
Zápis č. 16/2021 ze zasedání AS PedF UK ze dne 23.11. 2021 UKPedF/432484/2022 

Přítomni: D. Greger, J. Stracený, M. Linková, J. Štípek, L. Jakubcová Hajdušková, E. Ehler, 
K. Jirovec, K. Mikule, L. Nováková, T. Dvořák, N. Vondrová, T. Malimánek, 
D. Mukenšnábl, A. Stropek, P. Chalupský 
 
 
Hosté: M. Nedělka, A. Jančařík 
 
Omluveni: M. Kotrs, B. Matějková, L. Benýšková, M. Šafaříková, L. Vojtíková, M. Mikuláš, 
R. Listíková (online), L. Květoňová, O. Vasiluk,  
 
Program: 
1.   Schválení programu 
2.   Administrativa 
3.   OPAD - Standardy doktorského studia 
4.   Prospěchová stipendia 
5.   Diskuse - možnosti přechodu na online výuku vzhledem k 
       šíření pandemie SARS-Cov-2 
6.   Různé 
 

1. Schválení programu: 
Schválení Zápisu AS PedF UK schvaluje zápis (13-0-0). 
 

2. Administrativa: 
AS PedF UK schvaluje zápis č. 15/2021. (12-1-0).  
 
Oznámení o výběrových řízeních: 
D. Greger informoval o vypsaných výběrových řízeních. V řadě z nich má senát své členy 
v komisích. Z těch, kde tomu tak není, senát nominoval R. Listíkovou jako svého zástupce do 
výběrového řízení na vedoucí Katedry České literatury.  
 
 

3. Opatření děkana: Standardy doktorského studia: 
 
A. Jančařík představil opatření děkana. N. Vondrová shrnula průběh projednávání OPAD 
v Komisi pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci a představila usnesení, které komise 
připravila. As PedFUK podpořil toto usnesení a proběhla diskuse, následně  senát  vyjádřil 
podporu následujícího usnesení:  
 
"AS PedF UK vítá aktualizaci OPAD ke Standardům doktorského studia na PedF UK, kde 
jsou mnohé věci aktualizovány a přehledně popsány pro doktorandy, školitele i oborové rady. 
V první verzi OPAD, která byla projednávána v Komisi pro vědu, doktorská studia a 
internacionalizaci, byl nastaven maximální počet aktivně vedených doktorandů na školitele na 
počtu 5. V komisi panovala jednoznačná shoda na tom, že toto je pro standard kvality 
doktorského studia správná cílová hodnota a ve velké většině případů odpovídá i praxi 
jednotlivých oborových rad. V upravené verzi OPAD byla tato hodnota nahrazena odkazem 
na opatření rektora 13/2019, které stanovuje 10 doktorandů na školitele (a OPAD upřesňuje, 
že včetně přerušených studií).  AS PedF UK chce přesto vyjádřit názor, že maximální počet 5 
aktivně vedených doktorandů považuje za předpoklad kvality DS.   



 
AS PedF UK žádá vedení fakulty, aby otázku počtu doktorandů na školitele projednala 
s garanty doktorských studijních programů. 
Hlasování o rozšířené usnesení (12-0-3). 
 

4. Prospěchová stipendia 
Proděkan A. Jančařík představil 2 hlavní kroky při vypočítávání prospěchových stipendií a 
potvrdil, že pro poměrně malou část studentů má započtení malusu  vliv na výši stipendia, ale 
nikoliv na jeho přidělení. Dále je třeba vyřešit problém týkající se nemožnosti splnit určité 
předměty, jejichž průběh plnění narušila pandemická situace Covid-19, a  kvůli tomu (aktuálně 
3) studenti nedosáhli v rámci kreditů na prospěchové stipendium. Senát schvaluje rozpětí 
stipendií a celkovou částku v rámci rozpočtu, současně studijní oddělení přikládá výpočet. Do 
tohoto výpočtu nejsou zahrnuty malusy.  
K. Jirovec namítá, že lidí, kteří nemohli splnit určité předměty z důvodu koronaviru, bylo více 
než 3. 
A. Jančařík souhlasí, že lidí, kteří nedosáhli na prospěchová stipendia kvůli  tomuto problému 
je značně více, ale u těchto konkrétních 3 studentů víme, že jim stipendia unikla díky malusům. 
D. Greger – studenti by se mohli obrátit na vedení a zažádat o jinou formu stipendia 
(mimořádné), aby mohli být kompenzováni.  
Dle slov proděkanky je dnes forma mimořádného stipendia ve výši limitu 11.000 Kč. 
 
Senát přijal tato usnesení: 
AS PedF schvaluje výši prospěchových stipendií navržených děkanem fakulty a souhlasí s 
navýšením částky čerpané ze stipendijního fondu pro 1. ročníky NMgr. studia z aktuálně 
schválených 250.000. Kč na 924.000 Kč. (15-0-0). 
 
AS PedF UK pověřuje Stipendijní komisi, aby ve spolupráci s vedením fakulty identifikovala 
studenty, kteří nedosáhli na prospěchové stipendium z objektivních důvodů v souvislosti 
s koronavirem, a žádá vedení fakulty, aby zvážilo možnost mimořádného stipendia pro tyto  
studenty. (14-0-1) 

 
 
Na dotaz L. Novákové, zda bude možné odeslat prospěchová stipendia do konce listopadu, 
odpovídá P. Nečasová, že podle všeho by měla přijít zhruba v polovině prosince. 
 

5. Diskuse - možnosti přechodu na online výuku vzhledem k 
       šíření pandemie SARS-Cov-2 
 
J. Štípek pokládá dotaz, zda tušíme, kolik je očkovaných studentů a pracovníků na naší fakultě?  
 
M. Nedělka – fakulta nemůže tyto údaje zjišťovat a nesmí si je nikam zaznamenávat. Většina 
pracovníků se ale očkování nebránila. Můžeme pracovat s tím, že máme k dispozici jisté 
předpisy a nařízení, např. máme studijní programy, z nichž žádný není akreditovaný pouze pro 
distanční studium, jsou akreditovány pouze pro prezenční formu studia, rektorát ale v rámci 
hybridního podzimu nabídl, že můžeme převést část výuky do distančního (hybridního) režimu. 
Fakulta si ale sama nemůže rozhodnout o tom, zda celá přejde do distanční formy výuky. 
Především je ale důležité, aby studenti byli informováni o té možnosti, že se mohou připojit 
k výuce z domova v případě karantény a nemoci, máme na to v každé místnosti techniku, která 
toto umožňuje. 
 



Jednou z možností, jak předejít návratu do distanční formy výuky je, dle L. Novákové, větší 
působení na studenty i pracovníky, aby  dodržovali  epidemiologická  opatření, a to 
zejména   nosit respirátory  ve třídách i při menším počtu studentů. Dále by bylo dobré mít 
možnost trasovat při nahlašování nemoci u hygienické stanice, s kým přišel ten který student 
do styku, jelikož ne vždy se všichni na seminářích znají a není pak možné dohledat konkrétní 
osoby. ta věta si odporuje 
 
 
6. Různé 
Neproběhly žádné dotazy. 
 
 
Zapsala: Tereza Zídková 
Vidoval: David Greger 
 


