
Zápis č. 15/2020 ze zasedání AS PedF UK ze dne 13. 10. 2020 

UKPedF/424656/2020 

 

Přítomni: L. Jakubcová Hajdušková, D. Čechová, P. Chalupský, O. Vasiluk, V. Müllerová,  

T. Marešová, F. Posolda, N. Pastrnková, L. Květoňová, N. Vondrová, D. Pražák, T. Malimánek,  

M. Kotrs, M. Šafaříková, J. Štípek, E. Ehler, M. Linková, D. Greger, E. Andělová, M. Mikuláš, 

R. Listíková, L. Nováková, J. Stracený, M. Dlouhý  

 

Hosté: M. Nedělka, M. Bílek, A. Jančařík, J. Pěnička  

 

Program: 

 

1. Schválení programu 

2. Administrativa 

3. Volba předsedy AS PedF UK 

4. Volby do AS UK 

5. Zprávy z komisí 

6. Různé 

 

1. Schválení programu 

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

 

2. Administrativa 

AS PedF UK schvaluje zápis č. 14/2020. (22–0–0) 

M. Nedělka informoval o dopise zaslaném zaměstnancům a studentům k realizaci výuky v době 

pandemie v souladu s vydanými nařízeními. Sdělil, že je nařízena pracovní povinnost také pro 

studenty naší fakulty, konkrétně se týká studentů speciální pedagogiky a psychologie, tedy oborů 

souvisejících se sociálními službami. Zmínil, že neuposlechnutí výzvy k nástupu může být 

pokutováno částkou ve výši 20–30 tis. Kč. Na jaře se podobná povinnost týkala především studentů 

lékařských fakult, nyní je cílena šířeji a dotýká se i studentů naší fakulty. Připomněl rovněž 

dobrovolné aktivity studentů v době jarního lockdownu, zvláště pomoc studentů při péči 

a vzdělávání dětí zdravotníků ve FN Motol, kterou ocenil i její ředitel Miloslav Ludvík. Zároveň 

dodal, že tato aktivita studentů bude pokračovat i nyní a děkuje jim za to. N. Pastrnková, která 

činnost studentů ve FN Motol koordinovala na jaře i nyní, přiblížila senátorům tuto dobrovolnickou 

práci a odpověděla na dotazy senátorů ohledně konkrétní realizace. Zároveň zmínila, že seznam 

studentů, kteří se chtějí dobrovolnicky zapojit do práce v Motole, je nyní větší než na jaře. Také 

vyzvala vyučující, aby o možnosti zapojení do této činnosti informovali své studenty ve výuce. 

L. Květoňová za katedru speciální pedagogiky dodala, že otázku pracovní povinnosti studentů řeší 

s paní proděkankou Mužíkovou a počítají s ní.  

A. Jančařík doplnil pana děkana v tom, jak bude povolávací příkaz vykonáván. Fakulta byla 

požádána, aby předala seznam studentů vybraných oborů zástupcům kraje. Osobou, která vydává 

pracovní příkaz je hejtman kraje (v Praze tedy primátor). Pracovní příkaz je dokument, který 



obsahuje termín nástupu a rozsah a místo vykonávané práce. Fakulta již zpětně nedostává z kraje 

informaci o tom, kolik studentů bylo kontaktováno, pokud ji o tom sami studenti neinformují. 

 

D. Čechová ustanovila studentské oborové rady tělesné výchovy a sportu, výtvarné výchovy 

a matematiky. 

D. Greger informoval, že jsou uchazeči mimo řady senátorů, kteří se chtějí zapojit do práce senátní 

Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci. Vzhledem k žádosti některých senátorů, 

aby potvrzování externích členů komisí bylo hlasováno tajnou volbou (nejen nyní, ale principálně, 

neb jde o hlasování o jménech), přesouvá se schvalování těchto členů z obvyklého bodu 

administrativa do 3. bodu za volbu předsedy/kyně senátu, kdy budou senátoři již v prostředí 

umožňujícím online tajnou volbu v uzavřeném týmu MS Teams.  

N. Vondrová upřesnila jména dvou navržených externích členů Komise pro vědu, doktorská studia 

a internacionalizaci – dr. Rusek z KCHDCH a prof. Štech z katedry psychologie.  

J. Stracený se dotázal, proč neprojednáváme návrh složení Disciplinární komise, jak bylo uvedeno 

v zápise z minulého jednání. M. Nedělka vysvětlil, že návrh byl omylem zaslán na e-mail 

univerzitního senátu a nebyl tak senátorům doručen včas k projednávání. Upozornil, že ve svém 

návrhu zohlednil doporučení senátu z minulého jednání a návrh předloží na příští jednání senátu. 

 

3. Volba předsedy AS PedF UK 

D. Čechová na úvod projednávání bodu sdělila senátorům, že se rozhodla dnes nekandidovat na 

místo předsedkyně senátu. Vyjádřila, že jí je velmi líto, že by někteří akademičtí senátoři zvažovali 

vzdání se mandátu, jak jí bylo řečeno po minulém jednání AS, kdyby se předsedkyní senátu stala. 

Navíc vyjádřila, že na fakultě, kde připravujeme budoucí učitele, je to pro ni ještě smutnější zjištění. 

Také ji velmi mrzelo, že D. Greger avizoval, že by za takové situace nezůstal místopředsedou 

senátu za akademiky. Uvedla, že chtěla nabídnout své zkušenosti získané za ta léta, kdy v senátu 

působila, chtěla nabídnout svou práci a svůj čas. Zdůraznila, že předseda senátu nemá žádné 

pravomoci navíc oproti řadovým členům, má pouze povinnosti. Nechce ale být v této situaci 

rozbuškou a svůj mandát v AS dokončí v pozici studentské místopředsedkyně. Domnívá se, že nyní 

má fakulta i AS jiné starosti, než se dohadovat o postu předsedy.  

J. Štípek se vyjádřil, že D. Čechová nebyla rozbuškou, ale bylo jí spíše jednání D. Gregera, od 

kterého všichni očekávali, že bude kandidovat na předsedu. J. Štípek uvedl, že postoje D. Gregera 

ke kandidatuře na předsedu se ovšem v průběhu času proměňovaly, proto byli osloveni i jiní 

kandidáti. D. Greger se ale nakonec rozhodl předsedu z řad studentů nepodpořit a vzdát se i svého 

postu místopředsedy. Toto J. Štípek považuje za disrespekt vůči studentskému kandidátovi. Sám byl 

připraven kandidovat na post akademického místopředsedy, kdyby stávající místopředseda, 

D. Greger, byl zvolen předsedou senátu, ale za současného vývoje sdělil, že kandidovat nebude.  

J. Stracený navrhl na předsedu stávajícího místopředsedu senátu, D. Gregera, a děkuje D. Čechové 

za její rozhodnutí nekandidovat na předsedkyni, cení si ho, stejně tak jako její práce pro senát. 

Vyjádřil však podporu názoru, že předsedou má být akademický pracovník a D. Čechová být první 

místopředsedkyní. Za místopředsedkyni z řad akademiků navrhuje M. Linkovou, nebo 

N. Vondrovou.  



D. Greger také děkuje D. Čechové za odblokování kandidatury i za ochotu setrvat v pozici 

místopředsedkyně z řad studentů. Potvrdil, že po minulé rozdělené volbě mezi akademiky 

a studenty a po sdělení mnoha akademických senátorů i akademických pracovníků na fakultě se 

rozhodl setrvat v kandidatuře na předsedu. Vyjádřil, že byť by osobně neměl problém ani 

s předsedkyní z řad studentů v případě Daniely Čechové a že jej to vůči ní mrzí, jde především 

o reflexi jistého napětí mezi akademiky a studenty na fakultě. Uvedl, že se na něj obrátili mnozí 

akademici a senátoři z řad akademiků, pro které by studentský předseda byl zásadním problémem, 

někteří se dokonce vyjádřili, že by se v takové situaci vzdali i mandátu senátora. Připomněl, že také 

někteří akademičtí senátoři, kteří ukončili předčasně svůj mandát, tak učinili s vědomím napjatých 

vztahů a vnímaného tlaku studentů na akademiky formou jednotného hlasování. S reflexí těchto 

postojů mezi akademiky na fakultě i v senátu se proto rozhodl i vyjádřit tvrdé stanovisko, že by za 

situace, kdy by si studenti proti akademikům zvolili svého předsedu o jeden hlas, přičemž minulá 

volba jasně vyznívala jako rozdělení na volbu studentů proti akademikům, nesetrval ani v roli 

místopředsedy senátu. Zakončil, že pokud by byli studenti ochotni podpořit někoho jiného 

z akademiků na předsedu senátu, tak by dal v dané situaci přednost tomuto řešení. I proto váhal se 

svou kandidaturou, po komunikaci s dr. Štípkem, kdy nabyl dojmu, že by bylo lepší hledat jiného 

kandidáta na předsedu, a proto oslovil N. Vondrovou. Na možné kandidáty z řad akademiků na 

předsedkyni nyní na jednání opět označil N. Vondrovou a M. Linkovou. 

R. Listíková zmínila, že je pravda, že akademici by si na post předsedy více přáli akademika 

z několika důvodů. Je přesvědčena o tom, že je to také o autoritě senátu, není si jista, zda by 

akademická obec přijala s nadšením studentského předsedu, byť je D. Čechová velmi schopná, 

milá, příjemná a jistě by byla také kompetentní.  

L. Nováková chce jen zmínit, že náš senát je výjimečný tím, že je v něm polovina studentů 

a polovina akademiků, což samo předznamenává, že tato diskuze nemá smysl a nechce, aby to 

vyznělo tak, že to, že D. Čechová kandidovala na předsedkyni senátu, vyvolalo nějaké rozbroje. 

D. Čechová je velmi schopná a naše fakulta by mohla být jedna z těch progresivnějších, která by 

tyto kroky mohla podniknout. O. Vasiluk zmínil, že D. Čechová převyšuje i jiné senátory nejen 

svou prací, ale i tím, jak dlouho v senátu působí.  

L. Jakubcová Hajdušková chtěla vyjádřit, že i ona zaznamenala tlak ze strany akademiků, aby 

předsedou senátu nebyl student. Napadá ji k tomu to, že jsme tým, máme spolupracovat a je na nás, 

jak ten tlak z venku od našich kolegů ustojíme a můžeme vysvětlovat, proč předsedou je student 

nebo studentka. Nemyslí si, že by to mělo snižovat autoritu senátu a souhlasí s L. Novákovou, že je 

to něco, v čem můžeme být jiní a ukázat, jak se dá být dobře jinými. 

D. Greger znovu připomněl, že byť to není v dané situaci předjednáno, rád by podpořil na místo 

předsedkyně N. Vondrovou nebo M. Linkovou, kdyby kandidaturu přijaly a působil by dále v roli 

místopředsedy jako dosud. J. Stracený navrhuje, aby předsedou byl D. Greger a M. Linková 

místopředsedkyní. M. Mikuláš také podpořil návrh N. Vondrové na předsedkyni.  

M. Linková také děkuje za podporu a chce vyjádřit, že máme dva velmi schopné a dobře fungující 

místopředsedy, D. Gregera i D. Čechovou, a proto by z její strany nebylo fér přijmout kandidaturu 

na předsedu. Podpořila by kandidaturu D. Gregera a na dalším místě D. Čechové na předsedu. 

Myslí si, že je to poctivě odpracované, a chápe rozhodnutí D. Čechové nekandidovat, ale domnívá 

se, že by kontinuita senátu měla pokračovat. Dle jejího názoru oba místopředsedové fungovali 

výborně a mělo by se pokračovat touto cestou.  



E. Ehler podporuje na místo předsedy D. Gregera, na druhém místě N. Vondrovou.  

M. Mikuláš navrhl, aby předsedkyní senátu byla N. Vondrová a stávající místopředsedové zůstali 

dále místopředsedy. L. Nováková reagovala, že z hlediska kontinuity by měl jít na místo předsedy 

někdo ze stávajících místopředsedů.  

N. Vondrová poděkovala za podporu. Návrh nepřijímá a podporuje kandidaturu D. Gregera na 

předsedu.  

D. Čechová zopakovala, že na jejím původním vyjádření se nic nemění a nebude kandidovat na 

předsedkyni. Některé hlasy, které v diskusi padly, ji potěšily a zároveň ji některé názory potvrdily, 

proč nekandidovat. Odnáší si z této diskuse podnět pro své přemýšlení o tom, co se na této fakultě 

děje špatně či jinak oproti tomu, jak se domnívá, že by se fakulta vzdělávající budoucí učitele měla 

chovat. 

Z uvedené rozpravy vzešel jako jediný kandidát na předsedu AS PedF UK D. Greger.  

Na předsedu komise pro tajná hlasování byl navržen J. Štípek, který návrh přijal. 

AS PedF UK schvaluje předsedou komise pro tajné hlasování J. Štípka. (23–0–0) 

J. Štípek vedl všechna následná tajná hlasování. 

Proběhlo hlasování o předsednictví D. Gregera. Výsledek hlasování: Bylo odevzdáno 24 hlasů, 

všechny hlasy byly platné. Výsledek hlasování (13-3-8)  

Předsedou AS PedF UK byl zvolen David Greger.  

D. Greger poděkoval za podporu i důvěru a zdůraznil, že se tak uvolnilo místo akademického 

místopředsedy. Z reflexe proběhlé diskuse k volbě předsedy a s vědomím podpory akademiků 

i studentů dané osobě navrhuje na post místopředsedkyně M. Linkovou.  

N. Vondrová, L. Nováková, D. Čechová, D. Pražák, T. Marešová, J. Štípek a M. Dlouhý také 

vyjadřují podporu M. Linkové.  M. Linková děkuje za důvěru a návrh přijímá.  

Proběhlo tajné hlasování o M. Linkové na pozici místopředsedkyně senátu. Výsledek hlasování: 

odevzdáno bylo 23 platných hlasů, výsledek hlasování (21-0-2). M. Linková byla zvolena 

místopředsedkyní senátu z řad akademiků.    

Dále proběhlo hlasování o dvou externích členech do Komise pro vědu, doktorská studia 

a internacionalizaci. S. Štech – 21 odevzdaných platných hlasů, výsledek hlasování (20–0–1). 

S. Štech byl schválen jako nový externí člen Komise pro vědu, doktorská studia 

a internacionalizaci.    

M. Rusek – 23 odevzdaných platných hlasů, výsledek hlasování (8–6–9). M. Rusek nebyl schválen 

jako nový člen Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci.   

D. Greger jako předseda AS PedF UK bude oba tyto kandidáty informovat o výsledcích voleb. 

 

4. Volby do AS UK 

D. Greger informuje, že PedF UK volí do AS UK dva senátory z řad akademických pracovníků 

(nyní je to D. Greger a V. Hájková), a dva zástupce z řad za studenty (nyní D. Čechová 

a D. Pražák), všem vyprší mandát na konci ledna. Předsednictvo AS UK vyhlásilo volby do AS UK 



ve třetím sboru, kam patří i PedF UK, na svém zasedání dne 15. 6. 2020. AS PedF UK tedy volby 

nevyhlašuje, ale pouze oznamuje termín, způsob a průběh volby na fakultě.  

D. Greger upozornil, že není jisté, zda bude možné vzhledem k nouzovému režimu a šíření 

pandemie skutečně konat volby prezenčním způsobem v listopadu, jak předpokládá vyhlášení 

a harmonogram voleb do AS UK. Nicméně ve stejné situaci je i FTVS, která naplánovala volby 

a doufá, že je bude moci konat, neb jí předpisy jinou formu volby neumožňují. Také PedF 

neumožňují předpisy jinou než prezenční volbu. Předseda AS vyzval senátory k diskusi, zda by 

v případě nemožnosti realizovat volby prezenčním způsobem podporovali i jiné varianty.  

Členové AS PedF UK prodiskutovali své postoje k možnosti hlasování jinou, než prezenční formou 

a podporují možnost online volby do AS UK. Pověřují Legislativní komisi prověřením možností 

technického řešení i návrhem úpravy předpisů, umožňujících takovou volbu.  

 

AS UK schválil dílčí volební komisi pro volby do AS UK ve složení J. Štípek (předseda), 

M. Šafaříková, L. Jakubcová Hajdušková, J. Stracený, M. Kotrs. (16–0–0) 

AS UK schválil Vyhlášení termínu a místa konání voleb do Akademického senátu Univerzity 

Karlovy v předloženém znění (viz příloha). (16–0–0) 

Senát pověřil J. Štípka, jako předsedu dílčí volební komise, aby požádal vedení fakulty o zaslání 

informace o termínu voleb všem akademickým pracovníkům i studentům (formou e-mailu celé 

akademické obci).  

 

5. Zprávy z komisí  

J. Štípek informoval o tom, že Ekonomická komise projednala výsledovku hospodaření fakulty 

k 31. 8. 2020 spolu s návrhem úprav rozpočtu. Materiál bude rozeslán všem členům senátu 

a projednáván na příštím zasedání.  

N. Vondrová informovala o činnosti Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci. 

Členové komise se na svém prvním jednání zabývali Opatřením děkana k organizaci doktorských 

studií, diskutovali koncepční otázky a stanovili termín dalšího setkání (20. 10.), které bude 

věnováno hodnocení vědy na fakultě. Informovala rovněž, že 26. 11. 2020 budou na poradě 

vedoucích pracovníků prezentovány a diskutovány výsledky externího hodnocení vědy. Proděkan 

A. Jančařík potvrdil, že se jednání mohou účastnit také zájemci z řad senátorů či členů komise, kteří 

mají o problematiku zájem, byť nejsou vedoucími pracovišť.  

 

6. Různé 

V tomto bodě nebylo členy AS PedF UK nic projednáváno.  

 

Zapsala: K. Widláková 

Vidoval: D. Greger 

 

 



 
Univerzita Karlova 

Pedagogická fakulta 

Magdalény Rettigové 4 

116 39 Praha 1 

VYHLÁŠENÍ TERMÍNU A MÍSTA KONÁNÍ 

VOLEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU 

UNIVERZITY KARLOVY 

Akademický senát UK, PedF na svém zasedání dne 13. 10. 2020  

stanovil termín a místo konání voleb do AS UK na UK, PedF.  
 

Volby budou probíhat ve dnech 24.–26. 11. 2020, vždy od 10:00 do 14:00 hodin. Místem konání 

voleb bude vstupní hala budovy fakulty v ulici Magdalény Rettigové 4. 

Zvoleni mohou být za Univerzitu Karlovu, Pedagogickou fakultu celkem 4 zástupci do 

Akademického senátu Univerzity Karlovy, a to 2 z řad akademických pracovníků a 2 z řad 

studentů fakulty.  

Právo volit má každý člen akademické obce fakulty. Volby jsou rovné, tajné a přímé. Hlasuje se 

osobně, zastoupení není přípustné. 

Za kandidáta může být navržen akademický pracovník nebo student, který je členem akademické 

obce fakulty. Návrh může podat každý člen akademické obce fakulty.  

Návrh musí obsahovat
1
: 

 jméno, příjmení, tituly, pracoviště (u akad. prac.) nebo studijní obor a ročník (u studujících) 

navržené osoby a kontakt na navrženou osobu; 

 souhlas navržené osoby; 

 jméno, příjmení, pracoviště (akad. prac.) nebo studijní obor a ročník (studující), datum 

a podpis navrhovatele, resp. navrhovatelky. 
 

Přípravu a průběh voleb na fakultě organizuje a řídí dílčí volební komise, jejímž předsedou byl 

zvolen PhDr. Jiří Štípek, Ph.D. (jiri.stipek@pedf.cuni.cz). 

Návrh musí být předán předsedovi dílčí volební komise (dr. Štípkovi) písemně
1
 prostřednictvím 

podatelny nejpozději do 2. 11. 2020 do 11:00 hod.  

Harmonogram voleb 

2. 11. 2020 do 11:00 hod.      ukončení podávání návrhů na kandidáty 

do 5. 11. 2020      vyvěšení kandidátní listiny 

24.–26. 11. 2020 (vždy od 10:00 do 14:00)  volby 

do 27. 11. 2020     zveřejnění výsledků voleb 

PhDr. Jiří Štípek, Ph.D. 

předseda dílčí volební komise 

                                                 
1
 Pro návrh kandidáta lze použít formulář, který je ke stažení na stránkách AS v sekci: 

 „Informace o organizaci a výsledcích voleb do senátu“. 


