
Zápis č. 13/2021 ze zasedání AS PedF UK ze dne 14. 9. 2021  

UKPedF/472912/2021 

 

Přítomni: D. Greger, M. Šafaříková, M. Linková, E. Andělová, E. Ehler, L. Benýšková, 

P. Chalupský, K. Jirovec, L. Květoňová, T. Malimánek, R. Listíková, B. Matějková, 

J. Stracený, N. Vondrová, O. Vasiluk 

 

Omluveni: V. Müllerová, L. Nováková, K. Mikule, M. Kotrs, L. Jakubcová Hajdušková, 

M. Mikuláš, J. Štípek, L. Vojtíková, D. Mukenšnábl 

 

Hosté: A. Kucharská, J. Kukla, V. Teodoridis 

 

Program: 

1. Schválení programu 

2. Administrativa 

3. Schválení podmínek přijímacího řízení pro rok 2022/2023 

4. Různé 

 

Na úvod D. Greger děkuje E. Andělové, která s ukončením statutu studenta končí zároveň 

s prací v senátu. 

 

1. Schválení programu 

AS PedF UK schvaluje program jednání v předloženém znění. (14–0–0) 

 

2. Administrativa 

 

AS PedF UK schvaluje zápis 12/2021 ze zasedání spojeného s debatou s kandidáty na 

rektora. (15–0–0) 

 

Pan děkan se omluvil z jednání senátu z důvodu jiného naléhavého jednání, zastoupili jej 

proděkani A. Kucharská a V. Teodoridis.  

 

D. Greger pokládá hostům dotaz ohledně novinek v plánovaní rekonstrukce budovy 

v Rettigové. 

 

A. Kucharská shrnuje, že zatím je rekonstrukce vyčíslená na 447 000 000 Kč vč. DPH. Dále 

informuje přítomné o množství detailů, které bude potřeba před rekonstrukcí rozplánovat. 

Přestavba se také dotkne všech prostor budovy. S tím bude souviset stěhování fakulty. 

V. Teodoridis dodává podrobnosti o tom, kdy se rekonstrukce a náklady s ní spojené bude 

projednávat na jednotlivých ministerstvech. Také se bude konat výběrové řízení na dodavatele 

stavby. Rekonstrukce bude v ideálním případě zahájena v září 2022, je ale možné, že bude 

odsunuta do pozdějších měsíců zimního semestru 2022/2023. Přesnější harmonogram stavby 

je aktuálně připravován. Jisté ovšem je, že celý ak. rok 2022/2023 a pravděpodobně i část ak. 

roku následujícího bude fakulta dislokována do náhradních prostor. Těmi bude zejména 

budova v Hostivaři a dále budovy v Celetné, Myslíkově atd. Se stěhováním fakulty bude 

souviset příprava těchto náhradních prostor a důkladný úklid budovy v Rettigové. 

D. Greger se přítomných ptá na zmíněné výběrové řízení dodavatelů stavby. V. Teodoridis 

odpovídá, že přesný čas, kdy konkurz začne, zatím nezná, jelikož celý harmonogram stavby 

se teprve připravuje. 



T. Malimánek připojuje dotaz ohledně rekonstrukce budovy v Brandýse. V. Teodoridis ho 

informuje o plánovaném dokončení přestavby v lednu 2022. Rekonstrukce byla prodloužena 

z důvodu vyšších nákladů, než se kterými bylo původně počítáno. Celkem vyjde přestavba 

budovy v Brandýse na přibližně 20 000 000 Kč. 

 

D. Greger se dále ptá, co všechno se plánuje přemístit do náhradních budov po dobu 

přestavby. A. Kucharská mu odpovídá, že přemístěno bude zcela všechno, včetně kanceláří, 

studijního oddělení i prostor pro výuku. Náhradní prostory nebudou tak komfortní jako jsme 

nyní v Rettigové zvyklí a pravděpodobně bude nutné důsledněji plánovat rotaci v prostorech. 

Větší komfort bohužel není ve finančních silách fakulty. 

 

P. Chalupský pokládá dotaz ohledně přesné lokace náhradní budovy v Hostivaři. 

A. Kucharská upřesňuje, že se jedná o prostory kolejí. 

V. Teodoridis na toto navazuje a přítomným sděluje, že budova kolejí v Hostivaři je ze všech 

potencionálních míst nejpříhodnější. Tato náhradní budova sice nebude tak pohodlná jako ta 

v Rettigové, ale věří v to, že pokud se výuka i veškerá další činnost správně rozplánuje, 

dočasnou dislokaci v pořádku zvládneme. 

Rovnou pokračuje a informuje přítomné o nutných výdajích a přípravě prostor v Hostivaři na 

toto přestěhování. D. Greger se ujišťuje, že fakulta nebude muset hradit nájem rektorátu za 

užívání budovy v Hostivaři. A ptá se, jaké budou odhadované náklady přípravy prostor pro 

potřeby fakulty. V. Teodoridis mu odpovídá, že nájem fakulta platit nebude, ale veškeré 

přestavby a investice nutné pro přípravu budovy na výuku si však už fakulta financuje. 

Náklady na přípravu budovy by neměli přesáhnout 20 000 000 Kč.  

Dále následuje diskuse o rekonstrukcích na jiných fakultách a o možných problémech, které 

eventuelně mohou během přestavby nastat. Dále se D. Greger ujišťuje o množství financí 

v rezervním fondu fakulty, které činí přibližně 100 000 000 Kč, upozorňuje, že např. FSV po 

dobu rekonstrukce budovy v Jinonicích hradí za nájem cca 67 mil. Kč, což by nebylo ve 

finančních možnostech fakulty, kdy je třeba počítat ještě s financováním spoluúčasti a dále 

s vícepracemi. 

K. Jirovec se dotazuje, zda se před zahájením rekonstrukce přestěhuje celá fakulta naráz. 

V. Teodoridis mu odpovídá, že ano. Původně se uvažovalo o provedení rekonstrukce 

v etapách, tím by se ale stavba protáhla na přibližně dva a půl roku, kdežto při přestěhování 

celé fakulty by se rekonstrukce měla stihnout za 18 měsíců.  

R. Listíková se ptá, zda bude do náhradní budovy v Hostivaři stěhován i nábytek. 

V. Teodoridis odpovídá, že ano. Dojde ke kompletnímu přestěhování vybavení včetně 

knihovny. I toto stěhování a následné vyklízení budovy v Rettigové je potřeba důkladně 

promyslet a rozplánovat. A. Kucharská doplňuje, že přestěhovaný nábytek se po rekonstrukci 

bude přesouvat zpět a že se neplánuje nakupovat nový. 

 

M. Linková se ujišťuje, zda se v novém semestru plánuje zahájit výuka v prezenční formě. 

A. Kucharská informuje, že tomu tak prozatím je. 

 

J. Stracený přispívá dotazem ohledně naplněnosti kapacity bakalářských studijních programů. 

J. Kukla odpovídá, že potřebné počty nových studentů jsou zcela naplněné. A. Kucharská 

doplňuje, že naplněné jsou v posledních letech i magisterské programy, což je pro budoucnost 

školství potěšující zpráva, jelikož stojíme o dostudované pedagogy. 

 

 

 

 



3. Schválení podmínek přijímacího řízení pro rok 2022/2023 

 

Tento bod uvádí A. Kucharská a přítomným shrnuje, k jakým změnám v podmínkách 

přijímacího řízení došlo. Jejich přesné znění je dostupné na tomto odkaze: 

https://pedf.cuni.cz/PEDF-2084.html 

A. Kucharská zmiňuje zejména nově zavedenou podmínku, kdy jsou uznávány jazykové 

certifikáty a maturitní zkouška z českého jazyka cizincům. Dále hovořila o posuzování 

předchozího vzdělání uchazečů o navazující magisterské studium nebo o přijímání na základě 

průměru na některých katedrách. Také přítomné informuje o plánované schůzi s vedoucími 

jednotlivých kateder kvůli nedávnému rozšíření studijních kombinací.  

D. Greger se doptává, kolik studentů přichází k nám na fakultu na NMgr studium z jiných 

fakult. J. Kukla s A. Kucharskou mu odpovídají, že se počty studentů z jiných fakult velmi liší 

na různých katedrách. 

 

K. Jirovec nakonec ještě otevírá krátkou diskusi ohledně změn v podmínkách přijímacího 

řízení ke studijnímu programu Speciální pedagogika. Byl jedním z uchazečů v této věci 

kontaktován, s upozorněním o placení poplatku za přihlášku, přestože nebyli připuštěni 

k přijímací zkoušce vzhledem k nevyhovujícímu předchozímu vzdělání (odborná versus 

učitelská speciální pedagogika). Odpověď A. Kucharské za vedení fakulty byla, že uchazeči, 

kteří se setkali s tímto problémem, nedodrželi odvolací lhůtu 30 dní, tudíž není v silách 

fakulty jim v tomto ohledu pomoct a poplatek vrátit. 

 

AS PedF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023. (15–0–0) 

 

4. Různé 

 

Nebyly žádné body v diskusi. Dotazy na vedení fakulty senátoři vznesli v bodu 

administrativa. 

 

Zapsala: Světlana Fleischmannová 

Vidoval: David Greger 

 

 
 


