
Zápis č. 9/2022 ze zasedání AS PedF UK ze dne 21. 6. 2022 

UKPedF/522112/2022 
 

Přítomní: M. Linková, E. Ehler, P. Chalupský, L. Jakubcová Hajdušková, L. Květoňová, 
R. Listíková, M. Mikuláš, J. Stará, J. Štípek, K. Mikule, V. Vohlídková, T. Malimánek, B. 
Matějková, Š. Hanetšlegerová, A. Stropek, O. Vasiluk, A. Vychodilová 
Omluveni: D. Greger, A. Pešková, D. Erbeková, T. Dvořák, N. Vondrová, L. Vojtíková 

 
Program: 

1. Schválení programu 
2. Administrativa 

3. Rozpis finančních prostředků PedF UK pro rok 2022 
4. Různé 

 
Na úvod přivítala M. Linková novou studentskou senátorku Annu Vychodilovou a vyzvala ji, 
aby se přítomným představila. Ta tak učinila a projevila zájem pracovat ve Studijní komisi a v 
Technicko-administrativní komisi. 

 
1. Schválení programu 

AS PedF UK schvaluje program jednání v předloženém znění. (15-0-0) 
 

2. Administrativa 
AS PedF UK schvaluje zápis č. 8/2022. (16-0-0) 

 
V. Vohlídková sděluje zprávy ze Sociální komise AS UK, projednávala se zde: 

1. stipendia pro sociálně slabší v podobě měsíčního příspěvku 500,- Kč na stravu. Poukazuje 
na problematiku malé hodnoty příspěvku a jeho nepraktického uplatnění; 

2. skutečnost, že PedF UK je fakulta s nejvyšší částkou nezaplacených poplatků za prodloužení 
studia. 

 
Dále M. Linková informuje o plánovaných výběrových řízeních na těchto katedrách: 

KVV: docent, odborný asistent. Jako pozorovatel se hlásí L. Jakubcová Hajdušková. 
KChDCh: docent. Jako pozorovatel se hlásí M. Mikuláš. 

KPG: asistent. Jako pozorovatel se hlásí M. Linková. 
KPS: docent, odborný asistent. M. Linková informuje, že zájem o pozici pozorovatele má D. 
Greger. 
  



3. Rozpis finančních prostředků PedF UK pro rok 2022 

J. Štípek informuje o projednání materiálu v Ekonomické komisi, mj. uvádí, že podpora 
z univerzity činí 3,5 miliónů Kč. 

M. Linková informuje o finanční rezervě fakulty činící přibližně 7,5 miliónů Kč, která však 
může být vzhledem k ceně energií a možnosti zvýšení minimální mzdy snadno vyčerpána. 

V rámci diskuze se projednává zejména potenciální zvýšení nákladů v případě zvýšení 
minimální, resp. zaručené mzdy, rostoucí cena energií, rozpis položky „ostatní služby“. 

 
Diskuzi ohledně energií započíná E. Ehler, který svým dotazem poukazuje na fakt, že budova 
v Myslíkově ulici odebírá energie od jiného dodavatele než budova v Rettigové. Ceny energií 
od dodavatele v Myslíkově jsou ovšem vyšší. Ptá se, zda není v rámci úspory možné, aby i 
budova v Myslíkově odebírala energie od výhodnějšího dodavatele. 
Odpověď zjišťuje M. Linková od I. Kočové: situace je taková, že budova v Myslíkově odebírá 
energie v maloodběru, který nebyl vysoutěžen na burze. Situace je tedy složitější a v rukách 
univerzity, fakulta tedy v tuto chvílí nemůže podnikat příliš mnoho kroků. 

Na tuto diskuzi navazuje R. Listíková. Ona i další přítomní pozorují mnohdy nehospodárné 
užívání energií v budově fakulty. Např. v zimě jsou posluchárny mnohdy přetopené a při 
snížení teploty o 2 °C by mohla být ušetřena podstatná finanční částka, dále se na chodbách 
mnohdy zbytečně svítí a voda tekoucí z kohoutků je zbytečně horká. 

V další diskuzi se ukazuje, že hospodárnějšího využívání nemusí být tak snadno docíleno 
vzhledem k technickému vybavení fakulty. Je zde ovšem prostor k další diskuzi a návrhům. 

 
Dále pokládá L. Květoňová dotaz, jaké množství peněz poputuje jednotlivým katedrám? 

M. Linková s J. Štípkem odpovídají, že toto bude projednáváno po schválení rozpisu. Zatím se 
zdá, že by příspěvky neměly být nižší než v minulém roce. 

 
AS PedF schválil rozpis finančních prostředků na rok 2022. (17-0-0) 

  
4. Různé 

B. Matějková informuje přítomné, že v případě problémů s doručováním mailů se na ni mají 
obrátit. 

 
M. Linková připomíná, že termín příštího setkání AS PedF UK je stanoven na 13. 9. 2022. 

 
L. Jakubcová Hajdušková pokládá dotaz ohledně průběhu řešení opatření děkana proti 
sexuálnímu obtěžování. M. Linková odpovídá, že projednávání bylo odročeno na září. Nejprve 
se k němu sejde Legislativní komise, následně se bude projednávat na AS PedF UK. 

 
Zapsala: Světlana Fleischmannová 

Vidovala: Marie Linková  


