
Zápis č. 1/2021 ze zasedání AS PedF UK ze dne 5. 1. 2021 

UKPedF/10388/2021 
 

Přítomni: D. Greger, L. Nováková, J. Stracený, M. Linková, N. Pastrnková, J. Štípek,  

L. Květoňová, L. Jakubcová Hajdušková, M. Šafaříková, M. Dlouhý, N. Vondrová, 

P. Chalupský, R. Listíková, T. Marešová, E. Andělová, M. Mikuláš, V. Müllerová, E. Ehler 

 

Omluveni: D. Čechová, M. Kotrs, O. Vasiluk, D. Pražák, F. Posolda, T. Malimánek 

 

Hosté: M. Nedělka 

 

Program: 

1. Schválení programu 

2. Administrativa 

3. Volby do AS PedF UK a diskuse o možnosti voleb online 

4. Různé 

 

1. Schválení programu 

AS PedF UK schvaluje program jednání v předloženém znění. (16–0–0) 

 

2. Administrativa 

AS PedF UK schvaluje zápis č. 19/2020. (17–0–0) 

 

M. Nedělka informuje členy AS PedF UK, že PedF UK je v souladu s 5. nejvyšším stupněm 

nařízených vládních opatření, který bude platit do 22.1., poté se zřejmě bude ještě prodlužovat dále. 

Z rektorátu vyšlo doporučení, aby veškeré zkoušky byly organizovány v distanční formě, pokud to 

nebude možné, je potřeba mít opravdu dobré argumenty, proč je nutné zkoušet prezenčně. Apeluje 

na akademiky, aby zkoušky v tomto semestru realizovali distanční formou, je to v zájmu jak 

akademiků, tak studentů. Studijní proděkanky pracují na vydání doporučení pro stávající situaci, 

abychom ji mohli co nejlépe zvládnout.  

V nejbližších měsících, v lednu a únoru se na AS PedF UK budeme obracet z vedení fakulty s tzv. 

Strategickým dlouhodobým záměrem, který je na 5 let, a pak také samozřejmě i se záměrem pro 

tento rok. 

 

3. Volby do AS PedF UK a diskuse o možnosti voleb online 

D. Greger informuje členy AS PedF UK, že volby do AS PedF UK je možné při dodržení všech lhůt 

vyhlásit na příštím zasedání.  

 

Členové AS PedF UK prodiskutovali výhody a úskalí online voleb.  

Členové AS PedF UK jako výhodu nejčastěji zmiňovali úsporu času, možnost zvýšení účasti na 

volbách z důvodu lepší dostupnosti pro většinu voličů, především tedy v náročných situacích, kdy 

není možnost dostavit se k prezenčním volbám, ať už z důvodu vládních opatření nebo osobních 

důvodů znemožňující návštěvu fakulty, dále také vnímali výhodu v automatickém sčítání hlasů.  

 

Velmi diskutovaným prvkem byly hlavní principy demokratické volby – tajnost, přímost, rovnost. 

Za úskalí online voleb je považováno možné manipulování s výsledky voleb kvůli tomu, že server 

pro volby zatím nespravuje UK, ale externí firma, která má přístup ke všem datům ohledně online 

voleb. Mezi dalšími nevýhodami bylo uvedeno to, že díky větší dostupnosti voleb můžou chod 

fakulty ovlivňovat i externí pracovníci nebo studenti, které dění na fakultě příliš nezajímá, příliš na 

ni nedocházejí nebo volí pouze na pokyn někoho. Akademici vnímají jako problém rovněž to, že si 

studenti sdělují svá hesla pro přístup do SIS, což může vést k tomu, že za dotyčného studenta může 



odvolit někdo jiný. Na to reaguje studentská část AS PedF UK tak, že hesla si studenti sdělují 

například za účelem registrace předmětů do rozvrhového lístku, ale záleží už na každém studentovi, 

jak si své heslo dále chrání, studenti z osobní zkušenosti reflektovali, že si svá hesla pravidelně 

obměňují. 

 

Z diskuse a následného orientačního hlasování vyplynulo, že AS PedF UK preferuje prezenční 

formu voleb do AS, pokud to situace dovolí. (14–0–4) 

 

D. Greger uzavírá bod s tím, že na příštím zasedání bude projednáno vyhlášení voleb do AS Pedf 

UK, včetně způsobu voleb (vzhledem k aktuální situaci platných vládních opatření).  

 

4. Různé 

Na kolegiu děkana dnes zaznělo, že se plánuje prodloužení nouzového stavu na UK, v tomto 

případě bude AS PedF UK zasedat i nadále v online prostředí. 

 

 

Zapsala: K. Widláková 

Vidoval: D. Greger 


