
Zápis č. 9/2021 ze zasedání AS PedF UK ze dne 11. 5. 2021  

UKPedF/155651/2021 

 

Přítomni: D. Greger, B. Matějková, E. Andělová, J. Stracený, K. Jirovec, K. Mikule, 

L. Květoňová, L. Benýšková, L. Jakubcová Hajdušová, M. Šafaříková, M. Linková, 

M. Mikuláš, M. Kotrs, N. Vondrová, O. Vasiluk, P. Chalupský, E. Ehler, R. Listíková, 

T. Malimánek, V. Müllerová, L. Nováková 

 

Omluveni: J. Štípek 

 

Hosté: M. Nedělka, M. Bílek, A. Jančařík, A. Kucharská, M. Mužáková, P. Nečasová, 

I. Kočová 

 

Program: 

1. Schválení programu 

2. Administrativa 

3. Výroční zpráva o hospodaření PedF UK za rok 2020 

4. Výroční zpráva PedF UK za rok 2020 

5. Návrh změn podmínek přijímacího řízení 2021/2022 

6. Vyhlášení doplňujících voleb do AS PedF UK 

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. 8/2021. (19–0–0) 

 

3. Výroční zpráva o hospodaření PedF UK za rok 2020 

I. Kočová shrnuje pro členy AS Výroční zprávu o hospodaření PedF UK za rok 2020. 

Celkový zisk fakulty činí 4 460 000 Kč. Vzhledem k pandemii bylo na provozu budov, 

běžných nákupech, cestovném, energiích atd. ušetřeno 17 348 000 Kč, které budou použity 

zejména na rekonstrukci budovy v Rettigové a Brandýse. Také mzdové prostředky byly oproti 

roku 2019 nižší, a to zejména proto, že nebyl rozpuštěn mzdový fond a nebyl použit 

motivační balíček. V roce 2020 také neprobíhaly kromě rekonstrukce žádné velké investice. 

Výroční zpráva o hospodaření prošla auditem a nebyly k ní žádné připomínky. 

 

D. Greger doplňuje, že Ekonomická komise zasedala před jednáním AS a doporučila AS PedF 

UK Výroční zprávu o hospodaření za rok 2020 schválit. Zároveň se zabývala tvorbou fondů 

pro pokrytí případných víceprací a úhradu náhradních prostor po dobu rekonstrukce. 

Rekonstrukcí a rozpočtem na rok 2021 se bude Ekonomická komise zabývat na příštím 

jednání, před zasedáním senátu od 13:00 hod. V září by byl investiční záměr rekonstrukce 

budovy Magdalény Rettigové 4 prezentován na plénu AS PedF UK. 

 

AS PedF UK schvaluje výroční zprávu o hospodaření za rok 2020 včetně příloh. (21–0–0) 

 

4. Výroční zpráva PedF UK za rok 2020 

M. Nedělka stručně představil Výroční zprávu PedF UK za rok 2020, zdůraznil dobré 

výsledky fakulty v hodnocení poskytovaného vzdělávání i v oblasti vědy a výzkumu. 



Odkázal, že konkrétní dotazy k jednotlivým kapitolám Výroční zprávy za rok 2020 mohou 

zodpovědět přítomní proděkani.  

 

D. Greger následně prochází jednotlivé kapitoly Výroční zprávy za rok 2020. Kromě kapitoly 

Hospodaření a kvalifikační struktura nemají senátoři otázky ani komentáře. 

 

N. Vondrová vznáší k výše zmíněné kapitole dotaz, zda je formulací v části 6.1.8. myšleno, že 

dlouhodobým cílem fakulty je snižování počtu akademických pracovníků. 

 

M. Nedělka odpovídá, že toto dlouhodobým cílem není, že formulací bylo poukazováno na 

projekty, z nichž je možné akademické pracovníky platit. 

 

N. Vondrová navrhuje v tomto projednaném odstavci úpravu ve Výroční zprávě PedF UK za 

rok 2020, aby nedocházelo k nedorozumění. Dále také navrhuje doplnění pracovišť 

podílejících se na řešení zmíněných projektů vědy a výzkumu, nyní jsou uvedena jen 

pracoviště zodpovídající za dané projekty.  

 

M. Nedělka souhlasí s úpravou a doplněním. 

 

AS PedF UK schvaluje Výroční zprávu PedF UK za rok 2020 s tím, že budou provedeny 

následující úpravy: Část 6.1.8. Text ve znění: racionalizovat pracovní úvazky na základě 

výsledků aktualizovaného vícekriteriálního hodnocení výuky a optimalizovat pracovní úvazky 

THP. A zároveň v kapitole 3 Věda a výzkum, v seznamech projektů doplnění všech pracovišť 

PedF UK zapojených do daných projektů. (21–0–0) 

 

5. Návrh změn podmínek přijímacího řízení 2021/2022 

P. Nečasová a M. Mužáková předkládají návrh přijímacího řízení pro akademický rok 

2021/2022. Vzhledem k pandemické situaci bylo v přijímacím řízení provedeno několik 

změn. Změny v přijímacím řízení jsou pro jednotlivé studijní programy odlišné, nejčastěji se 

však jednalo o upouštění od částí přijímací zkoušky nebo její celé zrušení. Dále bylo 

prodlouženo období řádných termínů příjímacího řízení do 9. 7. a náhradních do 14. 7. 

Písemné přijímací zkoušky také proběhnou online na platformě Moodle. 

 

L. Nováková se ptá, jakým způsobem bude během online přijímacího řízení dohlíženo na 

opisování. 

 

P. Nečasová odpovídá, že na doporučení Ústřední knihovny UK bude po uchazečích 

požadováno, aby si do svých počítačů stáhli program SAP, který zabrání uchazečům během 

zkoušky prohlížet jiné karty v prohlížeči. Kromě toho budou také formulace otázek 

v přijímacích zkouškách upraveny tak, aby co nejlépe prověřily vědomosti uchazeče 

a k vyplnění testu bude poskytnuto menší množství času. Studijní proděkanky jsou si ale 

vědomy, že ani tato opatření nejsou ideální a pravděpodobně není možné opisování zamezit 

ve všech případech. 

 

Dále P. Nečasová navrhuje, aby se od předložených změn upustilo v případě přijímací 

zkoušky k oboru HV-AJ. 

 

AS PedF UK schvaluje Návrh změn podmínek přijímacího řízení 2021/2022 v předloženém 

znění včetně dohodnutých úprav. (20–0–0) 

 



6. Vyhlášení doplňujících voleb do AS PedF UK 

D. Greger prezentuje návrh Vyhlášení doplňujících voleb do AS PedF UK v I. kurii 

(zaměstnanecké). 

 

Doplňující volby do AS PedF UK proběhnou ve dnech 22. až 24. června 2021. 

 

Podávání návrhů na kandidáty do AS PedF UK bylo stanoveno do 14. 6. do 14:00 hod. 

prostřednictvím podatelny.  

 

Předsedou volební komise bude J. Štípek a dalšími členy volební komise J. Stracený, 

L. Nováková a R. Listíková. 

 

Podrobné informace k vyhlášení doplňujících voleb viz Příloha 1. 

 

AS PedF UK vyhlašuje doplňující volby do I. (zaměstnanecké) kurie dle vyhlášky. (19–0–0) 

 

7. Různé 

 

M. Nedělka informuje o dohodě s proděkankou Mužákovou. Ta se vzhledem ke své 

vytíženosti rozhodla svou funkci ukončit, ve funkci proděkanky setrvá do doby, než se na její 

místo najde náhrada. 

M. Nedělka již oslovil některé kolegy a za vhodného kandidáta považuje paní Jiřinu 

Jiřičkovou z Katedry hudební výchovy. S J. Jiřičkovou se již setkal a rád by ji na příští schůzi 

AS členům představil. J. Jiřičková ale bude den před touto schůzí očkována proti SARS-CoV-

2 a je tím pádem možné, že bude v době schůze AS zdravotně indisponována. Pak by se 

představila na dalším jednání senátu. 

 

D. Greger vyjadřuje pochopení a dodává, že není problém, aby představení kandidátky 

proběhlo příště, v případě zdravotních obtíží pak až na přespříštím jednání AS PedF UK. 

 

M. Mužáková děkuje za možnost svého dosavadního působení ve funkci a dodává, že svou 

následovnici ráda v začátcích podpoří. 

 

L. Jakubcová Hajdušová vznáší dotaz ohledně postoje vedení fakulty k revizím Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

M. Nedělka odpovídá, že na toto téma jednal s představiteli MŠMT a požadoval, aby byli 

ředitelé škol o revizích informováni a toto téma s nimi bylo diskutováno. 

 

L. Jakubcová Hajdušková se dále ptá na diskuzi ohledně reformy pregraduální přípravy 

učitelů a práce skupiny, která k tomu na MŠMT byla zřízena a jejímž členem pan děkan je. 

M. Nedělka odpovídá a popisuje situaci na MŠMT, kde podle něj některé návrhy vycházejí 

z nedostatku znalosti situace na fakultách a v reálu je nelze uskutečnit. Dále představil některé 

oblasti jednání komise a přislíbil dále informovat senát o vývoji situace.   

D. Greger dodává, že dle webu MŠMT by měly být výsledky práce komise zveřejněny na 

konci června. 

 

David Greger upozorňuje na blížící se volby rektora. Na AS PedF UK se obrátil již první 

kandidát, prof. Michal Stehlík (FF UK), se žádostí o vystoupení před plénem AS PedF UK a 

akademickou obcí fakulty. Oslovení předseda rozeslal všem členům senátu mailem. Další 

kandidátkou na rektorku je prof. Milena Králíčková (LFP UK). 



 

Proběhla diskuse o vhodné podobě představení kandidátů na rektora. AS PedF UK se rozhodl 

pro představení všech známých kandidátů najednou, a to formou prezenčního jednání v aule 

PedF UK a přenosu jednání online, a to dne 22.6.2021 od 14:00 hod.  

 

AS schválil návrh na uspořádání setkání se všemi známými kandidáty na rektora v aule PedF 

UK dne 22. 6. 2021 (15–0–2). 

 

AS PedF UK také pověřil předsedu senátu, aby oslovil prof. Králíčkovou a na toto setkání ji 

pozval. Dále pak jej pověřil, aby oslovil i případné další známé kandidáty, kteří se mohou 

ještě ohlásit i před tímto jednáním a vyzval je k účasti a představení se.  

 

L. Nováková informuje o jednání studijní komise, která se sešla minulé úterý. Hlavním 

tématem byly praxe a návrh metodiky na sjednocení průběhu praxí na jednotlivých katedrách 

a dalších opatření na jejich zkvalitnění. Zápis z jednání studijní komise bude senátorům zaslán 

e-mailem. 

 

 

Zapsala: Světlana Fleischmannová 

Vidoval: David Greger 

 

 

  



Příloha č. 1 

 

VYHLÁŠENÍ VOLEB  

DO AKADEMICKÉHO SENÁTU 

Akademický senát na svém zasedání dne 11. 5. 2021 dle čl. 10 odst. 3 

Volebního řádu Akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

vyhlásil svým usnesením doplňující volby do akademického senátu. 

Volby budou probíhat v I. kurii zaměstnanecké (jeden volený zástupce, mandát do 31. 3. 

2024) ve dnech 22. až 24. června 2021 vždy od 12:00 do 16:00 hodin. Místem konání voleb 

bude vstupní hala budovy fakulty v ulici Magdalény Rettigové 4.  

V případě, že na PedF UK bude vyhlášen na základě čl. 66a Statutu Univerzity Karlovy 

mimořádný stav (např. v souvislosti s pandemií), budou volby probíhat online, a to nepřetržitě 

v termínu od 22. 6. 2021, 12:00 do 24. 6. 2021, 16:00. Odkaz na webovou aplikaci pro online 

hlasování a instrukce k hlasování budou zveřejněny na úřední desce fakulty a současně 

rozeslány oprávněným voličům e-mailem, který mají uvedený ve Studijním informačním 

systému (SIS). 

Přípravu a průběh voleb organizuje a řídí volební komise ve složení:  

předseda: J. Štípek (jiri.stipek@pedf.cuni.cz),  

členové: R. Listíková (renata.listikova@pedf.cuni.cz), L. Nováková (lenka.noakova@seznam.cz),  

J. Stracený (josef.straceny@pedf.cuni.cz) 

 

Právo volit a kandidovat v těchto volbách má každý člen akademické obce fakulty, který je 

zařazen v I. kurii zaměstnanecké. Volby jsou rovné, tajné a přímé. Hlasuje se osobně, 

zastoupení není přípustné. 

Kandidát na členství v senátu musí a) být členem akademické obce v kurii, do které jsou vyhlášeny 

volby a b) může kandidovat jen za kurii, které je členem. Kandidáta může navrhnout nejméně 5 jiných 

členů dané kurie. Návrh musí být podán písemně a musí obsahovat: 

a) jméno kandidáta, 

b) v případě akademického pracovníka jeho pracoviště, 

c) v případě studenta ročník a studijní program, 

d) jméno a podpis navrhovatelů (alespoň 5 členů kurie, za níž uchazeč kandiduje), 

e) souhlas kandidáta s navržením. 

Návrhy na kandidáty se odevzdávají volební komisi prostřednictvím podatelny, která opatří návrh 

razítkem s datem a časem podání návrhu.  

Rozhodne-li se kandidát odvolat svůj souhlas s navržením, odevzdá prostřednictvím podatelny volební 

komisi písemné prohlášení o odvolání souhlasu s navržením. 

 

mailto:lenka.noakova@seznam.cz


 

Harmonogram voleb 

11. 5. 2021   vyhlášení voleb 

14. 6. 2021 do 14:00 hod. ukončení podávání návrhu na kandidáty 

do 17. 6. 2021   vyvěšení kandidátní listiny 

22. až 24. 6. 2021  volby 

do 29. 6. 2021   zveřejnění protokolu o výsledcích voleb 

 

  V Praze dne 11. 5. 2021 

PhDr. David Greger, Ph.D.  

  předseda akademického senátu 

 

 

 

 

PŘÍLOHA 

Kurie, v nichž probíhají volby: 

 

I. kurie (zaměstnanecká) 

Katedra anglického jazyka a literatury 

Katedra české literatury 

Katedra českého jazyka 

Katedra francouzského jazyka a literatury 

Katedra germanistiky 

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 

Katedra tělesné výchovy 

 

 

 

V Praze dne 11. 5. 2021 

PhDr. David Greger, Ph.D.  

předseda akademického senátu 

 


