
Zápis č. 2/2021 ze zasedání AS PedF UK ze dne 19. 1. 2021 

UKPedF/19372/2021 
 

Přítomni: D. Pražák, D. Čechová, D. Greger, D. Mukenšnábl, E. Ehler, E. Andělová, J. Stracený,  

L. Nováková, L. Jakubcová Hajdušková, M. Šafaříková, M. Linková, M. Dlouhý, M. Mikuláš, 

N. Vondrová, N. Pastrnková, O. Vasiluk, J. Štípek 

 

Omluveni: T. Marešová, M. Kotrs, P. Chalupský, R. Listíková, T. Malimánek, V. Müllerová,  

L. Květoňová  

 

Hosté: M. Nedělka 

 

Program: 

1. Schválení programu 

2. Administrativa 

3. Vyhlášení voleb do AS PedF UK 

4. Různé 

 

1. Schválení programu 

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

 

2. Administrativa 

AS PedF UK schvaluje zápis č. 1/2021. (13–0–2) 

 

D. Greger informuje členy AS PedF UK, že k 13. 1. 2021 obdržel, písemně přes podatelnu, 

rezignaci na mandát studentského senátora v AS PedF UK od F. Posoldy, následně byl proto 

povolán náhradník z řad studentských senátorů vzešlých z posledních voleb ve studentské kurii, 

který ve volbách za náhradníky obdržel nejvyšší počet hlasů. Oslovena měla být studentka 

Pustková, která ale již není ve stavu studentském, proto byl osloven kolega David Mukenšnábl, 

který se od 14. 1. 2021 ujal mandátu senátora v AS PedF UK. Předseda poděkoval F. Posoldovi za 

jeho práci v senátu a přivítal nového senátora. 

 

D. Mukenšnábl se přihlásil do Stipendijní komise a Legislativní komise. 

 

M. Nedělka informuje členy AS PedF UK, že nouzový stav by měl být prodloužen. Schvalovat jej 

bude AS UK a datum nouzového stavu je zatím navrženo do 12. 3. 2021. Pro fakultu z toho vyplývá 

pokračování v distanční, případně omezeně ve výuce hybridní, i v letním semestru. Budeme muset 

být trpěliví, je to těžké pro mnoho z nás, mnoho činností kvůli tomu není umožněno, a především 

katedra tělesné výchovy s tím má značné problémy. 

 

M. Nedělka dále informoval o stažení návrhu akreditace doktorského programu Andragogika. 

Pokud bude zájem na KAMV o akreditaci tohoto doktorského programu, musí být předložen nový 

spis, jelikož bylo plánováno mnoho úprav v rámci personálního obsazení i změn předmětů. Tedy, 

pokud by toto pracoviště mělo zájem, mělo by vypracovat novou žádost o akreditaci, kterou 

bychom se pak dále zabývali. 

 

E. Ehler se ptá, zda se na univerzitní úrovni probírala tématika vakcinace proti COVID-19? 

Například, že by pedagogové mohli být vakcinování, zařizovala by to UK? Připravuje se něco 

podobného? 

 



 

M. Nedělka odpovídá, že na pondělním rozšířeném Kolegiu rektora k tomu informace nezazněly, 

ale těsně před tím byly uvedeny v publicitu informace o tom, že Česká konference rektorů 

zapůsobila na Vládu ČR s tím, že bychom měli mít jako akademičtí pracovníci podobnou přednost, 

jako mají jiní pedagogičtí pracovníci a měli bychom přijít na řadu po očkování seniorů, jsme 

zařazení ve skupině 1B.  

 

Předseda Akademického senátu PedF UK D. Greger navrhl časový plán zasedání AS PedF UK pro 

nadcházející letní semestr 2021. Další zasedání proběhne 2. 2. 2021 a následně pak dle schválených 

termínů pro letní semestr 2021. Plán je, aby termíny jednání senátu odpovídaly 14dennímu cyklu, 

bez ohledu na sudý/lichý týden. V případě plánu na delší období, než je následující semestr, lze 

využít elektronických diářů a nastavit opakování události co 14 dní.  Nicméně dle jednacího řádu 

budeme každý semestr schvalovat a vyhlašovat časový plán zasedání senátu na daný semestr.  

 

Časový plán zasedání pro letní semestr 2021: 

16. 2. 2021   R118 14:00 

  2. 3. 2021   R118 14:00 

16. 3. 2021   R118 14:00 

30. 3. 2021   R118 14:00 

13. 4. 2021   R118 14:00 

27. 4. 2021   R118 14:00 

11. 5. 2021   R118 14:00 

25. 5. 2021   R118 14:00 

  8. 6. 2021   R118 14:00 

22. 6. 2021   R118 14:00 

14. 9. 2021   R118 14:00 

 

AS PedF UK schvaluje návrh časového plánu řádných zasedání pro letní semestr 2021. (16–0–0) 
 

3. Vyhlášení voleb do AS PedF UK 

D. Greger děkuje J. Štípkovi za vytvoření návrhu Vyhlášení voleb do AS PedF UK. 

 

AS PedF UK navrhuje vyhlášení voleb do AS PedF UK ve studentské kurii a v I. kurii 

zaměstnanecké v termínu 24., 25. a 26. 3. 2021. Viz příloha č. 1 zápisu 

 

Členy volební komise pro volby do AS PedF UK byli navrženi J. Štípek, D. Greger, M. Linková, 

D. Čechová a L. Nováková. Předsedou volební komise byl zvolen J. Štípek. 

 

AS Pedf UK schvaluje členy volební komise pro volby do AS Pedf UK. (15–0–0) 

AS PedF UK schvaluje předsedou voleb do AS Pedf UK Jiřího Štípka. (14–0–0) 

AS Pedf UK schvaluje vyhlášení voleb do AS PedF UK v termínu 24., 25. a 26. 3. 2021. (14–0–0) 

 

Vyhlášení voleb do AS PedF UK je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

 

4. Různé 

D. Greger informuje členy AS PedF UK, že jako předseda obdržel výzvu Pedagogické komory, 

abychom se jako senát vyjádřili k novele zákona o pedagogických pracovnících, která bude 

schvalována v nejbližších dnech poslaneckou sněmovnou a je již ve 3. čtení. Tato výzva šla všem 

předsedům akademických senátů v České republice. A odpovědi jsou takové, že akademické senáty 

se již dříve vyjádřily (my jsme také sestavovali negativní stanovisko) a na tomto svém stanovisku 



trvají. Pedagogická komora vyzývala, abychom psali poslancům, k tomu se předsedové jiných 

senátů vyjadřovali ve smyslu, že to nám nepřísluší. 

 

Členové AS PedF UK prodiskutovali tuto výzvu Pedagogické komory a shodli se na tom, že souzní 

se stanoviskem profesora Štecha ke znění návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících.  

 

AS PedF UK se připojuje k negativnímu stanovisku profesora S. Štecha k předloženému znění 

návrhu zákona o pedagogických pracovnících. Jeho případné schválení by považoval za ohrožení 

kvality vzdělávání. Plný text stanoviska prof. Štecha dostupný zde: http://bit.ly/stech-dopis 

(13–0–0) 

 

AS PedF UK pověřuje svého předsedu, aby rozeslal toto stanovisko senátu poslancům PSP ČR 

a zajistil jeho zveřejnění na webu fakulty a na facebookovém profilu senátu. 

 

Zapsala: Kateřina Widláková 

Vidoval: David Greger 

  

http://bit.ly/stech-dopis


Příloha č. 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


