
Zápis č. 2/2016 ze zasedání AS PedF UK ze dne 26. 1. 2016 

Přítomni: A. Jančařík, D. Neckář, D. Pražák, I. Jelínek, J. Pivarč, K. Voldřichová, L. Kašpar, 

E. Kalfiřtová, P. Nečasová, V. Blažková, D. Doubek, E. Marádová, M. Valášek, J. Stracený, 

T. Bederka, J. Štípek  

Omluveni: M. Boušková, D. Čechová, M. Burian, V. Fuglík, E. Kryčerová 

Hosté: prof. R. Wildová, prof. M. Nedělka, M. Moulisová 

Program: 

1. Kontrola zápisu a běžná agenda 

2. Informace paní děkanky 

3. Stipendia 

4. Návrh na zbavení mandátu senátora Jakuba Dvořáka 

5. Vyhlášení voleb do AS PedF UK 

6. Vyhlášení termínu projednání návrhu na jmenování děkana fakulty 

7. Různé 

 

1. Kontrola zápisu a běžná agenda 

 Schvalování zápisu č. 1/2016.  

 AS PedF UK schvaluje zápis č. 1/2016. (13-0-1) 

 Schválení změn Přílohy č. 1 Pravidel pro organizaci studia. Změny v Příloze č. 1 

Pravidel pro organizace studia byly AS PedF UK schváleny. (14-0-1) 

 

2. Informace paní děkanky 

 Paní děkanka upřesnila program Výjezdního zasedání kolegia, které se bude konat 

 9. – 11. 2. 2016. Výjezdního zasedání se zúčastní předseda senátu, oba 

místopředsedové a vedoucí katedry TV L. Kašpar. Náplní zasedání bude především 

diskuze o vícekriteriálním hodnocení kateder a aktualizace Dlouhodobého záměru na 

období 2016-2020 pro rok 2016. Prof. Nedělka přislíbil dodat podklady k aktualizaci 

dlouhodobého záměru senátu do 4. 2. 2016, aby mohly být projednány na příštím 

jednání a následně na výjezdním zasedání. 

 Paní děkanka dále informovala o stavu žádostí na udělení nových akreditací. 

V nejbližší době budou spisy schválené senátem předány ke schválení vědecké radě. 

Druhá část spisů by měla být předána senátu tak, aby mohla být projednána na jednání 

vědecké rady v dubnu 2016. 

 Paní děkanka poděkovala katedrám Tělesné výchovy a Hudební výchovy za 

nepedagogickou činnost, jako je pořádání lyžařských zájezdů a organizace hudebních 

akcí.  

 Paní děkanka senátu oznámila, že požádala rektora UK T. Zimu o uvolnění z funkce 

děkana k 1. 7. 2016 a tímto žádá AS PedF UK o vyhlášení termínu projednávání 

návrhu na jmenování děkana fakulty. Současně předala písemné oznámení o své 

rezignaci. 

 

 



3. Stipendia 

 V pondělí 18. 1. proběhlo jednání děkanky a zástupců senátu za přítomnosti členů 

kolegia děkanky, na kterém se řešila problematika účelových stipendií. Návrhy na 

změny, o kterých informoval proděkan Adamec na posledním jednání senátu, nebyly 

již kolegiem děkanky navrženy. Předpis zůstal v podobě dohodnuté na posledním 

jednání zástupců senátu a kolegia děkanky. Byla pouze navržena změna, aby 

stipendium za mimořádné tvůrčí výsledky schvalovala komise jmenovaná děkankou 

fakulty, a to pro menší počet mimořádných prací, které budou náležitě oceněny. Této 

komisi by se mělo vrátit označení AGON, návrat tohoto označení je podmíněn 

změnou v Pravidlech pro přiznávání stipendií, kterou má proděkan Adamec připravit.  

 Kolegium děkanky se bude zabývat interním materiálem schváleným senátem, kterým 

by měly být vymezeny rozsahy částek vyplácených z mimořádných stipendií. 

 Předseda senátu informoval o novém typu stipendií Ceně děkana. Toto stipendium 

bylo navrženo proděkanem Adamcem, lze udělit s možnou maximální výší 

250 000 Kč. Paní děkanka ještě maximální výši ocenění v rámci tohoto stipendia zváží 

před vydáním opatření. 

 Výplata stipendií studentům, kteří pomáhají s organizací fakultních akcí, jako je např. 

DOD, bude probíhat formou stipendia za studentské pomocné síly namísto udílení 

mimořádného stipendia, jako tomu bylo doposud. Je ale opět nutná změna Pravidel 

pro přiznávání stipendií, kterou musí vedení fakulty senátu předložit. 

 

4. Návrh na zbavení mandátu senátora Jakuba Dvořáka 

 AS PedF UK hlasoval o zbavení mandátu senátora Jakuba Dvořáka, který se již více 

než 6 měsíců nezúčastnil zasedání senátu. Zmíněný senátor byl na dnešní zasedání 

písemně pozván, přijetí pozvánky potvrdil, avšak kvůli pracovním povinnostem se 

zasedání nezúčastnil. 

 Předseda AS PedF UK navrhuje volební komisi ve složení Štípek, Neckář, Stracený. 

(15-0-1) 

 Tajné volby se zúčastnilo 16 senátorů, bylo odevzdáno 16 platných volebních lístků. 

AS PedF UK rozhodl o zbavení mandátu Jakuba Dvořáka. (16-0-0) na základě 

ustanovení článku 10, bod 4 písmeno f) Volebního a jednacího řádu AS. 

 

5. Vyhlášení voleb do AS PedF UK 

 AS PedF UK diskutoval o vyhlášení voleb na 6 volných míst senátu. Prvních 6 nově 

zvolených senátorů získá mandát na 2 roky, následující uchazeči se při získání hlasů 

od min. 10 % voličů, kteří se dostavili k volbám, se stávají náhradníky a budou 

postupně nastupovat na uvolněná místa na zbytek volebního období senátora, na jehož 

místo nastupují. Stávajícím náhradníkům končí mandát dnem vyhlášení nových voleb, 

tedy 26. 1. 2016. 

 AS PedF UK v souladu s čl. 38 Statutu fakulty upravuje mandát člena senátu v případě 

opětovného zvolení a to následovně: Po opětovném zvolení stávajícímu senátorovi 

předchozí mandát zaniká a senátor nastupuje na nový mandát. V případě, že tímto 



způsobem dojde ke vzniku volného místa v senátu, obsazuje jej náhradník a to 

s mandátem do příštích voleb v příslušné kurii. (16-0-0) 

 AS PedF UK vyhlašuje volby do AS PedF UK v termínu 21. 3. - 24. 3. 2016, viz 

příloha. (16-0-0) 

 

 

6. Vyhlášení termínu projednání návrhu na jmenování děkana fakulty 

 AS PedF UK vyhlašuje termín projednání návrhu na jmenování děkana fakulty dle 

přílohy. (16-0-0) 

 

7. Různé 

 Předseda AS PedF UK požádá vědeckou radu o podání společného návrhu na udělení 

medaile univerzity prof. E. Waltrové a prof. M. Hejnému. Dále bude vědeckou radu 

informovat o vyjádření AS k návrhům akreditací a vyhlášení termínu projednávání 

návrhu na jmenování děkana fakulty. 

 AS obdržel návrh na udělení medaile fakulty in memoriam doc. Hendrichovi. 

O podání tohoto návrhu děkance fakulty bude jednat na svém příštím zasedání. 

 AS PedF UK pověřuje předsedu, aby požádal vedení fakulty o postoupení podnětů 

kateder k vícekriteriálnímu hodnocení senátu před výjezdním zasedáním kolegia. 

 J. Stracený podal zprávy z jednání AS UK. AS UK projednával především plán 

rozvoje vědy. Bývalý program PRVOUK bude nahrazen programem PROGRES. 

 Jedná se o možnosti udílet cenu pro nejlepšího vysokoškolského učitele - Cena 

Arnošta z Pardubic. 

 

Příští zasedání AS PedF UK se koná dne 9. 2. 2016 ve 14.00 v doktorandské místnosti. 

 

Zapsala: M. Moulisová 

 

Vidoval: A. Jančařík  



 

Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 

M. Rettigové 4 

116 39 Praha 1 
 

 VYHLÁŠENÍ VOLEB  

DO AKADEMICKÉHO SENÁTU 

Akademický senát na svém zasedání dne 26. 1. 2016 dle čl. 15, odst. 3 

Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze  

vyhlásil svým usnesením volby do akademického senátu. 

Volby budou probíhat ve studentské kurii (šest volených zástupců) a II. kurii zaměstnanecké 

(čtyři volení zástupci).  

Volby budou probíhat ve dnech 21. - 24. 3. 2016. Místem konání voleb bude vstupní hala 

budovy fakulty v Rettigové ulici. 

Přípravu a průběh voleb organizuje a řídí volební komise.  

Právo volit má každý člen akademické obce fakulty. Volby jsou rovné, tajné a přímé. Hlasuje 

se osobně, zastoupení není přípustné. 

Kandidát na členství v senátu musí být členem akademické obce ve volené kurii. Kandidáta 

může navrhnout kterýkoliv člen akademické obce. Návrhy na kandidáty se odevzdávají 

předsedovi volební komise prostřednictvím podatelny, která opatří návrh razítkem s datem 

a časem podání návrhu. Počet kandidátů není omezen. 

Kandidatura musí být doložena podpisy alespoň 5 členů kurie, za níž uchazeč kandiduje, 

a jeho písemným souhlasem s kandidaturou. Rozhodne-li se kandidát odstoupit z voleb, 

odevzdá volební komisi ve stejné lhůtě písemné prohlášení o rezignaci prostřednictvím 

podatelny. 

Harmonogram voleb 

26. 1. 2016   vyhlášení voleb 

4. 3. 2016 do 12.00 hod.   ukončení podávání návrhu na kandidáty 

do 15. 3. 2016   vyvěšení kandidátní listiny 

21. - 24. 3. 2016  volby 

do 30. 3. 2016   zveřejnění protokolu o výsledcích voleb 

Doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.  

předseda akademického senátu 



Příloha 

Kurie, v nichž probíhají volby: 

 

Studentská kurie 

pozn: Dne 6. 2. 2015 schválil Akademický senát Univerzity Karlovy v Praze (univerzitní 

senát) nový Volební a jednací řád Akademického senátu naší fakulty. Dosavadní kurie 

(černá, zelená, modrá, …) byly zrušeny a nahrazeny jedinou studentskou kurií, do které 

nyní patří všechny studentky a studenti fakulty. V senátu mají studující kvótu 12 míst 

(z 24). Mandát senátora zvoleného za studentskou kurii je dvouletý. Volby však probíhají 

každý rok a každý rok se volí příslušná polovina senátorů za studentskou kurii (6 

senátorů).  

 

II. kurie (zaměstnanecká) 

Katedra dějin a didaktiky dějepisu 

Katedra občanské výchovy a filozofie 

Katedra psychologie 

Katedra pedagogiky 

Katedra primární pedagogiky 

Katedra speciální pedagogiky 

Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání 

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 

 

Doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.  

předseda akademického senátu 

 

   

  



 VYHLÁŠENÍ TERMÍNU  
PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU NA JMENOVÁNÍ 

DĚKANA FAKULTY 

 

Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve shodě s §27, odst. 1, 

písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve 

znění pozdějších změn a předpisů, čl. 5, odst. 1, písm. b) Statutu Univerzity Karlovy v Praze, 

čl. 8, odst. 4 Statutu pedagogické fakulty a dle čl. 8 Volebního a jednacího řádu 

Akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

 

 

VYHLAŠUJE 

termín projednávání návrhu na jmenování děkana fakulty 

Návrh bude projednáván dne 28. června 2016 na zasedání AS PedF. Podmínky přihlašování 

nominantů na kandidáta na funkci děkana, termíny jejich vystoupení na shromáždění členů 

akademické obce a na jednání akademického senátu, požadavky a doporučení k předložení 

dalších materiálů jsou uvedeny v příloze, která je součástí této vyhlášky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.  

předseda akademického senátu 

  



Příloha k vyhlášce o projednávání návrhu na jmenování děkana Pedagogické 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze 1. 

1. Nominanta na kandidáta na funkci děkana fakulty může písemně navrhnout 

akademickému senátu některý z jeho členů nebo nejméně padesát členů akademické 

obce, a to zpravidla z řad profesorů nebo docentů, kteří jsou členy akademické obce. 

Návrh musí být doložen písemným souhlasem kandidáta.  

2. Návrhy nominantů na kandidáta se odevzdávají předsedovi AS nejpozději do 13. 

května 2016 do 13:00 hod. prostřednictvím podatelny, která opatří návrh razítkem s 

datem a časem podání návrhu.  

3. Navržení nominanti na kandidáta na funkci děkana nejpozději do 13. května 2016 

odevzdají předsedovi AS prostřednictvím podatelny v zalepené obálce stručný 

profesní životopis s charakteristikou svého předchozího působení na akademické 

půdě a teze svého volebního programu v základních oblastech činnosti fakulty 

(studijní, vědecké, ekonomické, organizační, personální, rozvojové…) na funkční 

období, doplněný podepsaným prohlášením, že jej navržený bude v případě 

jmenování děkanem realizovat.  

4. AS do 20. května 2016 zveřejní materiály předložené navrženými nominanty na 

kandidáta na funkci děkana, resp. požádá nominanty o dodání jejich zkrácené verze.  

5. AS svolá shromáždění akademické obce fakulty na 7. června 2016 v 15:00 hod., na 

němž se navržení nominanti na kandidáta představí a seznámí akademickou obec se 

svým programem.  

6. Navržení nominanti na kandidáta budou pozváni na zasedání AS dne 14. června 2016, 

kde odpoví na otázky členů AS týkající se výkonu funkce děkana fakulty a aspektů s ní 

spojených.  

7. AS dne 28. června 2016 na základě tajného hlasování zvolí kandidáta na funkci 

děkana fakulty. 

 

 


