
Zápis č. 11/2020 ze zasedání AS PedF UK ze dne 23. 6. 2020 

UKPedF/275726/2020 

Přítomni: A. Jančařík, M. Linková, R. Listíková, T. Marešová, N. Pastrnková, D. Greger, 

L. Nováková, D. Pražák, V. Müllerová, J. Štípek, L. Květoňová, J. Stracený, T. Bederka, 

M. Novotná 

 

Omluveni: D. Čechová, V. Valínová, O. Vasiluk, M. Kotrs, P. Chalupský, P. Holub, M. Valášek, 

M. Dlouhý, T. Malimánek  

 

Hosté: M. Nedělka, N. Vondrová, P. Nečasová, A. Kucharská 

Program: 

1. Schválení programu 

2. Administrativa 

3. Doplňující volby do AS PedF UK 2020 

4. Různé 

 

1. Schválení programu 

AS PedF UK schvaluje program zasedání v předložené podobě. (13–0–0) 

 

 

2. Administrativa 

AS PedF UK schvaluje zápis 10/2020. (13–0–0) 

 

A. Jančařík oznamuje členům AS PedF UK, že L. Janovec rezignoval na členství v AS PedF UK 

k 1. 6. 2020. Dále byla přes podatelnu doručena rezignace na kandidaturu od kolegyně Jakubcové 

Hajduškové z katedry výtvarné výchovy PedF UK. 

 

D. Greger dodává, že bylo skutečně dodáno písemné vzdání se kandidatury kolegyně Jakubcové 

Hajduškové v těchto volbách s tím, že by ráda kandidovala ve volbách doplňovacích, proto ani 

nebyla uvedena ve výsledcích voleb. 

 

A. Jančařík říká, že výsledky voleb byly řádně zveřejněny a ve III. zaměstnanecké kurii byli zvoleni 

doc. Vondrová, dr. Štípek a dr. Ehler, nejsou náhradníci a zůstává tam jedno místo, po rezignaci 

kandidatury dr. Jakubcové Hajduškové, neobsazené. Je zde návrh v této III. zaměstnanecké kurii 

vypsat doplňovací volby.  

 

Ve studentské kurii byli zvoleni v tomto pořadí podle počtu hlasů L. Nováková, F. Posolda, 

V. Müllerová, E. Andělová, M. Kotrs, M. Šafaříková a dále zde je ještě 5 náhradníků.  

 

A. Jančařík ještě dodává, že od ústřední volební komise přišlo oznámení k vyhlášení voleb do AS 

UK, volby budou probíhat v listopadu a bude dost času je vypsat. 

 



A. Jančařík přeposlal studentským senátorům informace o ceně ministra. Každý z těch, kdo má 

právo nominovat, může navrhnout až 5 osob, takže je zde možnost zviditelnit Pedagogickou fakultu 

UK.  

 

 

3. Doplňující volby do AS PedF UK 2020 

A. Jančařík navrhuje vyhlášení doplňujících voleb do AS PedF UK. Navrhuje, aby byly vyhlášeny 

volby v I. a III. kurii akademických pracovníků, protože v I. zaměstnanecké kurii již jeden senátor 

chybí a ve III. zaměstnanecké kurii bude chybět od 15. září 2020. Navrhuje, aby volby byly 

vypsány tak, aby výsledky byly známy ještě před zasedáním15. září 2020, aby se 15. září již mohl 

AS PedF UK sejít v plné podobě.  Volby by se tedy měly konat v prvním zářijovém týdnu.   

Proběhla diskuze členů AS PedF UK ohledně termínu konání doplňujících voleb.  

Doplňující volby do AS Pedf UK proběhnou 8. a 9. září 2020. 

Podávání návrhů na kandidatury do AS PedF UK bylo stanoveno do 31. 7. 2020 bez omezení 

prostřednictvím podatelny. Zveřejnění kandidátů by proběhlo 14. 8. 2020 a zveřejnění protokolu 

o výsledcích voleb do 14. 9. 2020.  

Předsedou volební komise bude J. Štípek a dalšími členy volební komise J. Stracený, L. Nováková, 

R. Listíková.  

AS vyhlašuje doplňující volby do I. a III. zaměstnanecké kurie dle vyhlášky. (13–0–0) 

Podrobné informace k vyhlášení doplňujících voleb viz Příloha 1. 

 

4. Různé 

D. Pražák vnáší do diskuze téma o vyhlašování výsledků  SZZ, kdy má od některých studentů 

informaci, že výsledek SZZ jim není sdělen po vykonání zkoušky, ale dozví se jej až po několika 

hodinách v SIS. Momentálně se prý jedná o nařízení vzhledem k hygienickým opatřením. Zjišťoval, 

zda existují nějaké předpisy ustanovující tento způsob sdělování výsledků SZZ a zjistil, že předpisy 

o ničem takovém nehovoří. Nezmiňují, že by neměl být sdělován výsledek osobně, ale až po 

několika hodinách v SIS. Ptá se, zda by bylo možné nějaké sjednocení výsledků státnic. 

Proděkanky P. Nečasová a A. Kucharská jsou touto informací překvapeny, protože se jedná 

o nestandardní postup a vyhlašování výsledků státních závěrečných zkoušek je veřejné, stejně jako 

jejich průběh. Komise musí vyhlásit výsledky před studentem, případně před těmi, kdo se jako 

zástupci veřejnosti zúčastnili a zůstali až do vyhlášení výsledků zkoušek. Tudíž toto není možné 

a nebylo nastavené žádné mimořádné opatření v tom smyslu, že by se výsledky posílaly až do SIS 

a nebyly vyhlášeny bezprostředně po konání zkoušky.  

A. Kucharská se doptává, zda se nejednalo o takovou situaci, kdy student sám odešel ještě před 

vyhlášením výsledků zkoušek? Katedra totiž může čekat s vyhlášením výsledků a zapsáním do SIS 

například po 3 studentech, některé katedry výsledky nevyhlašují po jednom studentovi, ale třeba po 

více, a to je potřeba rozlišovat.  

D. Pražák dodává, že se o takovou situaci nejednalo, týká se to různých kateder, kde to probíhá tak, 

že student je poslán po vykonání zkoušky domů a na výsledek musí čekat a dozví se jej až v SIS. 



V. Müllerová má přesně stejnou zkušenost ze svých vlastních státních závěrečných zkoušek. 

P. Nečasová prosí o sdělení, na kterých katedrách to takto probíhá, a upozorní všechna pracoviště, 

aby k tomu nedocházelo. Bude udělán výtah z předpisů a ten rozeslán jednotlivým katedrám.  

AS PedF diskutoval o tom, jak a kdy by měl být výsledek ze SZZ studentům sdělován. Někteří 

členové se přikláněli k názoru, že po zkouškách každého jednotlivého studenta, by mu měl být 

sdělen výsledek, další byli více pro variantu, že vyhlašování výsledků probíhá po odzkoušení více 

studentů, vzhledem k počtu zkoušených v jednom dni. Výsledkem ale bylo, že není nyní 

směrodatné, po jakém počtu studentů jsou výsledky sdělovány, ale aby bylo jednotné to, že 

výsledek musí být studentovi oznámen osobně.  

D. Pražák doplňuje, že má informace, že se to děje na těchto katedrách – katedra preprimární 

a primární pedagogiky, katedra biologie a environmentálních studií, katedra speciální pedagogiky. 

P. Nečasová dodává, že to musí vyřešit, protože pokud se to děje, odporuje to studijnímu 

a zkušebnímu řádu. Je potřeba to tedy změnit, aby to odpovídalo vnitřním předpisům. Není možné, 

aby proběhlo vyhlášení výsledků SZZ, kterého se nemůže účastnit veřejnost. Zda to bude probíhat 

jednotlivě nebo po skupinkách ustanoveno není, ale je možné to prodiskutovat na kolegiu děkana 

a pak to řešit dále.  

L. Nováková se hlásí do studijní komise. 

M. Novotná se ptá, zda je možno upravit podmínky přijímacího řízení tak, aby zahrnovalo zkoušku 

z českého jazyka. Na katedře se totiž setkávají s tím, že je zde mnoho zahraničních, především 

rusky mluvících, studentů a ti nejsou schopni dostát nárokům studia, je to zřejmé u každé dílčí 

zkoušky, že znalost českého jazyka není dostačující a projevuje se to pak i na výkonu. 

A. Kucharská odpovídá, že takové podmínky se nikdy neuplatňovaly, uplatňuje se rovný přístup ke 

všem, může zjistit, jaké jsou možnosti, momentálně ale osobně žádné nevidí. Pokud to přijímací 

řízení probíhá v českém jazyce a uchazeč ji zvládne, tak tím prokazuje, že tento jazyk zvládá. 

Pokud by se něco takového schválilo, museli by to podstupovat všichni studenti, aby to bylo fér. 

V rámci nově schválených akreditací tato změna provedena být nemůže.  

R. Listíková se ptá, kdo nyní bude svolávat studijní komisi, když předseda studijní komise 

L. Janovec rezignoval? A. Jančařík odpovídá, že v tom případě bude studijní komisi svolávat 

předseda senátu AS PedF UK, pokud to bude potřeba.  

T. Bederka přichází s návrhem, zda by bylo možné zveřejňovat online záznam ze zasedání AS PedF 

UK, jakmile se AS začne scházet zase prezenčně? J. Štípek říká, že otázku nahrávání AS PedF řešili 

a senát odmítl, protože nechce poskytovat audiovizuální záznam. Další otázka je, proč dělat záznam 

online, když moc lidí na ten senát nechodí a za sebe dodává, že by si to musel promyslet.  

D. Greger dodává, že je taky spíše proti, protože se jedná jak o věcnou, tak technickou rovinu a pak 

se budeme muset více věnovat technickému zařízení, aby to fungovalo a podobně, když kdokoliv, 

kdo má zájem, může na zasedání AS PedF UK přijít a těch zájemců tolik není. Málokdy někdo na 

zasedání přijde. 

T. Bederka dodává, že doktorandská místnost je tomu technicky uzpůsobena a jde s tím pěkně 

pracovat, ale chápe, že teoreticky to může být zátěž, kterou ale jde vyřešit.  



D. Greger říká, že by tuto diskuzi směřoval až na zasedání 15. 9. 2020, kdy již bude zasedat nový 

senát a bylo by vhodné, aby se k tomu vyjádřili všichni členové. 

T. Marešová se připojuje k návrhu T. Bederky, myslí si, že by to mohlo senát zviditelnit v očích 

studentů, protože už tak mají o AS a jeho práci malé povědomí.  

A. Jančařík informuje, že dnes začalo představení strategie 2030+. Doporučuje členům AS PedF 

UK, aby to sledovali. Momentálně probíhá představování strategie pro mateřské školy.  

Další zasedání AS PedF UK proběhne 7. 7. on-line formou. Bude se řešit vyjádření k návrhu pana 

děkana na proděkany a změna Statutu PedF UK.  

 

Další zasedání během léta není nutné a další pak proběhne 15. 9. prezenčně, již v novém složení AS 

PedF UK.  Na programu tohoto jednání bude rozhodnutí o vědecké radě fakulty, schválení 

podmínek přijímacího řízení, vyjádření k návrhu na jmenování nové proděkanky pro studium doc. 

Mužákové.  A. Jančařík dále dodává, že 15. 9. by měl AS PedF UK volit nového předsedu AS PedF 

UK, protože jeho mandát končí a plánuje, že po zasedání 7. 7. rezignuje na svůj mandát a využije 

pravomoci předsedy delegovat své pravomoci na místopředsedu senátu dle ustanovení jednacího 

řádu.  

 

Zapsala: K. Widláková 

Vidoval: Antonín Jančařík 

 

  

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

VYHLÁŠENÍ VOLEB  
DO AKADEMICKÉHO SENÁTU 

Akademický senát na svém zasedání dne 23. 6. 2020 dle čl. 10 odst. 3 

Volebního řádu Akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

vyhlásil svým usnesením doplňující volby do akademického senátu. 

Volby budou probíhat ve I. kurii zaměstnanecké (jeden volený zástupce, mandát do 31. 3. 2021) 

a III. kurii zaměstnanecké (jeden volený zástupce, mandát do 31. 3. 2023) ve dnech 8. a 9. září 

2020 vždy od 12:00 do 16:00 hodin. Místem konání voleb bude vstupní hala budovy fakulty v ulici 

Magdalény Rettigové 4. Přípravu a průběh voleb organizuje a řídí volební komise ve složení:  

předseda: J. Štípek (jiri.stipek@pedf.cuni.cz),  

členové: R. Listíková (renata.listikova@pedf.cuni.cz), L. Nováková (lenka.noakova@seznam.cz),  

J. Stracený (josef.straceny@pedf.cuni.cz) 

 

Právo volit a kandidovat v těchto volbách má každý člen akademické obce fakulty, který je zařazen 

v I. kurii zaměstnanecké nebo III. kurii zaměstnanecké. Volby jsou rovné, tajné a přímé. Hlasuje 

se osobně, zastoupení není přípustné. 

Kandidát na členství v senátu musí být členem akademické obce v kurii, do které jsou vyhlášeny 

volby. Kandidáta může navrhnout kterýkoliv člen akademické obce. Návrh musí být učiněn 

písemně a musí obsahovat: 

a) jméno kandidáta, 

b) v případě akademického pracovníka jeho pracoviště, 

c) podpis navrhovatelů (alespoň 5 členů kurie, za níž uchazeč kandiduje), 

d) souhlas kandidáta s navržením. 

Návrhy na kandidáty se odevzdávají volební komisi prostřednictvím podatelny, která opatří návrh 

razítkem s datem a časem podání návrhu.  

Rozhodne-li se kandidát odvolat svůj souhlas s navržením, odevzdá prostřednictvím podatelny 

volební komisi písemné prohlášení o odvolání souhlasu s navržením. 

Harmonogram voleb 

23. 6. 2020   vyhlášení voleb 

31. 7. 2020   ukončení podávání návrhu na kandidáty 

do 7. 8. 2020   vyvěšení kandidátní listiny 

8. a 9. 9. 2020   volby 

do 14. 9. 2020   zveřejnění protokolu o výsledcích voleb 

 

       V Praze dne 23. 6. 2020 

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.  

     předseda akademického senátu  

mailto:lenka.noakova@seznam.cz


PŘÍLOHA 

Kurie, v nichž probíhají volby: 

 

I. kurie (zaměstnanecká) 

Katedra anglického jazyka a literatury 

Katedra české literatury 

Katedra českého jazyka 

Katedra francouzského jazyka a literatury 

Katedra germanistiky 

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 

Katedra tělesné výchovy 

 

III. kurie (zaměstnanecká) 

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 

Katedra biologie a environmentálních studií 

Katedra hudební výchovy 

Katedra chemie a didaktiky chemie 

Katedra informačních technologií a technické výchovy 

Katedra matematiky a didaktiky matematiky 

Katedra výtvarné výchovy 

 

+ akademičtí pracovníci dalších pracovišť fakulty, která nejsou uvedena v příloze č. 1 

Volebního řádu Akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. 

 

 

        V Praze dne 23. 6. 2020 

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.  

     předseda akademického senátu 


