
Zápis č. 2/2022 ze zasedání AS PedF UK ze dne 1. 2. 2022 

UKPedF/165431/2022 

 

Přítomni: M. Šafaříková, M. Linková, E. Ehler, L. Květoňová, J. Stracený, R. Listíková, L. 

Benýšková, T. Dvořák, L. Nováková, J. Štípek, N. Vondrová, L. Vojtíková, K. Mikule, A. 

Stropek 

Omluveni: D. Greger, T. Malimánek, K. Jirovec, B. Matějková, L. Jakubcová Hajdušková, 

P. Chalupský, M. Kotrs, O. Vasiluk, M. Mikuláš, D. Mukenšnábl 

Hosté: M. Nedělka, A. Kucharská, M. Kadrnožková, T. Bederka 

 

Program: 

1. Schválení programu 

2. Administrativa  

3. Akreditace NMgr. studijního programu učitelství českého jazyka (plný studijní plán) 

4. Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži budovy Myslíkova 208 (trafostanice) 

5. Různé 

 

1. Schválení programu 

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

 

2. Administrativa  

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

M. Šafaříková ustanovuje SOR dějepisu. 

 

3. Akreditace NMgr. studijního programu učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ a 

SŠ 

Podklady k tomuto bodu (včetně akreditačního spisu) byly zaslány všem členům AS 11. 1. 

2022. Materiál byl projednán ve studijní komisi. Jde o rozšíření akreditace, která byla 

schválena ve druhé vlně institucionální akreditace, o tzv. plný studijní plán. 

AS PedF UK doporučuje předložený studijní program Vědecké radě k projednání. (14-0-0) 

 

4. Smlouva o zřízení věcného břemene č. VV/G33/14906/2153808 (k tíži budovy 

Myslíkova 208 – trafostanice) 

Podkladové materiály (smlouva o zřízení VB, geodetická dokumentace, znalecký posudek) 

byly zaslány všem členům AS 17. 1. 2022. AS již 12. 5. 2020 projednal a schválil žádost 



PREdistribuce, a.s. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k tíži 

budovy v Myslíkově ulici.  

AS souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži budovy Myslíkova 208. (14-

0-0) 

 

5. Různé  

AS obdržel e-mailovou reakci zástupců studentů teologických fakult na nové propagační tričko 

naší fakulty. Projednání tohoto bodu se zúčastnil vedoucí oddělení vnějších vztahů T. Bederka. 

AS PedF UK děkuje za aktuální informace a předává podnět dále k řešení. Tím by mohla být 

změna popisu produktu na stránkách PedF UK.  

Den otevřených dveří na fakultě probíhá velmi dobře, dosud přišlo zhruba tisíc lidí, což je nad 

očekávanou míru.  

Děkan fakulty M. Nedělka se vyjadřuje k rekonstrukci budovy M. Rettigové 4, která měla začít 

tento rok, o prázdninách mělo proběhnout stěhování do jiné budovy. Dosud se čeká na finální 

vyjádření MŠMT, zda odsouhlasí investiční záměr na rekonstrukci budovy.  

Stanovisko bychom měli znát přibližně v březnu nebo dubnu, teprve potom bychom zahájili 

výběrové řízení na potenciální firmy pro rekonstrukci. Ta by s vysokou mírou 

pravděpodobnosti začala v roce 2023, konec rekonstrukce se následně plánuje do roku 2025 

(2026). 

Další otázkou je, kam bychom se mohli přestěhovat. Co se možnosti využití koleje v Hostivaři 

týče, tento prostor není úplně přizpůsobený výuce, musel by se taktéž rekonstruovat (jde např. 

o nefunkční topení, střechu, probourávání zdí pro učebny atd.) a tato další rekonstrukce by 

fakultu stála více než 20 milionů Kč, což je vysoký výdaj.  

Můžeme se také nechat inspirovat FSV UK, která si po dobu rekonstrukce svého objektu 

pronajímá komerční prostory v Jinonicích (Nových Butovicích). Tyto prostory se dají dobře 

využít pro účely výuky. Knihy by pravděpodobně mohly být uskladněny v prostorách 

knihovny v Praze-Libuši, odkud by se s výpůjčním protokolem převážely do Jinonic nebo 

Hostivaře.  

 

Zapsala: T. Zídková 

Vidovala: M. Linková 


