
Zápis č. 3/2022 ze zasedání AS PedF UK ze dne 1. 3 .2022  

UKPedF/165432/2022 

 

Přítomni: D. Greger, M. Šafaříková, B. Matějková, E. Ehler, L. Jakubcová Hajdušková, K. 

Mikule, J. Stracený, R. Listíková, L. Benýšková, L. Nováková, N. Vondrová, L. Květoňová, 

P. Chalupský, J. Štípek, O. Vasiluk 

Omluveni: T. Malimánek, M. Linková, M. Mikuláš, K. Jirovec, M. Kotrs, A. Stropek, L. 

Vojtíková, T. Dvořák, D. Mukenšnábl  

Hosté: T. Bederka, M. Nedělka, A. Kucharská, J. Jiřičková, P. Nečasová, I. Kočová, V. 

Teodoridis, M. Horáková, V. Vohlídková 

Program: 

1. Schválení programu 

2. Administrativa  

3. Hodnocení Strategického záměru PedF UK na rok 2021 

4. Aktualizace Strategického záměru PedF UK na rok 2022 

5. Situace na Ukrajině 

6. Různé 

1. Schválení programu 

AS PedF UK schvaluje program jednání v předloženém znění. (14-0-0) 

 

2. Administrativa  

AS PedF UK schvaluje zápis č. 2/2022. (13-0-1) 

 

3. Hodnocení Strategického záměru PedF UK na rok 2021 

AS PedF UK bere na vědomí informaci o hodnocení naplňování Strategického záměru PedF 

UK za rok 2021. (15-0-0) 

 

4. Aktualizace Strategického záměru PedF UK na rok 2022 

AS PedF UK schvaluje aktualizaci strategického záměru PedF UK pro rok 2022. (15-0-0) 

 

5. Situace na Ukrajině 

Pan proděkan M. Nedělka navrhuje otevření kurzu celoživotního vzdělávání a nultého 

ročníku pro studenty z Ukrajiny. Jednalo by se o seznámení s předměty z řádného studia ve 

svém oboru, základy pedagogicko-psychologické přípravy, seznámení s českým jazykem a 

následně v dalším roce by mohli vstoupit do řádného studia prvního ročníku.  



T. Bederka doplňuje, že vedení již nějakou dobu před invazí vymýšlelo plnohodnotný systém 

pomoci ukrajinským studentům, který byl předběžně spuštěn. Fakulta nabízí ukrajinským 

studentům také měsíční stipendium, které pokrývá náklady spojené se studiem. Fakulta 

rovněž nabízí ubytování v Brandýse nad Labem studentům a jejich rodinám – zatím využila 

této nabídky jedna studentka. Dále se nabízí psychologická poradna pod vedením 

doc. Kucharské, zatím proběhla tři vyšetření. Poradna funguje v anglickém i českém jazyce. 

Na fakultě máme aktuálně 19 ukrajinských studentů, 2 na Erasmu a 44 běloruských a ruských 

studentů.  

Dále fungují infolinky každý všední den jako psychologická pomoc (i na chatu). MŠMT 

přizvalo pedagogické fakulty k pomoci při řešení vzdělávání běženců či nezaopatřených dětí 

– především docházka do základních a středních škol.  

MŠMT připravuje stipendijní pomoc pro ukrajinské studenty. MVČR odmítá prodlužovat 

víza ruským studentům – tato skutečnost ale prozatím není oficiální.  

AS PedF UK oceňuje kroky vedení fakulty v odsouzení agrese Ruské federace vůči Ukrajině a 

kroky, které PedF UK podniká v podpoře studentů postižených touto agresí (stipendia pro 

studenty, ubytování, psychologická podpora, infolinky z řad studentů) (15-0-0) 

 

6. Různé 

Je potřeba přesně dopočítat novou položku Ukrajina ve stipendijním fondu. 

D. Greger zprostředkoval požadavek na předklad OPAD Standard doktorského studia 

do anglického jazyka pro cizojazyčné studenty. 

V. Vohlídková, která koordinuje dobrovolníky pro zajištění infolinky UK pro studenty 

zasažené aktuální situací.  Informovala o výrazném zapojení studentů především z naší 

fakulty (do iniciativy je aktuálně zapojeno 80 studentů a doktorandů psychologie, také 

absolventů kurzu krizové intervence).  Bližší informace viz webová stránka: 

https://ukrajine.cuni.cz 

 

Zapsala: Tereza Zídková 

Vidoval: David Greger  


