
Zápis č. 9/2020 ze zasedání AS PedF UK ze dne 26. 5. 2020 

UKPedF/223281/2020 

 

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

L. Květoňová, M. Linková, T. Malimánek, T. Marešová, M. Novotná, V. Müllerová, 

D. Pražák, L. Nováková 

 

Omluveni: M. Dlouhý, P. Holub, R. Listíková, N. Pastrnková, V. Valínová, J. Stracený, 

J. Štípek, O. Vasiluk 

 

Hosté: P. Nečasová, M. Bílek 

 

 

Program: 

1. Schválení programu 

2. Administrativa 

3. Nájemní smlouva a žádosti ZŠ Tip Toes 

4. Doplňující přijímací řízení do doktorských studijních programů 

5. Přijímací řízení pro cizojazyčné programy 

6. Novelizace Volebního řádu AS PedF UK 

7. Různé 

 

 

1) Schválení programu 

AS schvaluje program jednání v předloženém znění. (13–0–0) 

 

2) Administrativa 

AS schvaluje zápis z jednání č. 8/2020. (10–0–3)   

3) Nájemní smlouva a žádosti ZŠ Tip Toes 

A. Jančařík uvedl, že AS obdržel podklady od paní tajemnice. Byla v nich žádost o zřízení 

knihovny u vchodu, rozšíření nájmu a zřízení multifunkčního hřiště. M. Linková vznesla 

připomínku, jak nebo proč může být fakulta nápomocna finančně v žádosti na rozšíření 

multifunkčního hřiště. 

A. Jančařík odpověděl, že se neuvažuje o tom, že by fakulta připlácela, ale naopak se uvažuje 

o možnostech využití. To, co je potřeba vyřešit smluvně, je to, kdyby Tip Toes prostory 

opouštěla v krátké době, která by neodpovídala opotřebování stavu. Poté by bylo potřeba 

vyřešit uvedení do původního stavu, apod. 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=223281&cislo_spisu2=2020&doc_id=1001969561


AS vyslovuje souhlas s úpravou nájemní smlouvy se ZŠ Tip Toes i prodloužení nájemní 

smlouvy s městem Brandýs nad Labem. (10–0–3)  

4) Doplňující přijímací řízení do doktorských studijních programů 

M. Bílek zmínil programy Didaktika výtvarné výchovy a Historie ve veřejném prostoru – 

k těmto programům byly připomínky, které byly zapracovány, a programy byly akreditovány. 

Proto je chtějí připsat k přijímacímu řízení ve zkrácené doplňující době tak, aby uvedená 

pracoviště neztratila rok a mohla přijmout doktorandy už pro následující rok.  

A. Jančařík se dotázal, na jak dlouhou dobu jsou akreditace uděleny. M. Bílek předpokládá, že 

akreditace jsou uděleny na 10 let.  

D. Greger reagoval, že v kritériích hodnocení se přímo uvádí hranice bodového hodnocení (7 

bodů), ale v podmínkách přijetí je to psáno obecněji. Myslí se to tak, že děkan by mohl 

hranici dodatečně zvýšit? M. Bílek se domnívá, že by děkan nemohl hranici zvýšit. Řeší to 

těch zmíněných 7 bodů, které je potřeba získat.   

D. Greger se dotázal, kdy se budou ustanovovat ty programy, které se budou na příští rok 

spouštět  v běžném termínu. Chtějí navrhnout změnu dvoukolového řízení u zahraničních 

studentů, tak aby to stihli do termínu? M. Bílek odpověděl, že schvalovací řízení proběhne 

v lednu.  

AS schvaluje podmínky doplňujícího přijímacího řízení do doktorských programů KDDD 

a KVV. (13–0–0) 

5) Přijímací řízení pro cizojazyčné programy 

Proděkanka P. Nečasová řekla, že se jedná o návrh změn podle zákona č. 188/2020 Sb. Jde 

o změnu podmínek pro cizojazyčné programy – jedná se o studijní programy KHV (hudební 

výchova se zaměřením na vzdělávání, sbormistrovství, hra na nástroj; z navazujících 

programů hudební výchova pro druhý stupeň a střední školy). Změna spočívá ve formě 

přijímacího řízení, a to z prezenční na distanční formu.  

AS schvaluje změnu podmínek přijímacího řízení v cizojazyčných programech. (11–0–2) 

6) Novelizace Volebního řádu AS PedF UK 

D. Greger sdělil, že ověřil u právníků, jestli je třeba mít ve věci mandátu senátorů., kteří 

vzejdou z vyhlášených voleb, jednobodovou novelu, nebo by to šlo jen výkladově bez úpravy. 



Předseda legislativní komise AS UK, dr. Staša rozhodl, že je potřeba předložit jednobodovou 

novelu. Jednobodová novela byla vytvořená a senátu předložená děkanem fakulty. Mandát 

senátorů bude končit 31. 3. daného roku (v roce 2022 v případě studentů, v roce 2023 

v případě akademiků).  

AS schvaluje novelu Volebního řádu AS PedF UK. (12–0–1) 

A. Jančařík zmínil, že i kdyby se stávající senátoři vzdali svého mandátu, tak noví zvolení 

členové ho nemohou získat dřív, než těmto stávajícím doběhne lhůta stanovená zákonem 

č. 188/2020 Sb. 

D. Čechová se dotazuje, jestli se již ví, kdy bude legislativní komise AS UK o novele 

Volebního řádu hlasovat. D. Greger odpověděl, že tuto informaci zjistí a dá vědět.  

7) Různé 

A. Jančařík navrhuje, aby zasedání AS proběhlo i v červenci, kdy dobíhá ještě zkouškové 

období. Důvodem je nové funkční období děkana a s tím související vyjádření se 

k proděkanům, dalším důvodem je schvalování členů nové vědecké rady. Přítomní členové 

AS souhlasí se schůzkou formou online na počátku července. 

D. Greger vidí problém v tom, že se vyjadřujeme o konkrétních jménech v důležité věci, tajné 

hlasování ale online formou není možné. Navrhuje, jestli by nebylo lepší aspoň vědeckou radu 

schválit až 15. 9. U vědecké rady by uvítal možnost tajného hlasování.  

T. Bederka navrhuje možnost hlasovat anonymně online formou.  

D. Greger se domnívá, že J. Štípek je hlavním odpůrcem online nástrojů na tajné hlasování.  

T. Bederka zmínil, že s tím má zkušenosti – funguje to tak, že členovi přijde do e-mailu kód, 

přes který se přihlásí a hlasuje tajně. Daný program nepustí administrátora do toho, aby viděl, 

jak kdo hlasoval.  

A. Jančařík řekl, že z legislativního hlediska není problém hlasovat online, pokud s tím budou 

všichni souhlasit. Není nutná tajná volba, ale pokud by někdo chtěl hlasovat tajně, měl by tu 

možnost. D. Greger preferuje tajnou volbu.  

A. Jančařík shrnul, že červencové zasedání online proběhne, u vědecké rady je v AS  tendence 

hlasování odložit.  

M. Linková se domnívá, že vědecká rada je citlivá záležitost a zároveň neznáme nové členy 

vědecké rady, proto je vhodné vést obě věci v patrnosti.  



A. Jančařík reagoval, že pokud je nutné schvalování v červenci, potom by jednání nyní 

probíhala intenzivně, aby v červnu byly jasné nejen návrhy, ale také informace o tom, zda je 

průchozí o nich v červenci hlasovat. Pokud tomu tak nebude, všechna jednání by proběhla na 

přelomu srpna a září.  

A. Jančařík navrhuje, aby setkání senátorů za 14 dní proběhlo opět online formou. Všichni 

členové souhlasí.  

 

Zapsala: J. Skoumalová 

Vidoval: A. Jančařík 


