
Zápis č. 11/2021 ze zasedání AS PedF UK ze dne 8. 6. 2021 

UKPedF/405300/2021 

 

Přítomni: D. Greger, J. Stracený, K. Jírovec, 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, L. Jakubcová Hajdušová, 

E. Andělová 

 

Omluveni: L. Benýšková, B. Matějková, D. Mukenšnábl  

Hosté: M. Nedělka, R. Wildová 

 

Program: 

1. Schválení programu 

2. Administrativa 

3. Jednací řád Vědecké rady PedF UK 

4. Volby do AS PedF UK 

5. Diskuse o podobě setkání s kandidáty na rektora dne 22. 6. 2021 

6. Různé 

 

1. Schválení programu 

AS PedF UK schvaluje program jednání v předloženém znění. (15–0–0) 

 

2. Administrativa 

AS PedF UK schvaluje zápis č. 10/2021. (16–0–0) 

 

Dalším bodem bylo schválení termínů pravidelných zasedání AS PedF UK na příští semestr. 

Termín 14. 9. 2021 byl již schválen posledním usnesením jako součást pravidelných zasedání 

pro LS 2020/2021.  

 

Plánované termíny zasedání v ZS 2021/2022 tedy jsou: 

12. 10. 2021 

26. 10. 2021 

9. 11. 2021 

23. 11. 2021 

7. 12. 2021 

21. 12. 2021 

4. 1. 2022 

18. 1. 2022 

1. 2. 2022 

 

AS PedF UK schvaluje předložený plán pravidelných zasedání senátu pro zimní semestr 

akademického roku 2021/2022. (15–0–0) 

 

3. Jednací řád Vědecké rady PedF UK 

 

D. Greger představuje senátu změny v jednacím řádu Vědecké rady PedF UK. 

Konkrétně se jedná o změny v článku V. a VI. 

R. Listíková navrhuje ještě jednu úpravu slovosledu, také v článku V. pod bodem C. 

 

AS PedF UK schvaluje jednací řád Vědecké rady PedF UK v předloženém změní. (17–0–0) 



4. Volby do AS PedF UK 

 

D. Greger připomíná senátorům, že se čekalo na vyhlášení mimořádného stavu na UK, aby 

mohlo být oznámeno, zda doplňující volby do AS PedF UK proběhnou online.  

 

J. Štípek jakožto předseda volební komise informuje senát o tom, z jakých důvodů se volební 

komise rozhodla pro provedení voleb v online podobě. 

 

Žádné námitky se k tomuto tématu neobjevily, doplňující volby tedy proběhnou online.  

 

5. Diskuse o podobě setkání s kandidáty na rektora dne 22. 6. 2021 

 

D. Greger informuje senát o přípravách na setkání s kandidáty na rektora UK. 

 

Zásadní je sdílený soubor, do kterého je možné vkládat otázky pod relevantní okruhy, které 

budou kandidátům během diskuze položeny. Odkaz na tento soubor je k dispozici zde. 

 

Moderátory diskuze budou M. Šafaříková (za ženy a za studenty) a D. Greger (za muže a za 

akademiky). 

 

D. Greger také senát informuje o obdobných diskuzích s kandidáty, které již proběhly na 

jiných fakultách, a o otázkách, které byly kandidátům položeny. 

 

Program diskuze je plánován následovně: 

1. Představení kandidátů a stručné představení jejich programu. (10 minut na kandidáta) 

2. Otázka na podobu složení kolegia rektora (obecně, jména). (3 minuty na kandidáta) 

3. Otázky připravené po blocích, pokládané střídavě M. Šafaříkovou a D. Gregerem. (cca 

1 hodina, dle počtu otázek) 

4. Otázky z pléna a chatu, pokládané střídavě. (cca 20 minut) 

5. Závěr, poděkování, rozloučení. 

 

Senát se po krátké diskuzi shoduje, že po skončení tohoto setkání uspořádá tajné hlasování 

ohledně preferencí k jednotlivým kandidátům. Výsledky hlasování budou zveřejněny 

v zápise.  

 

V případě, že by se později objevil další kandidát (momentálními kandidáty jsou prof. 

M. Králíčková a prof. M. Stehlík), bude o preferencích k případnému novému kandidátovi 

senát hlasovat dodatečně a další kandidáty případně pozve na řádné jednání senátu dne 

14.9.2021 od 14,00 hod. Setkání s akademickou obcí již nebude organizováno. (v případě 

dodatečných kandidátů.) 

 

Prezenčně se k plánované diskuzi mají zájem dostavit: D. Greger, J. Štípek, R. Listíková, 

J. Stracený, E. Andělová, K. Mikule, M. Mikuláš, K. Jírovec, L. Jakubcová Hajdušová, 

M. Linková a M. Šafaříková 

 

 

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/file/39081638-4D47-47D8-A07D-2DC3926B4142?tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fpedfcuni.sharepoint.com%2Fsites%2FAkademicksentPedFUK%2FSdilene%20dokumenty%2FGeneral%2FN%C3%A1vrh_Ot%C3%A1zky_ASPedFUK_pro_kandid%C3%A1ty_na_rektora.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fpedfcuni.sharepoint.com%2Fsites%2FAkademicksentPedFUK&serviceName=teams&threadId=19:b86ed3981e294816b0d278786990e372@thread.tacv2&groupId=703ab39a-865e-4e5a-b255-a97449a21914


6. Různé 

 

K jednání senátu se připojuje R. Wildová, aby informovala senát o transparentnosti hodnocení 

kvality studijních programů. 

D. Greger uvádí do problematiky a informuje, že na kolegiu proběhla diskuze o možnosti AS 

nahlédnout do výsledků hodnocení kvality studijních programů.  

R. Wildová oznamuje, že veškeré materiály nebudou senátu bohužel dostupné, senát bude mít 

pravděpodobně možnost nahlédnout pouze do závěrečné zprávy, která bude přístupná široké 

veřejnosti i mimo akademickou obec. 

 

D. Greger dodává, že se k tomuto tématu může AS vrátit po zveřejnění výše zmíněné 

závěrečné zprávy a položit případně otázky k procesu hodnocení i podobě veřejné zprávy, 

kdyby byla příliš obecná. D. Greger vyjádřil překvapení nad skutečností, že senátoři, kteří 

schvalují studijní programy, nemají mít víc informací o jejich hodnocení než široká veřejnost. 

 

 

Zapsala: Světlana Fleischmannová 

Vidoval: David Greger 

 


