
Zápis č. 15/2021 ze zasedání AS PedF UK ze dne 9. 11. 2021 

UKPedF/UKPedF/472917/2021 

 

Přítomni: J. Štípek, L. Květoňová, N. Vondrová, R. Listíková, M. Linková, P. Chalupský, 

D. Greger, M. Šafaříková, M. Mikuláš, A. Stropek, T. Dvořák, D. Mukenšnábl, M. Kotrs, 

T. Malimánek, B. Matějková, K. Mikule, E. Ehler 

Omluveni: O. Vasiluk, K. Jirovec, L. Benýšková, J. Stracený, L. Vojtíková, L. Nováková, 

L. Jakubcová Hajdušková 

Hosté: M. Nedělka, M. Horáková 

 

 

Program: 

1. Schválení programu  

2. Administrativa 

3. Vyhlášení doplňujících voleb do AS UK 

4. Podmínky přijímacího řízení doktorských programů 2022/2023  

5. Různé 

 

1. Schválení programu 

D. Greger navrhl, že k doplňovacím volbám do studentské kurie AS UK může dojít před 

Vánoci. Dále AS informoval, že volby proběhnou prezenčně dle předchozích ujednání senátu, 

který většinově odmítl  elektronickou formu voleb , a tak je můžeme touto formou konat 

pouze za předpokladu vyhlášení mimořádného stavu na fakultě či UK.  

Na návrh J. Štípka bylo do program doplněno vyhlášení doplňovacích voleb do 

Akademického senátu UK. 

 

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

 

2. Administrativa 

AS PedF UK schvaluje zápis č. 14/2021. (15–0–1)  

 

D. Greger informoval, že na kolegiu sdělila paní proděkanka Kucharská, že do příštího 

zasedání AS PedF UK obdržíme ke schvalování návrh reakreditace NMgr. studijního 

programu Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví. Není zde žádný spěch ke 

schvalování, jakmile obdržíme návrh, může se nad ním sejít Studijní komise a následně může 

být spis projednán na plénu AS PedF UK.  

Noví senátoři se přihlásili k činnosti v komisích senátu. A. Stropek se připojil ke studijní 

a technicko-administrativní komisi a T. Dvořák ke komisi stipendijní a legislativní.  

J. Štípek navrhl zrušení nástěnky Akademického senátu, nevidí v jejím zachování smysl. 

Důvodem je nedostatečný zájem ze strany studentů. Navrhuje přesunout tento informační 



kanál pouze do elektronické podoby. M. Šafaříková zjistí, zda je odstranění nástěnky možné 

(tzn. zda není v rozporu se senátními předpisy).   

3. Vyhlášení doplňujících voleb  

D. Greger informoval členy o nutnosti stanovení místa a času k doplňovacím volbám do AS 

UK na základě rozhodnutí předsednictva AS UK o jejich vyhlášení.  

Členové AS navrhli D. Gregera, J. Štípka, A. Stropka a M. Šafaříkovou za členy volební 

komise pro doplňující volby do studentské kurie AS UK, všichni zmínění se členstvím 

v komisi vyslovili souhlas. D. Greger navrhl za předsedu volební komise J. Štípka, který 

návrh přijal.  

Doplňující volby do AS UK budou probíhat 8. a 9. 12. od 10:00 do 14:00 ve vestibulu hlavní 

budovy PedF UK Magdalény Rettigové 4. Blíže viz vyhlášení voleb v příloze zápisu.  

AS schvaluje složení dílčí volební komise pro doplňující volby do AS UK ve složení J. Štípek 

(předseda), D. Greger, A. Stropek, M. Šafaříková. (17–0–0) 

AS schvaluje Vyhlášení termínu a místa konání doplňujících voleb pro studentskou kurii do 

Akademického senátu Univerzity Karlovy v předloženém znění (viz příloha). (17–0–0) 

D. Gregor informoval, že kandidátní listiny je možné podávat do 1. 12. do 12:00. 

Poznamenal, že by bylo dobré získat kandidáty, kteří budou moci v senátu působit alespoň 

2 zbývající roky. 

 

4. Podmínky přijímacího řízení doktorských programů 2022/2023  

Předsedkyně Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci N. Vondrová podotýká, 

že návrh je ze strany komise bez připomínek. Komise tedy doporučila schválit podmínky 

přijímacích řízení.  

 

M. Nedělka k přijímacím řízením doktorských programů dodává, že se podmínky příliš 

nemění. Přijímáme studenty z pedagogických fakult, ale i z fakult, kde studenti během svého 

studia nabyli podobné vědomosti a dovednosti. Přijímací řízení zahrnuje projekt, kterým by se 

chtěl student během studia zabývat, a pohovor zaměřený na jeho motivaci a budoucí 

perspektivu.  

AS PedF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení doktorských programů na rok 2022/2023. 

(17–0–0)  

 

5. Různé  

M. Nedělka informoval senát o záměru fakulty udělit fakultní medaile při příležitosti 

Vánočního koncertu, který proběhne 9. 12. 2021. Požádal  členy AS PedF, aby navrhovali své 

adepty na toto ocenění a svou nominaci zdůvodnili.  

M. Nedělka připoměl, že adepti z minulých let jsou k nazelení na webových stránkách 

fakulty: https://pedf.cuni.cz/PEDF-1648.html. Členové AS PedF UK mají do pátku 19. 11. 

poslat návrhy M. Nedělkovi.   

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1648.html


T. Malimánek se ptá, zda jsou oceňováni pouze akademici, M. Nedělka odpovídá, že ano.  

T. Dvořák se ptá, zda se ceny udělují i po smrti akademiků – in memoriam. M. Nedělka 

odpovídá, že to není  zvykem, ale jednou se již stalo.  

M. Horáková z knihovny PedF UK prosí členy AS o spolupráci při výběru knih na základě 

jejich potřeb. V následujících týdnech/měsících dojde k výběru 20 tisíc knih, které se budou 

přesouvat do knihovny do Hostivaře. Výběr proběhne na základně knihovních kritérií, 

M. Horáková by ale ráda vyslyšela i návrhy studentů a vedoucích kateder, aby byl výběr knih 

funkční (seznamy doporučené či povinné literatury). E-maily s návrhy prosí posílat na 

knihovna@pedf.cuni.cz.  

 

Zapsala: Eliška Horáčková 

Vidoval: David Greger 
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 Univerzita Karlova 

Pedagogická fakulta 

Magdalény Rettigové 4 

116 39 Praha 1 
 

VYHLÁŠENÍ DOPLŇOVACÍCH VOLEB  

DO AKADEMICKÉHO SENÁTU 

UNIVERZITY KARLOVY 

Akademický senát UK, PedF na svém zasedání dne 9. 11. 2021  

stanovil termín a místo konání doplňovacích voleb do AS UK 

na UK, PedF.  

 

Volby budou probíhat ve dnech 8.–9. 12. 2021, vždy od 10:00 do 14:00 hodin. 

Místem konání voleb bude vstupní hala budovy fakulty v ulici Magdalény Rettigové 4. 

Zvolen může být za Univerzitu Karlovu, Pedagogickou fakultu 1 zástupce do 

Akademického senátu Univerzity Karlovy z řad studentů fakulty. 

Přípravu a průběh voleb organizuje a řídí volební komise ve složení: J. Štípek 

(jiri.stipek@pedf.cuni.cz), D. Greger (david.greger@pedf.cuni.cz), A. Stropek 

(stropekalexandr@gmail.com), M. Šafaříková (safarikova.maja@gmail.com). 

Předsedou volební komise byl zvolen: J. Štípek (jiri.stipek@pedf.cuni.cz) 

Právo volit má každý člen akademické obce fakulty z řad studentů. Volby jsou rovné, 

tajné a přímé. Hlasuje se osobně, zastoupení není přípustné. 

Za kandidáta může být navržen student, který je členem akademické obce fakulty.  

Kandidáta může navrhnout kterýkoliv člen akademické obce. Návrhy na kandidáty se 

odevzdávají volební komisi prostřednictvím podatelny. Počet kandidátů není omezen. 

Rozhodne-li se kandidát odstoupit z voleb, odevzdá volební komisi do 1. 12. 2021 

písemné prohlášení prostřednictvím podatelny. 

Harmonogram voleb 

9. 11. 2021      vyhlášení voleb 

1. 12. 2021 do 12.00 hod.    ukončení podávání návrhu na 

 kandidáty 

mailto:david.greger@pedf.cuni.cz
mailto:safarikova.maja@gmail.com


do 3. 12. 2021     vyvěšení kandidátní listiny 

8. 12.–9. 12. 2021(vždy od 10:00 do 14:00) volby 

do 13. 12. 2021  zveřejnění protokolu o výsledcích 

voleb 

 

  

 V Praze dne 9. 11. 2021 

 

PhDr. David Greger, Ph.D.  

předseda akademického senátu 

 


