
Zápis č. 7/2021 ze zasedání AS PedF UK ze dne 30. 3. 2021 

UKPedF/110813/2021 

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

J. Stracený, L. Květoňová, L. Nováková, L. Jakubcová Hajdušková, M. Šafaříková, M. Linková,  

M. Dlouhý, M. Mikuláš, M. Kotrs, N. Vondrová, P. Chalupský, R. Listíková, T. Marešová, 

T. Malimánek, O. Vasiluk, N. Pastrnková 
 

Omluveni: V. Müllerová 
 

Hosté: A. Jančařík, M. Nedělka 
 

Program: 

1. Schválení programu 

2. Administrativa 

3. Rozdělení prostředků na programy Progres 

4. Zprávy z voleb do AS PedF UK 

5. Různé 
 

1. Schválení programu 

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

 

2. Administrativa 

AS PedF UK schvaluje zápis č. 6/2021. (19–0–0) 
 

3. Rozdělení prostředků na programy Progres 

D. Greger informuje členy AS PedF UK, že podklad k rozdělení prostředků na programy Progres 

byl rozeslán emailem. Podklad je shodný s pravidly, která byla pro rozdělování prostředků mezi 

programy Progres v minulosti nastavena, a jedná se o jejich poslední rok řešení. Pro nově 

připravované nástupnické programy Cooperatio bude třeba nastavit nová pravidla pro dělení 

prostředků mezi programy ve spolupráci vedení fakulty se senátem, který je schvaluje.  
 

A. Jančařík informuje, že se jedná o informace, jak bude nakládáno s prostředky Progres v letošním 

kalendářním roce, na základě nastavení dlouhodobých principů. Pravidla pro celé období řešení 

programu Progres nastavil AS dne 7. 3. 2017. Rozdělení je dáno procenty – 92,5 % je dáno na 

program Q17 a zbytek je rozdělen mezi další 3 Progresy řešené na naší fakultě.  

Jedná se o vnitrofakultní dohodu, podle které jsou veškeré režijní náklady, mzdy pracovníků na 

katedrách atd. hrazeny z projektu Q17, do něhož jsou zapojeni v podstatě všichni pracovníci fakulty 

a poměr je vypočítáván podle počtu zapojených osob. Jak již bylo zmíněno, jedná se o poslední rok 

programů Progres, pak nastupují programy Cooperatio.   

Dodává také, že byl rozeslán návrh dělení prostředků SPS na pedagogická pracoviště.  
 

AS PedF UK souhlasí s předloženým návrhem na rozdělení prostředků na jednotlivé programy 

Progres uskutečňované na fakultě. (20–0–0) 
 

4. Zprávy z voleb do AS PedF UK 

J. Štípek informuje členy AS PedF UK o tom, že výsledky voleb byly zveřejněny. V předběžné 

formě se objevily v aktualitách na webu PedF, jsou tam také všechny informace, které jsou 

v protokolu o výsledku voleb.  



Co se týče organizace voleb – bylo potřeba řešit různé technické problémy se systémem. Velmi 

nápomocný byl p. Maňásek z ÚVT, který všechny tyto problémy řešil, takže volby nakonec mohly 

v pořádku proběhnout. 
 

5. Různé 

M. Nedělka vyjadřuje potěšení ze vzájemné dlouhodobé spolupráce, srdečně děkuje senátorům, 

kteří, vzhledem ke končícímu mandátu, končí své působení v AS PedF UK. Děkuje za jejich práci 

pro fakultu a jmenovitě vzpomíná na významné momenty spolupráce s M. Dlouhým, D. Čechovou, 

T. Marešovou, D. Pražákem, N. Pastrnkovou a věří v pokračování vzájemné spolupráce například 

jiným způsobem a přeje všem jen to nejlepší.  
 

D. Greger, jako předseda AS PedF UK, také děkuje těmto senátorům za jejich odvedenou práci 

a přínos pro AS PedF UK a fakultu. 

 

K poděkování se rovněž připojují další členové AS PedF UK. 

 

M. Dlouhý, D. Čechová, T. Marešová, D. Pražák a N. Pastrnková sdíleli své zkušenosti za dobu 

svého působení v AS PedF UK. Zhodnotili přínos tohoto svého působení a vzájemné spolupráce.  
 

Poděkování se dostává také senátorům, kterým rovněž končil mandát, ale rozhodli se znovu 

přihlásit do voleb a byli znovu zvoleni a budou tedy i nadále členy AS PedF UK.  

Jedná se o P. Chalupského, M. Mikuláše, R. Listíkovou, T. Malimánka a O. Vasiluka.  
 

 

 

 

Zapsala: Kateřina Widláková 

Vidoval: David Greger 


