
Zápis č. 19/2020 ze zasedání AS PedF UK ze dne 8. 12. 2020 

UKPedF/10386/2021 

 

Přítomni: D. Čechová, D. Greger, E. Andělová, J. Štípek, J. Stracený, L. Květoňová, L. Nováková, 

L. Jakubcová Hajdušková, M. Šafaříková, M. Linková, M. Mikuláš, N. Vondrová, N. Pastrnková, 

O. Vasiluk, P. Chalupský, R. Listíková 

 

Omluveni: M. Kotrs, T. Marešová, V. Müllerová, D. Pražák, M. Dlouhý, E. Ehler, F. Posolda,  

T. Malimánek 

 

Hosté: M. Nedělka, P. Nečasová 

 

Program: 

1. Schválení programu 

2. Administrativa 

3. Prospěchové stipendium 

4. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy 

5. Výsledky voleb do AS UK a diskuse o termínu a způsobu voleb do AS PedF UK 

6. Různé 

 

1. Schválení programu 
AS PedF UK schvaluje program jednání v předloženém znění. (13–0–0) 

 

2. Administrativa 

AS PedF UK schvaluje zápis č. 18/2020. (13–1–0) 

 

D. Čechová ustanovuje studentskou oborovou radu oboru Pedagogika. 

 

3. Prospěchové stipendium 

Členové AS PedF UK obdrželi e-mail od pana děkana o potřebě úpravy navýšené částky na 

prospěchová stipendia, která byla projednávána na minulém zasedání AS PedF UK. Jedná se 

o navýšení částky z původně schválených 5 038 000 Kč na 5 049 000 Kč z důvodu připsání 

stipendia v SIS dalšímu studentovi. Stipendijní komise to projednala a doporučuje AS PedF UK 

schválit změnu částky z 5 038 000 Kč na 5 049 000 Kč.  

Další bod e-mailu pana děkana se týkal stipendií z fondu SPS. Jelikož se nejedná o navýšení částky, 

má tyto přesuny v kompetenci děkan fakulty, tento bod proto AS PedF UK pouze bere na vědomí.   

V e-mailu od M. Kotrse, předsedy stipendijní komise, jsou již informace o plnění Stipendijního 

fondu, k tomu se bude AS PedF UK vracet, až bude M. Kotrs přítomen na zasedání.  

 

Členové AS PedF UK, společně s paní proděkankou Nečasovou, diskutovali o fungování SIS 

v rámci dodatečného přiznávání prospěchových stipendií a celkové fungování a nastavení SIS za 

účelem vyhodnocování kritérií pro přiznávání prospěchových stipendií.  

 

J. Štípka zajímalo, jaká je částka za to, aby přiznávání stipendií počítal SIS, a také, jakým způsobem 

je možné jej přenastavit, pokud se změní podmínky přidělování stipendií? Jak moc je flexibilní? 

 

P. Nečasová odpovídá, že SIS je nastaven tak, aby byla při výpočtu prospěchových stipendií 

dodržena pravidla, která stanovuje Stipendijní řád. Ve finále stejně určitá rozmezí a celkovou částku 

oficiálně schvaluje AS PedF UK.  

 

J. Štípek dodává, že by dotaz směřoval spíše na RUK.  



D. Greger dodal, že SIS je častým předmětem jednání na AS UK, o změny usiluje nedávno zřízená 

komise senátu pro IT, která si zadala analýzu vztahu mezi UK a společností Erudio (dodavatel SIS). 

Navrhl, že AS PedF UK může případně připravit nějaké usnesení k SIS a adresovat jej RUK, ale je 

potřeba zjistit více informací a přijít s konkrétním doporučením úprav nebo kritikou konkrétních 

oblastí, kde není funkčnost systému optimální, nikoliv s obecnou nespokojeností se systémem. 

O SIS se v AS UK zajímal D. Pražák, který by k tomu mohl říct více na některém z následujících 

jednání. 
 

AS PedF UK vyslovuje souhlas s navýšením částky na prospěchová stipendia z 5 038 000 Kč na 

5 049 000 Kč. Informaci vedení fakulty o přesunech nedočerpaných prostředků SPS mezi pracovišti 

fakulty bere AS PedF UK na vědomí. (14–0–1) 

 

4. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy 
AS PedF UK obdržel od F. Svobody z katedry informačních technologií Žádost o prodloužení 

nájemní smlouvy ke služebnímu bytu v budově PedF UK v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. 

Prodloužení nájemní smlouvy je potřeba AS PedF UK schvalovat každý rok.   

 

AS PedF UK vyslovuje souhlas s prodloužením nájemní smlouvy ke služebnímu bytu v budově 

Pedagogické fakulty UK v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. (15–0–0)  

 

5. Výsledky voleb do AS UK a diskuse o termínu a způsobu voleb do AS PedF UK 

D. Greger informuje členy AS PedF UK o tom, že diskuse o průběhu voleb do AS UK proběhne až 

nad návrhem, který na lednové zasedání připraví Legislativní komise. V zásadě se jedná o první 

zkušenost s online volbami a bylo by vhodné zhodnotit přínosy a nevýhody. Děkuje J. Štípkovi, že 

online volby mohly být úspěšně realizovány a že byl průvodcem celou složitostí voleb, včetně 

komunikace s RUK. Na příštím zasedání bude potřeba prodiskutovat způsob průběhu voleb, zda 

proběhnou prezenčně, či online formou, a stanovit termín nadcházejících voleb do AS PedF UK, 

které se pravidelně konají v polovině března.   

 

J. Štípek komentuje, že celý systém online voleb byl nabídnut z RUK v součinnosti s Mgr. 

Maňáskem, který zajistil nastavení tohoto systému tak, aby zvládl vše potřebné.  

Jako nevýhodu vnímá to, že volby jsou realizovány v systému, který dodává externí firma, data jsou 

tudíž pod kontrolou soukromé firmy, ne UK, natož fakulty. Co se týká účasti a výsledků voleb do 

AS UK, informace byly rozeslány e-mailem. K samotným online volbám se bude vyjadřovat až 

v avizované diskusi na lednovém zasedání.  

 

 

6. Různé 

Členové AS PedF UK se dohodli, že se zasedání dne 22. 12. 2020 ruší. Další zasedání AS PedF UK 

proběhne dne 5. 1. 2021. Během lednového zasedání bude potřeba vyhlásit termíny zasedání AS 

PedF UK na letní semestr.   

 

J. Stracený informuje členy AS PedF UK o tom, že se sešla Disciplinární komise a jejím předsedou 

byl zvolen dr. Karel Starý.  

 

J. Štípek se dozvěděl od paní Macoškové, že bylo vyhlášeno výběrové řízení pro zaměstnance, 

který by se měl zabývat otázkou kvality výuky na fakultě. Pozice má být financována rektorátem. 

Ptá se, co tento zaměstnanec pro fakultu přesně bude dělat a jaké bude mít kompetence například ve 

vztahu ke garantům studijních programů nebo vedoucích kateder.  

 

M. Nedělka odpovídá, že se bude jednat o zaměstnance fakulty, ale peníze na něj bude PedF 

dostávat od RUK. Co se týče náplně práce, měl by být k dispozici Oddělení pro kvalitu vzdělávání 

a akreditací. Před 4 lety byla na UK mezinárodní hodnotící komise, která sledovala a zjišťovala, zda 



máme takové podmínky, abychom mohli studijní programy akreditovat. Tento zaměstnanec by měl 

zajišťovat veškerou agendu, která je s tím spojená. V současné době to zařizuje paní proděkanka 

Kucharská, která bude dále zajišťovat obsahy akreditací, a administrativní záležitosti, především 

záležitosti ohledně SIS, dr. Kadrnožková. Byli by rádi, kdyby se tento zaměstnanec dokázal chovat 

jako samostatný pracovník, který by mohl realizovat různá výzkumná šetření, jak si jednotlivé 

programy stojí, jaké náhledy na ně mají studující, vyučující a podobně, proto by bylo vhodné, 

kdyby měl uchazeč o tuto pracovní pozici vystudováno magisterské či doktorské studium. 

 

Zapsala: K. Widláková 

 

Vidoval: D. Greger 


