
Zápis č. 13/2019 ze zasedání AS PedF UK ze dne 3. 9. 2019 

UKPedF/274407/2019 

Přítomni: D. Čechová, D. Greger, P. Chalupský, A. Jančařík, L. Janovec, M. Kotrs, L. Květoňová, 

M. Linková, R. Listíková, T. Malimánek, T. Marešová, L. Nováková, M. Novotná, N. Pastrnková, 

D. Pražák, J. Stracený, J. Štípek, J. Vlčková 

Omluveni: T. Bederka, P. Holub, O. Vasiluk, V. Müllerová, V. Valínová, M. Valášek 

Hosté: M. Nedělka, A. Kucharská, J. Kukla 

Program:  

1. Schválení programu 

2. Administrativa 

3. Vyhlášení voleb děkana 2020 

4. Projednání návrhu na pověření vedoucí KPPP 

5. Informace pro pana děkana (k situaci ÚPRPŠ a KTV) 

6. Projednání podmínek příjímacího řízení 2020/2021 

7. Různé 

 

1. Schválení programu 

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

 

2. Administrativa 

Akademický senát schvaluje zápis č. 12/2019. (18–0–0) 

A. Jančařík informoval o možnosti studentských senátorů navrhnout do 30. 9. kandidáty na cenu 

MŠMT 2019. 

Nikdo z přítomných senátorů neprojevil zájem o účast na výběrovém řízení na místo 

docenta/docentky na katedře chemie a didaktiky chemie. 

 

3. Vyhlášení voleb děkana 2020 
Do  6. ledna 2020 13.00 jsou kandidáti povinni prostřednictvím podatelny podat předsedovi AS 

svoji kandidaturu doplněnou o životopis a stručnou anotaci dosavadní činnosti v oboru.  

Do 9. ledna budou materiály odevzdané kandidáty zveřejněny na webu fakulty. 

20. ledna – shromáždění akademické obce  

21. ledna – představení kandidátů v AS 

28. ledna – volba děkana 

AS schvaluje vyhlášku termínu volby děkana fakulty včetně přílohy (18-0-0) 

 

4. Projednání návrhu na pověření vedením katedry preprimární a primární pedagogiky 

Do výběrového řízení na vedoucího/vedoucí KPPP se nepřihlásil nikdo, kdo by splňoval zadané 

požadavky. Z tohoto důvodu byl podán návrh, aby byla vedením pověřena J. Stará. 

Senát konstatoval, že se J. Stará dobře zhostila své role od převzetí vedení katedry, a to nejen v 

souvislosti s novými akreditacemi. 

AS souhlasí s pověřením J. Staré vedením katedry preprimární a primární pedagogiky. (18-0-0) 

 

Zároveň byla připomenuta žádost senátorů ohledně pozvání L. Rozboudové týkající se její vize 

ohledně vedení katedry rusistiky a lingvodidaktiky. 



5. Informace pana děkana (k situaci ÚPRPŠ a KTV) 

M. Nedělka informoval AS o současné situaci na katedře tělesné výchovy. K 30. září ve vedení 

katedry končí L. Kašpar a do výběrového řízení se nepřihlásil nikdo, kdo by splňoval zadané 

požadavky. O pověření vedením katedry se ucházejí M. Dlouhý a L. Vojtíková. 

AS obdržel dopis L. Vojtíkové týkající se její představy o vedení katedry.  

M. Nedělka se chce s oběma kandidáty osobně setkat a seznámit se s jejich vizemi ohledně 

vedení katedry.  

Na příštím zasedání by AS měl obdržet návrh pana děkana na pověření jednoho z uvedených 

kandidátů. 

D. Greger upozornil, že podaný návrh na pověření může být i na kratší, než obvyklou dobu 3 let, 

neb dle dohody pana děkana s AS PedF UK jsou připravovány legislativní změny, které umožní, 

aby vedoucím katedry mohl být i pracovník bez habilitace. Pověření by tak mohlo být následně 

nahrazeno jmenováním na základě výběrového řízení. 

Proběhla diskuze týkající se ÚPRPŠ, jehož vedoucí V. Trojan podal výpověď a nyní má ústav 

pouze jedinou pracovnici. Byla diskutována koncepce a další budoucnost ústavu. Jednou 

z možností je i jeho zrušení. AS nevznesl proti tomuto řešení připomínku. M. Nedělka předloží 

na dalším jednání návrh na zrušení ústavu. 

  

M. Nedělka informoval AS o stížnosti podané rektorátu UK týkající se státních rigorózních 

zkoušek na katedře andragogiky a apeloval zejména na studentské senátory, aby studenty fakulty 

nabádali k řešení problémů s konkrétními vyučujícími, popřípadě se studijními proděkankami.  

 

6. Projednání přijímacího řízení 

A. Kucharská informovala o tom, že byly rozeslány podmínky přijímacího řízení pro rok 2020. 

Zatím v přijímacím řízení nedošlo k zásadním změnám. Výjimkou je český jazyk, kde již není 

požadováno logopedické vyšetření pro nástup do navazujícího magisterského studia. 

Podmínky budou schvalovány na příštím zasedání AS, nebudou již AS znovu zasílány, protože 

jsou dostupné členům akademické obce v SISu. 

 

Studenti jsou přijímáni do programů dle starých akreditací, dle nově připravovaných akreditací 

se bude poprvé vyučovat v akademickém roce 2021/2022. 

 

A. Kucharská požádala vyučující/vedoucí kateder, aby překontrolovali vypsané studijní obory.  

 

7. Různé 

Na příštím zasedání proběhne diskuze týkající se pozvání vedoucího KAMV J. Vetešky na 

zasedání AS ohledně podání informací k vedení pracoviště.  

 

Zapsala: K. Rýdlová 

Vidoval: A. Jančařík 

  



Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy  

 

ve shodě s §27, odst. 1, písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších změn a předpisů, 

čl. 5, odst. 1, písm. b) Statutu Univerzity Karlovy, 
čl. 13, odst. 4 Statutu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

a dle čl. 12 Jednacího řádu Akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity 
Karlovy 

 

 

VYHLAŠUJE 

 

termín volby kandidáta na funkci děkana 

 

 

 

 

Návrh bude projednáván dne 28. ledna 2020 na zasedání AS PedF UK. 

 

Podmínky návrhů na osobu kandidáta, termíny vystoupení navržených na 

shromáždění členů akademické obce a na jednání akademického senátu, 

požadavky a doporučení k předložení dalších materiálů jsou uvedeny v příloze, 

která je součástí této vyhlášky. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. 

předseda akademického senátu PedF UK 



Příloha k vyhlášce o termínu volby kandidáta na funkci děkana 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

 

1. Návrh osoby na kandidáta může senátu podat člen senátu nebo členové 

akademické obce formou petice, kterou podpořilo minimálně 20 studentů 

fakulty a 20 akademických pracovníků, kteří jsou členy akademické obce 

fakulty. Návrhy se podávají spolu s písemným souhlasem navrženého 

s kandidaturou. 

2. Návrhy se odevzdávají nejpozději do 6. ledna 2020 do 13:00 hod. 

prostřednictvím podatelny, která opatří návrh razítkem s datem a časem 

podání návrhu. 

3. Navržení odevzdají nejpozději do 6. ledna 2020 do 13:00 hod. prostřednictvím 

podatelny v zalepené obálce stručný životopis s případnou charakteristikou 

svého působení na fakultě, teze svého volebního programu a předpokládané 

složení kolegia.  

4. AS do 9. ledna 2020 zveřejní seznam navržených osob a předložené materiály. 

5. AS svolá shromáždění AO fakulty na 20. ledna 2020 v 16:00 hod., na němž se 

navržení představí a seznámí AO se svým programem. 

6. Navržení budou pozváni na zasedání AS dne 21. ledna 2020, kde odpoví na 

otázky členů AS týkající se výkonu funkce děkana fakulty a aspektů s ní 

spojených. 

7. AS dne 28. ledna 2020 projedná návrhy a tajným hlasováním bude volit 

kandidáta na děkana. Výsledek volby bude bezodkladně zveřejněn ve veřejně 

přístupné části internetových stránek fakulty. 
 


