
Zápis č. 8/2016 ze zasedání AS PedF UK ze dne 19. 4. 2016 

Přítomni: J. Stracený, K. Voldřichová, M. Kadrnožková (Boušková), J. Pivarč, D. Čechová, 

M. Burian, L. Vaňková, I. Jelínek, D. Pražák, T. Bederka, D. Neckář, E. Marádová, 

M. Valášek, D. Doubek, P. Nečasová, E. Kalfiřtová, J. Štípek, V. Fuglík, V. Blažková, 

A. Jančařík, L. Janovec, J. Vais 

Omluveni: L. Kašpar, E. Kryčerová 

Hosté: R. Wildová, D. Greger, J. Kohnová, I. Kochová, A. Kucharská, K. Uličná, 

M. Linková, M. Moulisová 

Program: 

1. Kontrola zápisu a běžná agenda 

2. Informace paní děkanky 

3. Mimořádné přijímací řízení na obor Speciální pedagogika v kombinaci 

4. Představení rozpočtu fakulty pro rok 2016 

5. Schvalování podmínek pro rozdělování stipendií 

6. Informace z AS UK 

7. Různé 

 

1. Kontrola zápisu a běžná agenda 

 Schvalování zápisu 7/2016. AS PedF UK schválil zápis 7/2016. (18-0-2) 

 Předseda senátu poděkoval studentským senátorům, pro které je toto zasedání senátu 

posledním v jejich období, za odvedenou práci.  

 AS PedF UK obdržel 4 žádosti na ustanovení studentských oborových rad v novém 

složení. Týká se oborů Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Pedagogika, 

Hudební výchova a Český jazyk a literatura. Všechny žádosti měly požadované 

náležitosti a místopředseda senátu D. Neckář rady ustanovil. 

2. Informace paní děkanky 

 Paní děkanka v první řadě poděkovala senátoru T. Bederkovi a celému týmu 

organizátorů za organizaci přednášky prof. Michaela J. Sandela, která se pod záštitou 

PedF UK uskutečnila 18. 4. 2016 na PrF UK. Video z akce včetně titulků bude 

k dispozici na internetu. 

 Ve čtvrtek 21. 4. 2016 proběhne na nekuřáckém dvorku příprava Studentského 

Majálesu. Paní děkanka s touto akcí souhlasila za předpokladu, že akce bude probíhat 

ohleduplně k probíhající výuce, konzumace piva je výjimečně povolena již od 16:00, 

avšak pouze mimo budovu (na dvorku) a studenti nepošlapou levandule. 

 V neděli proběhne Běh pro ZOO. Startuje se ve dvou kategoriích, ve 12:00h děti a ve 

14:00h dospělí. 

 Informace o průběhu tvorby akreditačního spisu oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 

Po minulém jednání AS PedF UK řešilo situaci kolegium paní děkanky. Paní 

prof. Spilkové byl odeslán dopis s žádostí o dopracování technických nesrovnalostí 

v předloženém akreditačním spise a provedení dalších úprav směřující ke snížení 

pedagogického výkonu, opravený spis však již nebyl vedení fakulty předložen.  



 Zpracovatel spisu nepředložil vedení fakulty finální verzi spisu, ani se nepokusil 

odstranit formální chyby, na které byl upozorněn. Nereagoval ani na nabídky pomoci 

a konzultací. Akreditační spis oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ proto nemohl být 

odevzdán vědecké radě k posouzení. Nesplnění povinnosti zpracovatele vedlo ke 

změnám v zajišťování přípravy tvorby nového spisu. 

 Koordinátorkou přípravy akreditačního spisu byla jmenována doc. Kucharská, 

prof. Spilková zůstává však i nadále garantem oboru. V první fázi přípravy (do 30. 6.) 

by měla být připravena koncepce pro sestavení studijního plánu. A. Kucharská 

rozeslala informace o tomto kroku všem katedrám, které se na realizaci oboru 

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ podílejí, s některými zástupci kateder se již sešla 

a konzultovala možný budoucí postup. Některé katedry navrhují spis upravit pouze po 

technické stránce (počty seminářů), avšak některé katedry se přiklánějí k hlubší 

a intenzivní analýze (úpravě) spisu.  

 Paní děkanka je v tomto případě pro kompromis a nejprve doporučuje prověřit 

návaznost předmětů v oboru (návaznost praxe na teoretické předměty, a ne naopak) či 

prověřit poměry hodin a kreditů mezi jednotlivými skupinami předmětu. Cílem je však 

snaha maximálně využít práce investované do přípravy stávajícího spisu. Paní děkanka 

považuje současnou podobu obsahově i koncepčně za velmi kvalitní a inovativní 

v porovnání s dalšími pedagogickými fakultami. Je však nutné, aby byla také 

srovnatelná jak ekonomicky, tak kvalitativně s dalšími programy na naší fakultě 

a neznamenal další nárůst ekonomické zátěže pro fakultu na úkor ostatních SP. 

 A. Jančařík požádal, aby akademický senát byl informován o podobě koncepce, 

ke které dospěje koordinátorka přípravy po konzultacích s jednotlivými katedrami, 

toto bylo přislíbeno. 

 Paní děkanka okomentovala události směřující k volbě kandidáta na děkana. Po dvou 

již předem avizovaných členech kolegia se objevily informace o kandidatuře třetího. 

Paní děkanka nechce nikoho ze členů svého týmu svým vyjádřením výrazně 

zvýhodnit, či naopak poškodit, a proto se k nominacím nebude vyjadřovat veřejně 

a žádného z kandidátů přímo nepodpoří. 

 

3. Mimořádné přijímací řízení na obor Speciální pedagogika v kombinaci 

 A. Kucharská zpětně informovala o mimořádném přijímacím řízení na obory Speciální 

pedagogika – Výchova ke zdraví a Speciální pedagogika – Pedagogika v kombinované 

formě. Na každý z oborů bude přijato 10 uchazečů. 

 AS PedF UK schvaluje mimořádné přijímací řízení. (20-0-1) 

 

4. Představení rozpočtu fakulty pro rok 2016 

 Paní tajemnice představila návrh rozpočtu na 2016. PedF UK dostala ze státního 

rozpočtu o 3 900 000 Kč méně než v roce 2015. Nižší jsou taktéž příjmy z provozní 

režie projektů. I tak se podařilo sestavit reálně vyrovnaný rozpočet s dostatečnými 

rezervami. 

 Předchozí dotazy dr. Straceného, doc. Jančaříka, dr. Štípka a dr. Fuglíka byly senátu 

předneseny a zodpovězeny. Žádné další otázky senátoři nevznesli.  



 Ekonomická komise AS doporučuje spis ke schválení. 

 AS PedF UK schvaluje návrh Rozpisu na rok 2016. (20-0-1) 

 

 

5. Schvalování návrhu na čerpání stipendijního fondu 

 AS PedF UK schvaluje předložený celkový návrh na čerpání stipendijního fondu 

a rozdělení SPS pro nepedagogické pracoviště. (20-0-1) 

 

6. Informace z AS UK 

 Dr. Stracený podal informace z AS UK. AS UK schválil mimo jiné: 

1) návrh rozpočtu UK pro rok 2016; 

2) návrh Rozpisu státních neinvestičních příspěvků a dotací na provoz fakult 

a dalších součástí UK pro rok 2016; 

3) návrh na finanční podporu přípravy rozvoj. projektů vyjmenovaných fakult 

(PedF UK 1 999 000,- Kč); 

4) dílčí změnu pravidel pro organizaci studia na PedF UK, příloha č. 1; 

5) prodej bývalé menzy v Brandýse nad Labem. 

 

7. Různé 

 T. Bederka informoval studentské senátory o možnost založení fakultní emailové 

adresy pro vstup do emailových konferencí.  

 Dr. Greger zažádal o možnost zařazení do Ekonomické a Legislativní komise. 

AS PedF UK schvaluje zařazení dr. Gregera do obou komisí. (obě hlasování 20-0-1) 

 

Příští zasedání AS PedF UK se koná dne 3. 5. 2016 ve 14.00 v doktorandské místnosti. 

 

Zapsala: M. Moulisová 

Vidoval: A. Jančařík 


