
Zápis č. 10/2021 ze zasedání AS PedF UK ze dne 25. 5. 2021  

UKPedF/209747/2021 

 

Přítomni: D. Greger, B. Matějková, I. Kočová, J. Stracený, K. Jirovec, K. Mikule, 

L. Květoňová, M. Šafaříková, M. Linková, M. Mikuláš, M. Kotrs, N. Vondrová, O. Vasiluk, 

P. Chalupský, E. Ehler, R. Listíková, T. Malimánek, V. Müllerová, L. Nováková, J. Štípek 

 

Omluveni: L. Jakubcová Hajdušová, L. Benýšková, E. Andělová  

 

Hosté: J. Jiřičková, M. Nedělka 

 

Program: 

1. Schválení programu 

2. Administrativa 

3. Představení kandidátky na studijní proděkanku 

4. Vyhlášení mimořádného stavu na PedF UK 

5. Rozpis finančních prostředků pro rok 2021 

6. Diskuse o podobě setkání s kandidáty na rektora dne 22. 6. 

7. Různé 

 

1. Schválení programu 

AS PedF UK schvaluje program jednání v předloženém znění. (17–0–0) 

 

2. Administrativa 

AS PedF UK schvaluje zápis č. 9/2021. (16–0–0) 

 

D. Greger informuje o vyhlášených a připravovaných výběrových řízeních na místa 

akademických pracovníků na několika katedrách. Na vybrané katedry senát nominoval své 

pozorovatele pro výběrové řízení následovně:  

 

Odborný asistent/ka, asistent/ka Katedra preprimární a primární pedagogiky - M. Linková. 

Asistent/ka Katedra speciální pedagogiky - J. Stracený. 

Vedoucí Katedry chemie a didaktiky chemie - M. Mikuláš. 

Chystané výběrové řízení na Katedře andragogiky a managementu vzdělávání - D. Greger. 

 

D. Greger informoval o změně na pozici předsedy Stipendijní komise. Poděkoval za práci 

končícímu předsedovi M. Kotrsovi a informoval, že komise si za novou předsedkyni 

Stipendijní komise zvolila V. Müllerovou. Ta představila senátu v nepřítomnosti studenta 

Tomáše Dvořáka, který se uchází o extramurální členství ve Stipendijní komisi. O členství 

navrženého v komisi hlasoval akademický senát formou tajného hlasování.  

 

AS PedF UK schvaluje návrh na přijetí Tomáše Dvořáka jakožto extramurálního člena 

Stipendijní komise. (14–1–4) 

 

 

3. Představení kandidátky na studijní proděkanku 

 

M. Nedělka představuje kandidátku na pozici studijní proděkanky – dr. Jiřinu Jiřičkovou. 

Připomíná, z jakých důvodů navrhl právě ji a vyjadřuje svou důvěru právě v paní Jiřičkovou. 

 



J. Jiřičková se představila senátu a odpověděla na dotazy senátu k předloženému životopisu 

i k oblasti studijní agendy a jejím záměrům v pozici proděkanky. 

 

AS PedF UK souhlasí s návrhem děkana na jmenování PhDr. Jiřiny Jiřičkové, Ph.D. na 

pozici studijní proděkanky. (19–0–0) 

 

4. Vyhlášení mimořádného stavu na PedF UK 

 

M. Nedělka informuje o návrhu rektora na prodloužení celouniverzitního mimořádného stavu. 

Jednání o tomto prodloužení proběhne na AS UK v pátek 28. 5. Ptá se senátorů, jak by podle 

nich měla zareagovat PedF UK, pokud by celouniverzitní prodloužení nouzového stavu 

nebylo schváleno na AS UK. 

 

Následuje krátká rozprava na toto téma, během níž se senátoři shodují na případném 

vyhlášení nouzového stavu pro PedF UK v případě, že nebude prodloužen na celé univerzitě. 

 

AS PedF UK vyjadřuje souhlas s návrhem děkana vyhlásit nouzový stav podle čl. 66a – 66e 

Statutu Univerzity Karlovy na období 31. 5. – 30. 6. 2021 na PedF UK v případě, že nebude 

vyhlášen nouzový stav na celé univerzitě. (17–0–1) 

 

5. Rozpis finančních prostředků pro rok 2021 

 

I. Kočová informuje senát o podobě rozpisu finančních prostředků pro rok 2021. Sděluje, že 

příspěvek na vzdělávání byl o 15 mil. Kč vyšší než v roce 2020. Většina prostředků byla 

přesunuta do mzdových výdajů, jejich další část bude využita na dislokaci budovy fakulty po 

dobu plánované rekonstrukce. Jakožto náhradní budova zatím připadají v úvahu prostory 

kolejí UK na Hostivaři. Do rezervního fondu bude uloženo 5 mil. Kč. Také informuje senát 

o dalších položkách, jako například o nižším příjmu z pronájmu prostor fakulty, ale zároveň 

i nižších nákladech na provoz budov (z důvodu epidemiologické situace). 

 

J. Štípek informoval, že Ekonomická komise doporučuje schválit rozpis prostředků 

v předložené podobě. Dodal, že vzhledem k blížící se rekonstrukci a nejisté ekonomické 

situaci pro celou republiku je jedna z priorit fakulty nyní spořit. Rozhodně ale není cílem 

spořit na úkor mezd zaměstnanců fakulty.  

 

AS PedF UK schvaluje návrh rozpisu finančních prostředků pro rok 2021. (19–0–0) 

 

6. Diskuse o podobě setkání s kandidáty na rektora dne 22. 6. 

 

D. Greger informuje senát o tom, že v souladu s usnesením senátu na minulém jednání oslovil 

v této věci stávající známé kandidáty na rektora, prof. M. Králíčkovou i prof. M. Stehlíka. 

Oba se svojí účastí na setkání 22. 6. v aule souhlasí. 

 

Dále D. Greger informuje senát o nutnosti vytvoření programu pro toto setkání. Zatím byli 

zvoleni dva moderátoři – za studenty a za ženy bude diskuzi moderovat M. Šafaříková, za 

akademiky a za muže D. Greger. 

 

Dále byla projednávána forma, jakou budou kandidátům pokládány a vybírány otázky. 

Většina senátorů se shoduje na variantě sdíleného dokumentu, kam by jednotlivci své otázky 

vkládali, a následně by z nich byl proveden výběr pro setkání s kandidáty. 

 



R. Listíková připomíná, že otázky by měly reagovat na to, jak se kandidáti sami představí. Na 

to D. Greger odpovídá, že je možné reagovat na zveřejněné programy kandidátů.  

 

Program kandidátky prof. M. Králíčkové (LFP UK): 

https://milenakralickova.cz/wp-content/uploads/2021/05/prof-mudr-milena-kralickova-

phd_rektorka_online.pdf 

Programové teze prof. M. Stehlíka (FF UK): 

http://www.michalstehlik.cz/univerzita-28-univerzita-karlova-2022-2026-programove-teze 

Zároveň z jednání vyplynulo doporučení umožnit členům akademické obce vznášet návrhy 

otázek pro setkání. Za tímto účelem bylo založen formulář, skrz který mohou členové 

akademické obce navrhovat otázky pro setkání s kandidáty na rektora: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJkc8WQRJ4ZyBdQQUQ2d6nItm7TzzEhwIE-

NcRObhfpVEvAw/viewform  

 

Předseda AS PedF UK oslovil také vedení fakulty s žádostí o jejich návrhy otázek na 

kandidáty. Vedení fakulty přislíbilo nějaké návrhy otázek dodat. Pan děkan však zdůraznil, že 

jde o jednání organizované AS PedF UK. Streamování z jednání z auly fakulty a další 

technickou podporu však zajistí SIT a publicitu OVV. 

 

J. Štípek zase dodává, že by podle něj měla mít možnost dotazy pokládat celá akademická 

obec a navrhuje, aby polovina otázek pocházela od studentů a druhá polovina od akademiků. 

Nepřibíral by ale otázky od akademické obce jiných fakult. 

 

T. Malimánek navrhuje, vzhledem k tomu, že celé setkání bude živě streamované, aby 

moderátoři reagovali na dotazy v chatu. D. Greger s ním souhlasí a dodává, že správou chatu 

by měla být pověřena třetí osoba. L. Nováková nabízí platformu Slido a pomoc při zřízení 

prostředí pro pokládání otázek online účastníků. J. Štípek nabídl spolupráci při tvorbě této 

online platformy a její správě.  

 

AS PedF UK pověřil předsednictvo senátu, aby připravilo dokument pro kladení otázek. 

 

 

7. Různé 

 

V tomto bodě nebylo nic projednáváno. 

 

 

 

Zapsala: Světlana Fleischmannová 

 

Vidoval: David Greger 
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