v Plzni 

a zpracují vlastní stanovisko s podáním důvodů formou srozumitelnou širší veřejnosti. 

Byla stanovena skupina senátorů pověřená sepsáním návrhu stanoviska, které po schválení 

per-rollam akademickým senátem bude předloženo vedení fakulty s možností přijmout jej 

jako společné stanovisko. 

 

5. Diskuze o finančním ohodnocení vědeckých pracovníků na PedF 

Proběhla krátká diskuze o možném plošném stanovení osobního ohodnocení vědeckým 

pracovníkům. Výše mezd se u všech mzdových tarifů na PedF drží jejich spodní hranice, 

popřípadě minimální zaručené mzdy. 

Pokud je minimální hranice zaručená mzdovým předpisem pod hranicí minimální zaručené 

mzdy, je vhodné provést změnu. Tu mohou iniciovat senátoři AS UK. 

AS PedF UK žádá o podrobnější informace o mzdách v rámci jednotlivých mzdových tříd 

a to ve formě boxplotu. Žádost předá A. Jančařík. 

 

6. Různé 

V. Valínová přednesla žádost studentů o opravu odkazu na dokument „Pravidla pro 

organizaci studia“ dostupném na fakultních webových stránkách v sekci Studenti/Důležité 

dokumenty a předpisy tak, aby nabízela stejnou podobu dokumentu, jako sekce 

Fakulta/Předpisy. Nyní je zde odkaz pouze na nascanovanou verzi, ve které studenti 

nemohou konkrétní pojmy rychleji dohledat.  

 

Zapsala: K. Rýdlová 

Vidoval: A. Jančařík 


