
Zápis č. 16/2020 ze zasedání AS PedF UK ze dne 27. 10. 2020 

UKPedF/424658/2020 
 

Přítomni: D. Pražák, D. Čechová, D. Greger, F. Posolda, L. Jakubcová Hajdušková,  

J. Stracený, M. Šafaříková, E. Andělová, L. Nováková, M. Linková, N. Vondrová, N. Pastrnková, 

P. Chalupský, R. Listíková, T. Marešová, T. Malimánek, V. Müllerová, M. Mikuláš, L. Květoňová, 

J. Štípek, O. Vasiluk, M. Dlouhý 

 

Omluveni: M. Kotrs, E. Ehler 

 

Hosté: K. Smetanová, M. Nedělka, M. Bílek, A. Jančařík 

 

Program: 

 

1. Schválení programu 

2. Administrativa 

3. Disciplinární komise PedF UK 

4. Výsledovka hospodaření fakulty k 31. 8. 2020 a úprava rozpisu 

5. Přehled vývoje mezd na fakultě za posledních 10 let 

6. Různé 

 

1. Schválení programu 

AS PedF UK schvaluje program jednání v předloženém znění. (18–0–0) 

 

2. Administrativa 

AS PedF UK schvaluje zápis č. 15/2020. (18–0–1) 

 

D. Čechová ustanovuje studentskou oborovou radu oboru Výchova ke zdraví.  

 

D. Greger informoval členy AS PedF UK o posledním jednání předsednictva senátu. Předsednictvo 

žádá předsedy komisí AS PedF UK o vyblokování pravidelného termínu zasedání pro dané komise, 

případně o informaci, že daná komise zpravidla zasedá spíše ad hoc a méně často (např. do 

4 setkání za rok). V případě plánu pravidelného setkávání cca jednou za měsíc až dva by bylo dobré 

stanovit po poradě se členy komise termín (např. první středa v měsíci a čas) tak, aby se jednání 

jednotlivých komisí nekryla, neb členové senátu jsou zpravidla členy několika komisí. Prosíme tedy 

předsedy jednotlivých komisí o dodání návrhů termínů zasedání, aby bylo možné řešit případné 

překryvy, případně o informaci, že komise bude zasedat méně často (např. 4 jednání za rok). Věříme, 

že toto přispěje k proaktivnímu fungování komisí a řešení agendy, pro kterou není dostatečný 

prostor k projednání na jednání pléna AS PedF UK. Zároveň to umožní v situaci, kdy vznikly nové 

komise a jednají častěji, než bylo v minulosti běžné, aby se senátoři a členové komisí skutečně 

mohli účastnit jejich práce.  

 

Dále předsednictvo projednávalo návrh pana děkana o účasti zástupce nebo zástupců senátu na 

kolegiu děkana a předložilo jej k diskusi v senátu.  

 

M. Nedělka se vyjádřil v tom smyslu, že je účelné, když při jednáních kolegia děkana je přítomen 

zástupce AS PedF UK, který pak může dále členy AS PedF UK informovat o probíraných 



záležitostech, mnohdy to pomůže tomu, že se zkrátí doba projednávání a schvalování nějakého 

usnesení v rámci AS PedF UK. Rovněž se také domnívá, že když je člen AS PedF UK přítomen na 

kolegiu, přispěje to k omezení dezinterpretací. Spolupráce mezi AS PedF UK a kolegiem má delší 

tradici a byl by rád, kdyby to zůstalo zachováno.  

 

Členové AS PedF UK prodiskutovali účast zástupců za AS PedF UK na kolegiu děkana. Názory na 

přítomnost zástupců AS PedF UK na kolegiu děkana se pohybovaly na dvou pólech – dle některých 

senátorů by žádní zástupci AS PedF UK neměli na kolegium děkana docházet, dle jiných by 

zástupci na kolegium děkana docházet měli, ale neměli by se tam vyjadřovat za senát, neboť jde 

o kolektivní orgán, který může rozhodnout jen kolektivně.  

 

Proběhlo hlasování o účasti zástupců AS PedF UK na kolegiu děkana v roli pozorovatele.  

 

AS PedF UK souhlasí s účastí zástupců AS PedF UK na kolegiu děkana v roli pozorovatele.  

(17–3–1)  

Členové AS PedF UK navrhli, aby se kolegia děkana účastnil předseda AS PedF UK D. Greger za 

akademiky a místopředsedkyně za studenty D. Čechová. V případě, že se některý z těchto zástupců 

nebude moct zúčastnit, zastoupí předsedu místopředsedkyně za akademiky M. Linková 

a místopředsedkyni za studenty V. Müllerová.  

 

AS PedF UK schvaluje účast pozorovatelů za AS dle návrhu předsednictva – tedy předseda AS 

PedF UK, v zastoupení místopředsedkyní za akademiky a místopředseda za studenty, případně 

v zastoupení V. Müllerovou. (19–0–1) 

 

N. Vondrová informuje členy AS PedF UK, že Komisi pro vědu, doktorská studia 

a internacionalizaci došly 2 návrhy na členství, žádají o něj doc. Fulková z katedry výtvarné 

výchovy a dr. Valášek z katedry hudební výchovy.  

 

Proběhlo hlasování o členství výše zmíněných kandidátů.  

 

M. Valášek byl schválen členem Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci.  

(19–0–0) 

 

M. Fulková nebyla schválena členkou Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci.  

(8–1–11) 

 

O výsledku hlasování bude kandidáty informovat předseda AS PedF UK.  

 

3. Disciplinární komise PedF UK 

Pan děkan předložil senátu návrh na složení Disciplinární komise PedF UK.  

 

Kolegiem děkana jsou navrženi tito akademici: K. Starý, M. Mužáková a AS PedF UK jsou 

navrženi J. Stracený, S. Bendl, M. Linková, náhradníky jsou P. Nečasová, E. Ehler.  

 

Kolegiem děkana jsou navrženi tito studenti: L. Nováková, V. Vohlídková a AS PedF UK jsou 

navrženi M. Kotrs, F. Posolda, M. Šafaříková, náhradníky jsou D. Pražák, P. Bajer.  



 

AS PedF UK vyslovuje souhlas se jmenováním navržených členů Disciplinární komise PedF UK. 

(21–0–0) 

 

D. Greger informuje členy AS PedF UK, že senát disponuje částkou 1 000 Kč ročně na provoz či 

materiál. Navrhuje je využít k proplacení DPP v hodnotě 1 000 Kč ve prospěch J. Štípka, který 

uhradil poplatek za užívání aplikace Polly pro tajné hlasování AS PedF UK v prostředí MS Teams.  

 

J. Štípek s tímto návrhem souhlasí a do budoucna bude řešit s předsednictvem možnosti online 

hlasování, protože tato forma online hlasování je omezena počtem hlasů a má nějakou časovou 

lhůtu.  

 

Členové AS PedF UK s vyplacením této částky J. Štípkovi souhlasí. 

 

4. Výsledovka hospodaření fakulty k 31. 8. 2020 a úprava rozpisu 

Paní tajemnice I. Kočová informuje o výsledovce hospodaření fakulty. Výsledovka je k 31. 8. 2020, 

k úpravám došlo z důvodu možnosti hrazení některých položek z ukazatele P, případně z fondu F, 

což zahrnuje zejména dohody na pedagogické praxe, služby vydavatelství, nákupy knih a 

elektronických zdrojů. Došlo také k vyčíslení úroku z termínovaného vkladu, který je zahrnut 

příjmech. V příjmech se zvýšila položka z pronájmu, která byla plánována nižší, ale pronájmy 

zřejmě budou v rozsahu, který se bude přibližovat loňskému roku. Rozdíl v těchto položkách se 

dostal do rezervního fondu, který je nyní ve výši 6 700 000 Kč. Při plánovaném rozpočtu v květnu 

letošního roku se jednalo o částku 1 600 000 Kč, nyní částka vzrostla o 5 100 000 Kč. 

 

Návrh kolegia je, že se tato položka nebude rozpouštět, zůstane v uspořeném příspěvku do dalších 

let.  

 

J. Štípek dodává, že stanovisko a vyjádření Ekonomické komise přednesl již minule. Vzhledem 

k tomu, že součástí výsledovky je i úprava, měla by se schvalovat. 

 

AS PedF UK bere na vědomí výsledovku hospodaření fakulty k 31. 8. 2020 a schvaluje 

předloženou úpravu rozpisu prostředků. (20–0–0)  

 

5. Přehled vývoje mezd na fakultě za posledních 10 let 

I. Kočová informuje, že se jedná o informaci ze mzdového systému, kde se zaznamenává vývoj 

mezd. Jedná se o informace za 1. pololetí 2020, od ledna do června, kdy je možná data srovnat 

s předchozím obdobím. Je pozorovatelný nárůst v příjmech oproti předchozímu roku. Nicméně ve 

srovnatelném období 2019 byly osobní příplatky z příspěvku P vypláceny za 1. pololetí 2019 až 

v červenci, zatímco v roce 2020 již průběžně během 1. pololetí 2020. Tím je tedy především 

způsoben pozorovatelný nárůst mezd oproti předchozímu období. Druhé pololetí roku 2020 proto 

nebude zřejmě už tak dobré jako 2. pololetí 2019.  

 

D. Greger se ptá na očekávání vedení fakulty ve vývoji mezd, tedy zda je možné očekávat mírný 

nárůst mezd nebo spíše stagnaci či dokonce pokles mezd za rok 2020 ve srovnání se mzdami za rok 

2019. 

 



I. Kočová se obává, že nárůst mezd nebude, možný je dokonce jejich mírný pokles, protože 

k nárůstu mezd došlo na základě růstu minimální mzdy a zaručené mzdy. Myslí si, že částka bude 

nižší o motivační balíček, který byl v minulém roce rozdělen na mzdy. Podle jejího odhadu se bude 

jednat o stejné částky nebo o něco menší, nárůst neočekává. 

 

AS PedF UK bere na vědomí přehled o vývoji mezd na PedF UK. (19–0–0) 

 

6. Různé 

M. Nedělka informuje členy AS PedF UK, že nyní s paní tajemnicí a ostatními kolegy připravují 

prodloužení vyhlášky o provozu budovy. V podstatě se nic nemění, jedná se jen o prodloužení data. 

 

J. Stracený připomíná, že do 2. 11. 2020 se podávají přihlášky do voleb do AS UK.  

 

Členové AS PedF UK rovněž projednali technické záležitosti spojené s podáváním přihlášek 

k registraci kandidáta do AS UK skrze podatelnu. J. Štípek, předseda volební komise, požádal 

vedení fakulty o zajištění přítomnosti pracovníků podatelny k převzetí přihlášek (především 

v pondělí 2. 11. do 11:00 hod.). 

 

D. Čechová se ptá, jak to bude s volbami na konci listopadu, když mají proběhnout prezenční 

formou? 

D. Greger odpovídá, že vzhledem k tomu, že zatím není možné, aby volby proběhly online, tak 

pokud nebude možné termín prezenčních voleb dodržet, bude vyhlášen jejich náhradní termín, 

dokud nebude připravena úprava předpisů, aby bylo možné vyhlásit online volby.  

 J. Štípek počítá spíše s odložením listopadových voleb. V případě, že by se termín oddaloval 

a nebylo by možné stále hlasovat online, bude se hledat alternativní řešení.  

 

L. Jakubcová Hajdušková se ptá, zda se plánuje hodnocení distanční výuky studenty? Případně kdy? 

Zajímá ji zpětná vazba od studentů.  

M. Nedělka reaguje, že hodnocení bude shrnuto ve studentském hodnocení výuky za daný semestr, 

protože se nyní neodehrává jiná forma výuky.  

L. Jakubcová Hajdušková děkuje, byla by přes to ráda za průběžné hodnocení.  

D. Pražák se věnuje studentskému hodnocení již několik let a je rád za tento názor z řad akademiků, 

protože se domnívá, že hodnocení by mělo být průběžné a doufá, že se k tomu dospěje. 

M. Mikuláš se vyjadřuje k počtu hodnocení ve smyslu, že méně je někdy více, protože když je 

dotazníků hodně, má to již negativní efekt, studenti je pak moc vyplňovat nechtějí. 

 

L. Nováková doplňuje, že proběhlo setkání studentských oborových rad a spolků a až na drobné 

výjimky, v rámci některých kateder, slyšela jen chválu, jak vyučující nyní aktivně komunikují a jak 

výuka funguje.  

 

A. Jančařík informoval, že před jednáním senátu zaslal předsedovi AS PedF UK Podmínky 

přijímacího řízení do doktorského studia pro rok 2021/2022. Poslal je s předstihem, aby případně 

mohly být projednány v Komisi pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci. 

 



N. Vondrová reaguje, že další zasedání Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci je 

naplánováno na 1. 12. 2020, a jelikož bude potřeba o tom jednat dříve, domluví s ostatními členy 

termín mimořádné schůzky.   

 

D. Čechová informuje o jednání Sociální komise AS UK a hlavně o zprávě z auditu kolejí a menz. 

Audit dopadl tristně, dochází k rozvázání spolupráce s ředitelem KaM Ing. Macounem. Audit zjistil 

plno závažných pochybení – např.: problém ve mzdové oblasti, problém se zveřejňováním smluv, 

nevyúčtované dotace z MŠMT. Sociální komisi AS UK bylo řečeno, že zpráva je k nahlédnutí 

u kvestora, případně shrnutí je u předsedy Sociální komise AS UK.  

 

M. Nedělka informoval členy AS PedF UK, že kolegium děkana se bude konat v úterý 3. 11. 2020 

v 10 hod., a pozval na něj zástupce senátu. 

 

 

Zapsala: K. Widláková  

Vidoval: D. Greger 


