
Zápis č. 10/2022 ze zasedání AS PedF UK ze dne 11. 10. 2022 
UK PedF/522112/2022 

 
Přítomní: D. Greger, M. Linková, E. Ehler, P. Chalupský, L. Jakubcová Hajdušková, L. Květoňová, 
R. Listíková, J. Stará, J. Štípek, N. Vondrová, K. Mikule, A. Vychodilová, V. Vohlídková, 
D. Erbeková, Š. Hanetšlegerová, A. Pešková, I. Vujovič, V. Martincová 
 
Nepřítomní: O. Vasiljuk, T. Malimánek, T. Dvořák, A. Stropek, M. Mikuláš 
 
Hosté: M. Nedělka, A. Kucharská, A. Jančařík 
 
Program: 
1. Schválení programu 
2. Administrativa 
3. Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské, magisterské a navazující magisterské studium pro rok 
2023/2024 
4. Podmínky přijímacího řízení pro doktorské magisterské studium pro rok 2023/2024 
5. Smlouvy o pronájmu nebytových prostor v Brandýse nad Labem 
6. Volba předsednictva AS PedF UK 
7. Různé 
 
1. Schválení programu 

AS PedF UK schvaluje program jednání v předloženém znění. (16-0-0) 
 
2. Administrativa 
AS PedF UK schvaluje zápis č. 9/2022. (17-0-0) 
 
D. Greger vítá nové členy AS za studentstvo Igora Vujoviče a Veroniku Martincovou. Vujovič i 
Martincová se v krátkosti představují a oba vyjadřují zájem stát se členy Stipendijní komise. 
 
Dále předseda AS informuje o plánované revizi webových stránek AS. 
 
M. Mikuláš vyslovil přání již nebýt součástí žádné komise, a být proto odebrán ze všech mailových 
schránek a jiných informačních kanálů, které jej s komisemi propojovaly. 
 
Dále D. Greger upozorňuje přítomné, že pokud člen AS již nechce ve své činnosti senátora pokračovat, 
je nutné předat svou žádost písemně do podatelny, případně se vzdát členství veřejně na jednání pléna 
senátu. Není možné svou činnost ukončit zasláním e-mailu. Jako důvod pro vyloučení z AS mohou 
být i neomluvené absence na zasedáních.  
 
K. Mikule ustanovuje studentské oborové rady D, ČJL. 
 
Posledním bodem jednání bylo schválení termínů jednání AS PedF UK pro daný semestr a akademický 
rok 2022/2023.  Senátoři se shodují na principu setkávání co 14 dní, v liché úterky od 14:00 hod.  

D. Greger informuje, že dnešní jednání 11. 10. 2020 je první jednání v tomto ak. roce, pak vždy po 
14 dnech a poslední jednání v zimním semestru ak. roku 2022/2023 se uskuteční dne 31. 1. 2023. 
V letním semestru ak. roku 2022/2023 pak budou obdobně začínat jednání senátu, přičemž první 
jednání proběhne dne 14. 2. 2023 a poslední jednání v daném akademickém roce proběhne dne 26. 9. 
2023. 



AS PedF UK schvaluje navržené termíny jednání AS PedF UK. (17-0-0) 
 
3. Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské, magisterské a navazující magisterské studium 
pro rok 2023/2024 
A. Kucharská děkuje Studijní komisi za předložené dotazy. Podmínky PŘ pro příští akademický rok 
jsou stejné jako v tom předešlém. Proběhly pouze úpravy v posuzování oborové didaktiky pro její 
zahrnutí v oboru. 
Změny proběhly pouze v posuzování přijímání uchazečů na navazující magisterský program 
Logopedie z důvodu častého odvolávání studentů na nejasnosti v rozdílech mezi obory Logopedie a 
Surdopedie. Na doporučení rektorátu byly tedy v programu Logopedie z těchto důvodu provedeny 
úpravy.  
 
V. Vohlídková dodává, že v podmínkách přijímacího řízení byly Studijní komisí nalezeny drobné 
nejasnosti, které byly projednány a poupraveny. Současnou podobu podmínek PŘ pro akademický rok 
2023/2024 nyní Studijní komise považuje za nezávadné. 
 
AS PedF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské, magisterské a navazující 
magisterské programy pro rok 2023/2024. (18-0-0) 
 
4. Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro rok 2023/2024 
A. Jančařík přítomné informuje, že podmínky PŘ 2023/2024 pro doktorské studium jsou stejné jako 
předchozí akademický rok a jsou projednané oborovými radami. N. Vondrová informovala že Komise 
pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci nemá k podmínkám připomínky. 
 
AS PedF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení do 1. kola doktorských programů pro rok 
2023/2024. (18-0-0) 
 
5. Smlouvy o pronájmu nebytových prostor v Brandýse nad Labem 
Smlouvy projednala na svém zasedání Ekonomická komise AS PedF UK. Předseda J. Štípek seznámil 
senát s doporučujícím stanoviskem komise ke schválení smluv.  
 
V rozpravě se E. Ehler se ujišťuje o přesném významu poznámky v nájemní smlouvě, která se týká 
povinnosti nájemce provádět opravy do 15 000,- Kč. M. Nedělka mu odpovídá, že se nejedná o 
pravidelné výdaje, nýbrž o jednorázové nezbytné opravy. 
 
AS vyslovuje souhlas se smlouvou o nájmu nebytových prostor v budově v Brandýse nad Labem mezi 
UK a Základní školou a mateřskou školou TIP TOES, s.r.o a se smlouvou mezi UK PedF a Základní 
škola ZáŠkola, s.r.o. (18-0-0). 
 
6. Výsledovka hospodaření k srpnu 2022 a návrh úpravy Rozpisu hospodaření PedF UK pro rok 
2022 
Výsledovku hospodaření fakulty k 8/2022 projednala Ekonomická komise a ústy svého předsedy, 
J. Štípka, byla předmětem dílčích dotazů, především v oblasti nákladů na energie. Komise doporučuje 
výsledovku i předložené úpravy rozpisu pro tento kalendářní rok schválit. 
 
AS bere na vědomí výsledovku hospodaření fakulty k 31. 8. 2022 a schvaluje předloženou úpravu 
rozpisu prostředků. (18–0–0) 
  



6. Volba předsednictva AS PedF UK 
D. Greger poděkoval místopředsedům AS, M. Linkové a K. Mikule, i vedení fakulty za dosavadní 
spolupráci. Zmínil, že ve svém funkčním období dvou let předsednictví se postupně vystřídali čtyři 
studentští místopředsedové a výrazně se obměňovalo složení senátu, což bylo dáno také obtížnou 
pandemickou situací. Nicméně navzdory nelehké době senát splnil svou funkci a dostál svým 
závazkům. Oznámil, že již nebude kandidovat na funkci v předsednictvu pro další období, a jako 
novou předsedkyni akademického senátu navrhl prof. Naďu Vondrovou, která kandidaturu přijala. 
Jiný kandidát nebyl navržen. 
 
Na předsedu komise pro tajná hlasování byl navržen J. Štípek, který návrh přijal. 
AS PedF UK schvaluje předsedou komise pro tajné hlasování J. Štípka. (18–0–0). 

J. Štípek vedl všechna následná tajná hlasování.  

Proběhlo hlasování o předsednictví N. Vondrové. Bylo odevzdáno 18 hlasů, všechny hlasy byly 
platné. Výsledek hlasování (15-3-0).  

Předsedkyní AS PedF UK byla zvolen Naďa Vondrová.  

Dále v rozpravě navrhla V. Vohlídková na studentského místopředsedu Kristiána Mikule.  
N. Vondrová navrhla na místopředsedu z řad akademických pracovníků Edvarda Ehlera.  
Následovala tajná volba místopředsedů senátu.  

Bylo odevzdáno 18 hlasů, všechny hlasy byly platné.  

Výsledek hlasování o místopředsedovi K. Mikule z řad studentů (15-1-2).                               
K. Mikule byl zvolen studentským místopředsedou AS PedF UK. 

Výsledek hlasování o místopředsedovi E. Ehlerovi z řad akademických pracovníků (7-10-1). 
E. Ehler nebyl zvolen místopředsedou AS PedF UK za akademické pracovníky. 

N. Vondrová vyjadřuje své zklamání ohledně výsledku volby E. Ehlera na pozici místopředsedy a 
překvapení, proč nebyl těmi, kteří hlasovali proti, dán jiný návrh na místopředsedu. Děkuje E. Ehlerovi 
za ochotu kandidovat.  
 
D. Greger se ptá přítomných, zda se někdo jiný uchází o místo místopředsedy senátu. Návrh na nikoho 
jiného do této pozice není, volba se tedy bude opakovat na příštím zasedání AS PedF UK. 
 
D. Greger blahopřeje nově zvoleným členům předsednictva. N. Vondrová a M. Nedělka děkují 
D. Gregerovi a M. Linkové za jejich dosavadní působení v roli předsedy, resp. místopředsedkyně AS 
PedF UK.  
 
7. Různé 
V tomto bodě nebylo nic projednáváno. 
 
V Praze, dne 11. 10. 2022 
Zapsala: Světlana Fleischmannová 
Vidoval: David Greger, Naďa Vondrová 


