
Zápis č. 2/2019 ze zasedání AS PedF UK ze dne 22. 1. 2019 

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

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

M. Novotná, J. Stracený, M. Valášek, J. Vlčková 

Omluveni: D. Greger, L. Janovec, Z. Martínková, B. Petrovická, D. Pražák, J. Štípek,  

V. Valínová 

Program: 

1. Schválení programu 

2. Administrativa 

3. Stipendia 

4. Diskuze k novele zákona o pedagogických pracovnících 

5. Různé 

 

1. Schválení programu  

Akademický senát schvaluje program jednání v předloženém znění. (12–0–1) 

 

2. Administrativa 

Akademický senát schvaluje zápis č. 1/2019. (12–0–2) 

Nově byla ustanovena SOR německého jazyka. 

Vyhlášení voleb bylo zveřejněno na webových stránkách AS PedF UK. 

3. Stipendia 

Stanovisko stipendijní komise:  

Stipendijní komise doporučuje akademickému senátu schválit částku 1,3 mil. Kč pro SPS, a to 

pro studenty zapojené do řešení vědeckých grantů. 

Stipendijní komise doporučuje při čerpání postupovat následovně: 

1) SPS budou využity pouze na vědecké granty vyjma SVV. 

2) Navrhovatelem stipendia je řešitel projektu. 

3) Jako ukazatel výše čerpání využít režijní náklady, které grant odvede fakultě. 

4) Maximální čerpání je do výše 50 % režie. (Procentuální výše čerpání se může v příštích 

letech měnit na základě počtu získaných grantů.) 

5) Finální částka bude poskytnuta na základě žádosti, kterou řešitel projektu podá studijním 

proděkankám. 

6) Stipendium musí být využito na zapojení studentů zejména do vědecké činnosti. 

AS PedF UK schvaluje přidělení částky 1 300 000,- Kč na zapojení studentů do vědeckých 

projektů. (14–1–0) 

AS PedF UK podporuje doporučení stipendijní komise pro čerpání tohoto stipendia. (14–1–0) 

 



4. Diskuze k novele zákona o pedagogických pracovnících 

A. Jančařík informoval o postupu prací na stanovisku senátu. Není jasné, jakou formu by 

mělo stanovisko mít a co má být jeho účelem. 

K danému tématu se vyslovilo více subjektů – Asociace děkanů PedF, školské odbory, Česká 

konference rektorů a další. 

Podle J. Kohnové je potřeba konkretizovat, co poškozuje kvalitu vzdělávání a upřesnit, kde se 

nachází problém. Z diskuze vyplývá, že není jisté, zda novela vůbec projde do poslanecké 

sněmovny. Ohledně novely dochází k neustálým změnám a skupina na ně není schopna 

reagovat dostatečně rychle, proto je zde návrh na zrušení skupiny a případné vyjádření 

zformulovat až ve chvíli, kdy se k problému vyjádří vláda.  

Činnost skupiny bude tedy ukončena a další diskuze se odkládá na další zasedání senátu. AS 

PedF UK děkuje všem, kteří se do práce ve skupině zapojili, především V. Müllerové, 

D. Gregerovi a J. Kohnové.  

A. Jančařík rozešle všem členům senátu dosavadní materiály, které měla skupina k dispozici. 

 

5. Různé 

Akreditace: U většiny oborů budou letos připraveny nové akreditace. Odevzdávání bude 

probíhat ve dvou vlnách – na podzim a začátkem příštího roku. Aktuálně zpracovává 

kolegium podklady. 

7.- 8. 2. 2019 Proběhne výjezdní zasedání pracovní skupiny, na kterém budou zastoupeni 

i členové AS PedF UK. Následně dostanou informace katedry a budou zahájeny práce. 

SIS: M. Valášek uvedl problém ohledně rezervace učeben. Je otázkou, jak postupovat 

v případě rezervace místnosti, ve které má přednostní právo jiná katedra. 

Rozvrh na LS: Rozvrh by měl být kompletní. V případě chyb je potřeba obrátit se na danou 

katedru. Na katedry se také lze obracet při překrývání se oborových půldnů. 

A. Jančařík upozornil, že by bylo vhodné rozpracovat FAQ na stránkách HelpDeskSIS. 

 

Zapsala: V. Řeřábková 

Vidoval: A. Jančařík 


