
Zápis č. 6/2021 ze zasedání AS PedF UK ze dne 16. 3. 2021 

UKPedF/110812/2021 

Přítomni: D. Pražák, D. Greger, E. Andělová, J. Štípek, J. Stracený, L. Květoňová,  

L. Jakubcová Hajdušková, L. Nováková, M. Šafaříková, M. Linková, M. Mikuláš, E. Ehler, 

M. Kotrs, N. Vondrová, N. Pastrnková, P. Chalupský, R. Listíková, T. Marešová, T. Malimánek, 

V. Müllerová 
 

Omluveni: D. Čechová, O. Vasiluk, D. Mukenšnábl, M. Dlouhý 
 

Hosté: A. Kucharská, A. Jančařík, M. Nedělka, I. Kočová, T. Bederka  
 

Program: 

1. Schválení programu 

2. Administrativa 

3. Aktualizace Strategického záměru na rok 2021 

4. Návrh čerpání Stipendijního fondu na rok 2021 

5. Podmínky přijímacího řízení pro studijní programy pro samoplátce 

6. Nominace člena Komise pro vícekriteriální hodnocení 

7. Různé 

 

1. Schválení programu 

AS PedF UK schvaluje program jednání v předloženém znění. (20–0–0) 

2. Administrativa 

AS PedF UK schvaluje zápis č. 5/2021. (17–0–1) 
 

D. Greger informuje členy AS PedF UK, že AS UK schválil návrh na prodloužení mimořádného 

stavu na UK do 30. 4. 2021, volby proto mohou proběhnout online formou. 
 

J. Štípek informuje členy AS PedF UK ohledně příprav online voleb do AS PedF UK. Obdržel 

seznamy studentů i akademických pracovníků k 15. 3. 2021. Kontaktoval kolegu Maňáska z ÚVT 

UK, aby společně zahájili přípravy na online hlasování ve volbách. Informace k volbám, včetně 

odkazů na hlasování, budou rozeslány e-mailem před konáním voleb.   
 

N. Vondrová se ptá pana děkana, zda se počítá s tím, že dojde k posílení oddělení pro vědeckou 

činnost na administrativní podporu při přípravě a realizaci projektů? Zda by měl někdo na starost ty 

české a někdo zahraniční? Podpora ze strany tohoto oddělení ještě není taková, jaká by mohla být.  

M. Nedělka odpovídá, že bude vypsáno výběrové řízení. Není to jednoduché, ale předpokládá se, že 

od zimního semestru by oddělení mělo být posíleno. V současné době zde má úvazek 1,0 Mgr. 

Rudorfer. Je zde vize, že by mohli být zaměstnáni ještě 2 další lidé, dohromady na jeden další 

úvazek, kteří by se věnovali projektům a této oblasti.   

L. Květoňová se ptá, jak daleko je rozhodování ve věci přijímacího řízení? Za katedru speciální 

pedagogiky dodává, že by chtěli online přijímací řízení, ale zároveň jsou zde obavy, že kolem toho 

budou určité obtíže, protože se přihlásil velký počet uchazečů o studium.  

M. Nedělka odpovídá, že na kolegiu představily studijní proděkanky možnost online přijímací 

zkoušky v Moodle, řeší to nyní s rektorátem. Podrobnější informace sdělí zřejmě ony.  



N. Vondrová a J. Stracený dodávají, že bylo řečeno, že se o online přijímacích zkouškách intenzivně 

jedná a budou realizovány pouze, pokud nehrozí žádné problémy. Studijní proděkanky budou AS 

PedF UK v této věci informovat.   

3. Aktualizace Strategického záměru na rok 2021   

D. Greger informuje členy AS PedF UK, že dostali aktualizovaný SZ pro rok 2021 i s vypořádáním 

připomínek Vědecké rady a že podrobná diskuse o předloženém materiálu proběhla na minulém 

jednání senátu. Nezazněly další dotazy a přešlo se k hlasování. 
 

AS PedF UK schvaluje aktualizaci Strategického záměru PedF UK pro rok 2021. (19–0–0) 

4. Návrh čerpání Stipendijního fondu na rok 2021 

T. Bederka informuje členy AS PedF UK o návrhu čerpání Stipendijního fondu a objasňuje čerpání 

Stipendijního fondu v loňském roce, které nebylo úplně standardní, vzhledem k opatřením 

spojených se situací s pandemií Covid-19, kdy bylo potřeba zařídit brzdu. Nebylo jasné, jak bude 

financování probíhat, na konci roku se to ukázalo poměrně razantně. Bylo vybráno 20 724 000 Kč, 

utraceno 13 584 000 Kč, ušetřeno 7 140 000 Kč. Bylo tedy vyčerpáno pouze 60 % z celkové částky, 

místo 80 %, což je problémem a také důvodem, proč byl letošní rozpočet navržen tak, jak je s tím 

AS PedF UK seznámen. Návrh čerpání je sestaven tak, aby se peníze z loňského roku vyčerpaly.  

 

M. Kotrs za Stipendijní komisi AS PedF UK doporučuje návrh ke schválení.  

J. Štípek doporučuje ze Stipendijního fondu utratit to, co se má utratit, a zbytek šetřit. Doufá, že se 

legislativa změní a bude možné finance, získané za poplatky od studentů, využít i jinak, než jimi 

pouze plnit Stipendijní fond a nebude nutné učit desítky procent studentů zadarmo. Tyto finance by 

se pak mohly použít na rekonstrukci nebo rozdělit katedrám.  

T. Bederka odpovídá, že plán je sestaven tak, aby bylo vyčerpáno vše, co má být vyčerpáno. Na 

Radě vysokých škol padl návrh zmiňovaný J. Štípkem a má podporu České konference rektorů, ale 

to je vše. Návrh je neprůchozí a bude neprůchozí zřejmě ještě další léta. Jediné, co se zatím otevírá 

a je ve hře, je možnost používat Stipendijní fond na akademické mobility a na mobility THP 

pracovníků.  

E. Ehler se ptá, zda není možné volněji operovat například s úroky, které by z tohoto fondu, po 

nějaké investici, byly?  

T. Bederka odpovídá, že zákonně nic takového není možné.  

J. Štípek se ptá na navýšení stipendia z 2 000 000 Kč na 4 000 000 Kč u stipendia za přínos 

k rozvoji. Proč došlo k navýšení? 

T. Bederka odpovídá, že se pouze vrátilo k původní částce, která byla nastavena před krizovým 

plánem. 

N. Vondrová se ptá, zda se jedná o položku SPS na vědecké projekty, pokud je žádáno o stipendia 

pro pomocníky v rámci vědeckých projektů TAČR a GAČR?   

T. Bederka reaguje, že je připravována metodika, kterou se, podle procent, rozpočítá částka, již je 

možno získat. 

D. Greger dodává, že na všechna akademická pracoviště PedF UK se podle procent rozdělí 

vyčleněná částka 5 000 000 Kč.  Dělení SPS na katedry a projekty má standardní postup výpočtu 



a požádal, zda by přidělenou částku mohly katedry obdržet do 14 dnů, aby prostředky mohly začít 

čerpat. 

AS PedF UK souhlasí s návrhem čerpání stipendijního fondu pro rok 2021. (18–0–0) 

5. Podmínky přijímacího řízení pro studijní programy pro samoplátce 

A. Kucharská informuje, že podmínky reagují na nedávno schválené rozšíření akreditací, které bylo 

předkládáno v listopadu, hodně se diskutovalo o počtu přijímaných studentů. Podmínky bylo možné 

vyhlásit, jelikož byly beze zbytku schváleny na 10 let. Počítá se s tím, že uchazečů nebude mnoho. 

Podmínky korespondují s podmínkami v českých programech, jediná výjimka je v navazujícím 

magisterském programu, kde je náhrada testu z pedagogiky a psychologie za ústní zkoušku. Bude se 

lépe posuzovat vzdělání uchazečů a také by byla zbytečná konstrukce testů v angličtině. 

Změna je u anglického bakalářského studia, u kterého měly být podmínky přijímacího řízení 

zveřejněny dříve, kdyby došlo ke schválení podmínek již v lednu. V návaznosti na schválení 

a projednání podmínek na rektorátu UK bude vyhlášen samostatný harmonogram přijímacího 

řízení. Přihlášky se budou přijímat do konce května a přijímací řízení proběhne v červenci.  

AS PedF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení programů programů v AJ pro rok 2021/2022 

v předloženém znění (programy Bc. - English Language for Teacher Education, Playing Instrument 

for Teacher Education, Choral Singing for Teacher Education, Music Education for Teacher 

Education; programy Mgr. - Teacher Education of English Language for Lower and Upper 

Secondary Schools, Teacher Education of Education for Upper Secondary Schools, Teacher 

Education of Playing Instrument, Teacher Education of Choral Singing, Teacher Education of 

Musics for Lower and Upper Secondary Schools.). (18–0–0) 

6. Nominace člena Komise pro vícekriteriální hodnocení 

Jako zájemce o členství v Komisi pro vícekriteriální hodnocení se přihlásil E. Ehler.  

AS PedF UK nominuje za člena Komise pro vícekriteriální hodnocení dr. Edvarda Ehlera (17–0–2) 

E. Ehler děkuje za vyjádřenou podporu.  

 

7. Různé 

V tomto bodu programu nebylo nic projednáváno.  

 

 

 

Zapsala: Kateřina Widláková 

Vidoval: David Greger 


