
Zápis č. 3/2016 ze zasedání AS PedF UK ze dne 9. 2. 2016 

Přítomni: J. Stracený, L. Kašpar, E. Kalfiřtová, P. Nečasová, D. Doubek, E. Marádová, 

A. Jančařík, I. Jelínek, M. Burian, D. Pražák, J. Štípek, M. Valášek, D. Čechová, M. Boušková, 

T. Bederka 

Omluveni: V. Fuglík, E. Kryčerová, V. Blažková, K. Voldřichová, D. Neckář, J. Pivarč 

Hosté: prof. Nedělka, M. Moulisová, Z. Fischerová 

Program: 

1. Kontrola zápisu a běžná agenda 

2. Informace pana proděkana Nedělky 

3. Medaile fakulty 

4. Vyhlášení voleb do AS PedF UK 

5. Různé 

 

1. Kontrola zápisu a běžná agenda 

 Schvalování zápisu č. 2/2016. 

 Předseda senátu vysvětlil důvody změny zápisu. AS diskutoval o otázce maximální 

částky stipendia, kterou by bylo možné vyplácet na základě udělení Ceny děkana. Tato 

částka bude určena paní děkankou. 

 AS PedF UK schvaluje zápis č. 2/2016. (11-0-4) 

 AS PedF UK obdržel návrhy na udělení medaile fakulty - viz bod č. 3. 

 

2. Informace pana proděkana Nedělky 

 AS PedF UK obdržel žádost na reakreditaci doktorského studijního programu Didaktika 

českého jazyka. Změny akreditačního spisu spočívají v úpravách personálního 

zabezpečení některých předmětů. 

 AS PedF UK podporuje podání žádosti na reakreditaci daného studijního programu. 

(15-0-0) 

 Proděkan Nedělka informoval o přesunu jednání o aktualizaci dlouhodobého záměru 

pro rok 2016 z důvodu zrušení výjezdního zasedání kolegia. Důvodem přesunu je 

nutnost převzít agendu prof. Heluse po dobu jeho zdravotní indispozice. 

 

3. Medaile fakulty 

 AS hlasoval o návrhu na udělení medaile fakulty in memoriam doc. Hendrichovi.  

 AS PedF UK zvolil volební komisi ve složení D. Pražák - J. Stracený - E. Marádová. 

(15-0-0) V tajné volbě bylo odevzdáno 15 volebních lístků, z toho 15 platných. 

 AS PedF UK souhlasí s návrhem na udělení medaile fakulty in memoriam 

doc. Hendrichovi. (15-0-0) 

 AS tímto považuje návrhy na udělení medailí ze strany senátu za uzavřené. Návrhy 

z Katedry biologie a environmentálních studií nebudou AS projednávány, budou jako 

návrh vedoucího katedry předány vedení fakulty. (15-0-0) 

 

 



4. Vyhlášení voleb do AS PedF UK 

 AS PedF UK zvolil volební komisi pro Volby do AS PedF UK. J. Štípek navrhuje 

volební komisi ve složení Čechová, Burian, Jančařík, Štípek, Nečasová, Kašpar. 

Všichni jmenovaní návrh přijali a byli zvoleni (15-0-0). 

 Dále byl volen předseda volební komise pro Volby do AS PedF UK. 

 Volební komise pro volbu předsedy volební komise pro Volby do AS PedF UK byla 

zvolena ve složení E. Marádová, D. Pražák, J. Stracený. (14-0-1) 

 Senát navrhl za předsedu J. Štípka, který návrh přijal. V tajné volbě bylo odevzdáno 

6 volebních lístků, z toho 6 platných. 

 Volební komise pro Volby do AS PedF UK tajnou volbou zvolila za předsedu volební 

komise J. Štípka. (6-0-0) 

 AS PedF UK schválil Vyhlášku voleb do AS PedF UK. (15-0-0) 

 

5. Různé 

 Do komise v rámci výběrového řízení na místo docenta (částečný úvazek) na Katedře 

informačních technologií a technické výchovy AS PedF UK zvolil jako svého zástupce 

E. Marádovou. (15-0-0) 

 Kolegyně E. Kryčerová se omlouvá z následujících zasedání AS PedF UK z důvodu 

pracovního vytížení a zároveň oznámila rezignaci na post předsedkyně Technicko-

administrativní komise. Na své místo předsedkyně doporučuje V. Fuglíka. 

 J. Stracený informoval senát o průběhu zasedání Ekonomické komise, které proběhlo 

dne 9. 2. 2016. EK se věnovala stavu čerpání stipendijního fondu na účelová stipendia, 

především výraznému přečerpání částky schválené na stipendia mimořádná. EK si 

vyžádala od vedení fakulty podrobné informace a provede podrobnou kontrolu 

a analýzu čerpání mimořádných stipendií. 

 Informace ze zasedání AS UK. Proběhla volba předsedy a místopředsedy senátu. 

Za předsedu byl znovu zvolen PhDr. T. Nigrin, Ph.D. a místopředsedou se stal 

Mgr. D. Hurný. 

 Senátor T. Bederka požádal o zřízení oficiální volební nástěnky, na které by mohli 

kandidáti vyvěšovat své příspěvky. 

 Předseda AS PedF UK na základě pověření senátem požádal vedení fakulty o materiály 

k vícekriteriálnímu hodnocení kateder, kolegium děkanky zatím připomínky kateder 

nezpracovalo, a proto je nemůže ani poskytnout senátu. 

 Proběhla diskuze o možnosti pořizovat záznamy/přenosy z jednání senátu, o podobě a funkci 

zápisu z jednání senátu a vhodnosti pořizovat pro potřeby zápisu záznam jednání. AS PedF 

UK se nebrání možnosti z vybraných částí jednání (např. představování nominantů na 

kandidáta na funkci děkana) vytvářet záznam/přenos.  

 AS PedF UK se usnesl, že pro potřeby vyhotovení zápisu nebudou nadále využívány 

audionahrávky. (14-0-1) 

Příští zasedání AS PedF UK se koná dne 23. 2. 2016 ve 14.00 v doktorandské místnosti. 

Zapsala: M. Moulisová 

Vidoval: A. Jančařík 


