
Zápis č. 3/2020 ze zasedání AS PedF UK ze dne 28. 1. 2020 

UKPedF/36137/2020 

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

R. Listíková, J. Stracený, J. Štípek, M. Valášek, M. Dlouhý, D. Čechová, T. Bederka, 

P. Holub, M. Kotrs, T. Malimánek, T. Marešová, V. Müllerová, L. Nováková, N. Pastrnková, 

D. Pražák, V. Valínová, O. Vasiluk  

Omluveni: M. Novotná 

 

Program: 

1) Schválení programu 

2) Administrativa 

3) Vyhlášení voleb do akademického senátu 

4) Volba kandidáta na děkana  

5) Různé 

 

 

1) Schválení programu 

 

AS schvaluje program jednání v předloženém znění. (23–0–0) 

 

2) Administrativa 

 

Z důvodu krátkého časového rozmezí mezi zasedáními AS, a tím pádem také pro 

připomínkování zápisu, bude zápis ze zasedání AS ze dne 21.1.2020 schvalován až na příštím 

zasedání AS.   

 

3) Vyhlášení voleb do akademického senátu PedF 

 

Volby do akademického senátu PedF vyhlašuje předseda volební komise. 

 

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

zařazen ve studentské kurii nebo III. zaměstnanecké kurii. 

 

Přípravu a průběh voleb řídí předsedkyně D. Čechová a členové A. Jančařík, P. Holub,  

T. Bederka, D. Greger.  

 

AS vyhlašuje volby do akademického senátu na 18., 19., 20. března 2020. (23–0–0)  

Viz příloha č. 1 zápisu. 

 

4) Volba kandidáta na děkana  

 

J. Štípek informuje členy AS o průběhu voleb. Volba je tajná, můžou volit všichni senátoři. 

Komisi pro tajnou volbu řídí předsedající, D. Greger, ten členy AS postupně podle abecedy 

vyzývá, aby si převzali hlasovací lístek, podepsali převzetí hlasovacího lístku a odebrali se za 

plentu. Volba se provádí označením křížkem, poté je přeložený lístek vhozen do volební urny. 

Nevyplněný nebo špatně označený lístek je neplatný. 

 



A. Jančařík doplňuje, že hlasy budou ihned sčítány a výsledek volby bude vzápětí oznámen 

také kandidátovi.  

Proběhla volba a sčítání hlasů.  

D. Greger vyhlašuje, že z 23 vydaných volebních lístků bylo 23 platných – 22 hlasů bylo pro 

navrhovaného kandidáta prof. PaedDr. Nedělku, Dr.  

 

Volební komise konstatuje, že volby proběhly v souladu s Volebním řádem akademického 

senátu Pedagogické fakulty UK a kandidátem na funkci děkana PedF byl zvolen prof. PaedDr. 

Nedělka, Dr.  

A. Jančařík jako předseda AS nyní musí navrhnout rektorovi univerzity zvoleného kandidáta 

prof. PaedDr. Nedělku, Dr., který jej může do funkce děkana jmenovat. 

 

AS schvaluje protokol o průběhu a výsledcích voleb kandidáta na funkci děkana. (23–0–0) 

Viz příloha č. 2 zápisu. 

 

AS přizval kandidáta na děkana, prof. PaedDr. Nedělku, Dr., na zasedání AS a pogratuloval 

mu k úspěchu ve volbách.  

 

5) Různé 

 

AS ruší pravidelné zasedání AS dne 4. 2. 2020, další zasedání AS proběhne 18. 2. 2020. 

Vzhledem k tomu se schvalování SPS odkládá na zasedání AS dne 18. 2. 2020.   

 

Zapsala: Kateřina Widláková 

Vidoval: David Greger 

 

 

  



Příloha č. 1 

 Univerzita Karlova  

Pedagogická fakulta 

Magdalény Rettigové 4 

116 39 Praha 1 
 

                VYHLÁŠENÍ VOLEB  

                DO AKADEMICKÉHO SENÁTU 

Akademický senát na svém zasedání dne 28. 1. 2020 dle čl. 2 

Volebního řádu Akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

vyhlásil svým usnesením volby do akademického senátu. 

Volby budou probíhat ve studentské kurii (šest volených zástupců) a III. kurii zaměstnanecké (čtyři 

volení zástupci) ve dnech 18., 19. a 20. 3. 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:  

předsedkyně: D. Čechová (daniela.cechova@pedf.cuni.cz), členové: A. Jančařík 

(antonin.jancarik@pedf.cuni.cz), P. Holub (hopjr7@gmail.com), T. Bederka 

(tomas.bederka@pedf.cuni.cz), D. Greger (david.greger@pedf.cuni.cz) 

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

studentské kurii 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) v případě studenta ročník a studijní program, 

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

e) 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 

28. 1. 2020   vyhlášení voleb 

2. 3. 2020 do 12:00 hod.   ukončení podávání návrhu na kandidáty 

do 6. 3. 2020   vyvěšení kandidátní listiny 

18., 19. a 20. 3. 2020  volby 

 



PŘÍLOHA 

Kurie, v nichž probíhají volby: 

 

Studentská kurie 

pozn: V senátu mají studující kvótu 12 míst (z 24). Mandát senátora zvoleného za studentskou kurii je 

dvouletý. Volby však probíhají každý rok a každý rok se volí příslušná polovina senátorů za 

studentskou kurii (6 senátorů).  

 

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 28. 1. 2020 

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.  

předseda akademického senátu 

 

   



  

Příloha č. 2 

 

Univerzita Karlova 

       Pedagogická fakulta 

       Magdalény Rettigové 4 

116 39 Praha 1 

   

PROTOKOL O PRŮBĚHU A VÝSLEDCÍCH 

PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU NA JMENOVÁNÍ 

DĚKANA  

UNIVERZITY KARLOVY, 

PEDAGOGICKÉ FAKULTY  
 

Volební komise na základě svého jednání ze dne 28. ledna 2020 zveřejňuje 

tento protokol o výsledcích a průběhu projednávání návrhu na jmenování děkana 
Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty, které proběhlo  

dne 28. ledna 2020 

 

 

 

Volební komise ve složení všech 23 přítomných členů senátu, v čele s předsedajícím 

D. Gregerem, zjistila na svém zasedání dne 28. ledna 2020, že: 

 Prvního kola voleb se zúčastnilo 23 senátorů (96 %). Odevzdáno bylo 23 hlasovacích 

lístků (100 %), z toho 23 hlasovacích lístků bylo platných (100 %). Navržený 

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. obdržel v prvním kole 22 hlasů. 

 

Volební komise konstatuje, že volby proběhly v souladu s Volebním řádem Akademického 

senátu Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty a kandidátem na funkci děkana Pedagogické 

fakulty byl zvolen prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 

 

V Praze dne 28. ledna 2020 

PhDr. David Greger, Ph.D. 


