
Zápis č. 4/2022 ze zasedání AS PedF UK ze dne 29. 3. 2022 

UKPedF/165433/2022 

 

 

Přítomni: D. Greger, M. Linková, E. Ehler, L. Jakubcová Hajdušková, L. Květoňová, R. 

Listíková, M. Mikuláš, J. Štípek, N. Vondrová, L. Vojtíková, M. Šafaříková, T. Dvořák, L. 

Benýšková, M. Kotrs, B. Matějková. K. Mikule, A. Stropek, L. Nováková, J. Stracený  

Omluveni: K. Jirovec, O. Vasiluk, T. Malimánek, P. Chalupský, D. Mukenšnábl  

Hosté: T. Bederka, P. Nečasová, M. Nedělka, M. Horáková  

  

Program: 

1. Schválení programu 

2. Administrativa 

3. Podmínky přijímacího řízení do DS 

4. Volby do AS PedF UK 

5. Návrh čerpání stipendijního fondu na rok 2022 

6. Možností plnění praxe studentů u ukrajinských dětí 

7. Různé 

1. Schválení programu 

AS PedF UK schvaluje program jednání v předloženém znění. (15-0-1) 

 

2. Administrativa  

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

M. Šafaříková ustanovuje SOR českého jazyka a literatury.   

M. Linková předává zprávu z kolegia od paní proděkanky M. Černochové, která žádá o 

doplnění komise pro Agon, ve které L. Květoňová nebude dále působit. V současné chvíli je 

v komisi Z. Němec, P. Chejnová, M. Černochová, chybí zástupce ze senátu.  

 

3. Podmínky přijímacího řízení do DS 

N. Vondrová poznamenává, že podmínky přijímacího řízení do DS předala komisi pro vědu a 

doktorská studia, která nepožadovala žádné změny v materiálu.  

AS PedF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení do DS 2022/2023 (17-0-0) 

 

 

 



4. Volby do AS PedF UK 

Předseda volební komise J. Štípek shrnuje průběh a výsledky voleb do AS PedF UK. 

V akademické (2. zaměstnanecké kurii) není žádný náhradník, představuje pořadí 4 kandidátů. 

K volbám přišlo 55 akademiků.   

Volby do poloviny studentské kurie dopadly následovně:  

1. Bc. Veronika Vohlídková (73 hlasů) 

2. Alexandr Stropek (62 hlasů) 

3. Tomáš Dvořák (59 hlasů) 

4. Bc. Dominika Erbeková (58 hlasů) 

5. Bc. Šárka Hanetšlegerová (54 hlasů)  

6. Aneta Pešková (47 hlasů)  

1. náhradníkem je Anna Vychodilová. Na místo 2. náhradníka byl shodný počet hlasů. J. Štípek 

losuje mezi kandidáty P. Mazochová a I. Vujovič a vylosována je P. Mazochová = 8. místo, I. 

Vujovič = 9. místo. K volbám přišlo 151 studentů, jeden lístek byl neplatný.  

Vzhledem k tomu, že K. Jirovec oznámil, že se plánuje vzdát svého mandátu, bude první 

náhradník brzy potřeba.  

J. Štípek děkuje za pomoc při sčítání hlasů a D. Greger děkuje komisi za zajištění voleb. 

Apeluje na členy AS, aby se příště co nejvíce senátorů zapisovalo do služeb u voleb (akademici 

i studenti). J. Štípek dává v úvahu, zda by se do budoucna nezkrátila doba voleb jen na dva 

dny. Dle předpisů Univerzity Karlovy je délka voleb povinná 2 dny a 4 hodiny, Volební řád 

AS PedF UK stanovuje, že se volby musejí konat nejméně 2 a nejvýše 4 dny po dobu alespoň 

4 hodin. Změna je tedy v budoucnu možná. 

 

5. Návrh čerpání stipendijního fondu na rok 2022   

T. Bederka představuje stipendijní fond na rok 2022. Vysvětluje, že nejde o reálné příjmy a 

výdaje, ale o plánované příjmy a plánované výdaje. Dodává, že v letošním roce nebude 

v novele vysokoškolského zákona žádná změna. Vysvětluje, že se každý rok plánuje do 

rozpočtu více peněz, než se čerpá. Každoročně se ze stipendijního fondu čerpá cca 80-90 % 

(dle zákona se musí 80 % vyčerpat). Dodává, že rezerva z roku 2020, ani z roku 2021 nebyla 

vyčerpána. V rezervě se nyní nachází 24 milionů korun.  

T. Bederka informuje, že ve fondu nově přibyla stipendia související s ukrajinskou krizí (9 tisíc 

korun měsíčně na studenta). Toto stipendium obsahuje i peníze pro studenty, kteří pomáhají 

integraci ukrajinských studentů – systém buddies, překlady webů, aj.  

D. Greger se táže, zda by bylo možné rozlišit výdaje čerpané podle mimořádného článku 

stipendií v souvislosti se stěhováním fakulty za předchozí rok, zvlášť za katedry a zvlášť za 

ostatní pracoviště. T. Bederka spolu s V. Laufkovou přehledy dodá, šlo však o mimořádný 

výdaj, proto jsou informace o čerpání jednotlivých kateder hůře dohledatelné.    

AS PedF UK schvaluje Návrh čerpání stipendijního fondu pro rok 2022. (19-0-0) 

 



6. Možnosti plnění praxe studentů u ukrajinských dětí 

Proděkanka P. Nečasová předává informace z jednání studijních proděkanek s předsedkyní 

studijní komise L. Novákovou ohledně možnosti plnit  praxe studentů u ukrajinských dětí. 

Zatím si ve spolupráci se Střediskem pedagogických praxí vytipovaly předměty (bakalářské i 

magisterské), dalším krokem bude diskuze s garanty předmětů. Pokud garanti budou souhlasit, 

budou domluveny podmínky uznávání a na základě stanovených podmínek odešlou studijní 

proděkanky zprávu ohledně této možnosti na e-mail studentů.  

Praxe se může plnit v rámci volitelného předmětu dobrovolnictví, o praxích se bude jednat 

s garanty.  

T. Dvořák se ptá, o kterých předmětech ze staré i nové akreditace se bude jednat. 

P. Nečasová odpovídá: Bc. VOLNOČASOVÉ PRAXE, v nové akreditaci by se plnil a uznával 

zpětně. 1. stupeň – IDIVIDUÁLNÍ PODPORA A SKUPINOVÁ PODPORA ŽÁKŮ, NMgr. 

ŽÁCI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI.  

 

7. Různé  

D. Greger děkuje odcházejícím senátorům J. Stracenému, M. Kotrsovi, M. Šafaříkové, L. 

Novákové a D. Mukenšnáblovi za odvedenou práci v AS PedF UK. 

M. Nedělka se připojuje k poděkování a děkuje za účast na setkáních akademického senátu.  

M. Nedělka předává poděkování děkana končícím senátorům.  

J. Stracený se ptá na předběžný počet přihlášek ke studiu. P. Nečasová informuje o nárůstu 

uchazečů o studium – především u učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Informace byla odeslána 

vedoucím pracovišť. Dodává, že celkově letos na fakultu přišlo o 500 přihlášek více než minulý 

rok.  

L. Květoňová informuje, že dochází k nárůstu studentů se speciálními potřebami u přijímacích 

zkoušek. Letos se jedná o 54 uchazečů.  

D. Greger se ptá na využívání ubytovacích prostor fakulty v Brandýse nad Labem ukrajinskými 

studenty a jejich rodinnými příslušníky. Děkan, M. Nedělka, odpovídá, že se ubytovací 

kapacity plní,  občas jen  na přechodnou dobu. Přednost v ubytování mají studenti a uchazeči.  

J. Stracený se ptá na finanční podporu ukrajinských studentů postižených válečným 

konfliktem. P. Nečasová informuje, že z celkového počtu 20 studentů s ukrajinskou národností 

se ozvalo 10 studentů, kteří požádali o stipendium a bylo jim na půl roku přiznáno. Dále jim 

byla poskytnuta psychologická pomoc.  

 

Zapsala: E. Horáčková 

Vidoval: D. Greger 

 


