
Zápis č. 1/2016 ze zasedání AS PedF UK 12. 1. 2016 

 

Přítomní: J. Stracený, L. Kašpar, J. Štípek, E. Kryčerová, M. Boušková, K. Voldřichová, 

D. Čechová, D. Pražák, M. Burian, I. Jelínek, T. Bederka, D. Neckář, P. Nečasová, E. Kalfiřtová, 

A. Jančařík, D. Doubek 

 

Omluveni: J. Pivarč, M. Valášek, L. Janovec, V. Fuglík 

 

Hosté: T. Kebert, O. Hybner, M. Adamec 

 

Program: 

1. Kontrola zápisu a běžná agenda 

2. Informace proděkana M. Adamce 

3. Změna přílohy č. 1 Pravidel pro organizaci studia 

4. Volby do AS PedF UK 

5. Prodloužení akreditace na dostudování stávajících studentů 

6. Různé 

 

1. Kontrola zápisu a běžná agenda 

• AS PedF UK schválil zápis č. 21/2015 (16-0-1). 

• AS PedF UK schválil žádost Martina Beneše o jeho přijetí do Technicko-administrativní 

komise (17-0-0). 

• AS PedF UK schválil přijetí E. Kryčerové do Studijní komise a do Stipendijní komise. 

V obou případech poměrem hlasů (16-0-1). 

• 11. ledna 2016 proběhlo úspěšné jednání mezi zástupci senátu a paní tajemnicí o čerpání 

sociálního fondu. Byla dohodnuta příslušná změna opatření děkana tak, aby se rozšířil okruh 

příjemců výhod a bylo možno čerpat přebytky z předchozích let. 

• D. Neckář ustanovil Studentskou radu oboru Psychologie. 

 

2. Informace proděkana M. Adamce 

• Podmínka udělení stipendia minimálně 10 % studentů se počítá v rámci všech studentů 

fakulty. D. Neckář zmiňoval příklady, ve kterých se domnívá, že podmínky k obdržení 

stipendia byly splněny a student stipendium přesto nezískal. Studijní oddělení podle 

D. Neckáře nemá dostatečný přehled ohledně udělování stipendií, proto proděkan 

M. Adamec doporučuje obrátit se na studijní proděkanky. 

• M. Adamec podal AS PedF UK informace o uznávání předmětů při studijním pobytu 

v rámci programu Erasmus. Většina předmětů se označuje indexem uznáno, nikoliv splněno. 

Tedy nejsou započítávány do průměru. M. Adamec informuje, že student by si měl nechávat 

uznat jako volitelné předměty pouze ty, které nejsou kompatibilní s předměty na domovské 

fakultě. Předměty splněné na zahraniční univerzitě jsou následně vedeny jako volitelné. 

Katedra by kompatibilní (vzdělávacím obsahem shodné na domovské i zahraniční 

univerzitě) předměty neměla uznat, měla by je zapsat jako splněné, informuje M. Adamec. 

Bez předmětů vedených jako splněné pak nemá student možnost dosáhnout na stipendium. 

Pokud je v zahraničí více kreditů za kompatibilní předmět než na domovské, uznají 

se studentovi kredity v počtu daném univerzitou domovskou a přebytek se uzná jako v rámci 

volitelného předmětu. 

• PedF UK dle informací M. Adamce prozatím neplánuje zavádět možnost online tisku 

potvrzení o studiu s certifikovaným podpisem. 

• M. Adamec vysvětloval, proč doposud není zveřejněna opatření děkana k účelovým 

stipendiím, když jeho finální podoba byla odsouhlasena na společném jednání zástupců 

senátu a kolegia děkanky v prosinci. 

• Podle jeho vyjádření kolegium děkanky neakceptovalo podobu, kterou se senátem dojednal 



a chce opatření dále upravovat. Především jde o úpravy ohledně komise hodnotící nárok 

na přidělení AGONu. 

• Daná komise by průběžně hodnotila udělování stipendií a vydávala by k tomu stanovisko 

doporučující další postup děkance. 

• A. Jančařík se dotázal, zda panuje nedůvěra k některé ze složek, kterými prošlo upravené 

opatření, respektive jestli tato nedůvěra způsobila další změnu opatření na kolegiu, 

konkrétně přidání další komise s úkolem hodnotit návrhy na stipendium. Současně 

připomenul, že jistá omezení pro udělování stipendií byla zapracována již v původním 

návrhu opatření. M. Adamec odpověděl, že změna je pouze výsledkem stanoviska některých 

členů kolegia. Dále připojil informaci, že součástí změny navrhované kolegiem by bylo 

i rozšíření okruhu navrhovatelů. 

•  J Stracený se dotázal na podobu komise a její pravomoci. Toto není podle M. Adamce ještě 

určeno a pravomoci této komise se ještě budou určovat. Měl by to být však „zastřešující 

orgán“, který dohlíží na udělování těchto stipendií studentům.  

• D. Pražák připomněl, že tato „poradní“ komise paní děkanky by potom mohla rozporovat 

návrh paní děkanky. M Adamec opáčil, že děkanka není svrchovaným vládcem fakulty 

a existují i další kontrolní mechanismy omezující působnost děkana. 

• A. Jančařík rozporoval námitku M. Adamce na možnost udílení stipendia jednomu studentu 

opakovaně a z toho vyplývající nutnost ustanovení komise, která by toto hlídala, a to tím, 

že existuje univerzitní předpis stanovující maximální částku, kterou lze skrze stipendia 

studentovi udělit.  

• A. Jančařík pochybuje o procesu schvalování opatření, na jehož zpracování byl senát 

nejprve přizván a následně byl finální návrh spoluvytvořený senátem odmítnut. Zároveň 

připomíná, že význam AGONu a tradice tohoto stipendia se opatřením posunuje. 

• J. Stracený připomíná, že děkan má nárok na jakékoliv upravování opatření děkana. 

S výjimkou některých opatření se senát ani kolegium nemusí k těmto opatřením vyjadřovat. 

To podle J. Straceného znamená, že děkanka nemusí vyhovět senátu ani kolegiu. 

A. Jančařík oponuje tím, že AS se vyjadřuje na výslovné přání paní děkanky a na základě 

jejího pozvání ke společné přípravě předpisu. 

• AS PedF UK následně schválil návrh na přerušení jednání (14-0-4). 

 

• Studentská část AS PedF UK po přestávce vznesla žádost na opětovné přizvání členů AS 

PedF UK k přepracování návrhu opatření. M. Adamec konstatuje, že děkanka může přizvat 

senátora např. na jednání kolegia. 

• AS PedF UK schválil následující usnesení: AS PedF UK v Praze žádá paní děkanku 

o opětovné svolání schůzky mezi zástupci kolegia paní děkanky a AS PedF UK v Praze 

ve věci chystaného Opatření děkana k udělování účelových stipendií (18-0-0).  

• AS PedF UK pověřuje zastupováním Senátu ve věci výše zmíněného opatření k udělování 

účelových stipendií původní skupinu senátorů, která opatření již projednávala, ve složení: 

J. Štípek, A. Jančařík, D. Pražák, I. Jelínek (16-0-2). 

 

 

3. Změna přílohy č. 1 Pravidel pro organizaci studia 

• AS PedF UK schvaluje návrh na odložení hlasování ve věci změny přílohy č. 1 Pravidel pro 

organizaci studia na příště (17-0-1). AS nemá námitky proti navrženým změnám, čeká ale 

na vyjádření garantky programu prof. Spilkové ve věci pořadí částí SZZ. 

 

4. Volby do AS PedF UK 

• V roce 2016 končí mandát jedenácti studentským senátorům a čtyřem akademikům. 

• Přípravu voleb svěřuje AS PedF UK J. Štípkovi. 

 

 



5. Prodloužení akreditace na dostudování stávajících studentů 

• AS PedF UK schvaluje záměr prodloužit akreditaci daným oborům (viz příloha), respektive 

o ní požádat u Akreditační komise (18-0-0). Mezi těmito obory jsou pouze ty, ve kterých 

dostudovává sedm studentů PedF UK. 

 

6. Různé 

• Senátoři AS PedF UK se do příště zamyslí nad možností vytvoření nového loga AS PedF 

UK. 

• Na prvním zasedání měsíce března bude na programu AS PedF UK jednání o ekonomických 

výsledcích fakulty. 

• Předseda senátu informoval o společném výjezdním zasedání kolegia děkanky a členů AS. 

Hlavními tématy bude vícekriteriální hodnocení a aktualizace dlouhodobého záměru na 

letošní rok. Tato témata budou diskutována na příštích dvou zasedáních, aby zástupci senátu 

měli podklady pro jednání. 

 

Příští zasedání AS PedF UK se koná 26. 1. 2016. 

 

Zapsal: O. Hybner 

Vidoval: A. Jančařík 

 

  



Příloha 1: 

Seznam oborů, u nichž AS schválil podání žádosti o prodloužení platnosti na dostudování. 

 

Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - základy společenských věd 

Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - anglický jazyk  

Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - český jazyk  

Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - dějepis  

Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - hudební výchova  

Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - matematika 

Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - německý jazyk 

Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - pedagogika 

Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - ruský jazyk  

 


