
Zápis č. 9/2016 ze zasedání AS PedF UK ze dne 3. 5.2016 

 

Přítomni: R. Balský, T. Bederka, V. Blažková, D. Čechová, A. Jančařík, M. Kadrnožková, 

E. Kalfiřtová, E. Marádová, P. Nečasová, D. Pražák, J. Stracený, J. Štípek, J. Vais, 

M. Valášek, L. Vaňková, K. Voldřichová 

Omluveni: M. Burian, D. Neckář, V. Fuglík, L. Janovec 

Hosté: F. Mašek, R. Wildová, M. Nedělka, D. Greger, J. Piasecki, A. Zelenková, 

A. Procházková, M. Linková, J. Kohnová, M. Moulisová 

 

Program: 

1. Kontrola zápisu a běžná agenda. 

2. Schvalování členů Disciplinární komise. 

3. Informace paní děkanky, rozloučení se s odcházejícími členy z řad zaměstnanců a přivítání 

3 nových členů z řad studentů.  

4. Schvalování novely Pravidel pro přiznávání stipendií. 

5. Výroční zpráva o hospodaření fakulty. 

6. Různé (volba členů do komisí, výběrová řízení na fakultě, studentské hodnocení výuky - 

výsledky). 

 

 

1. Kontrola zápisu a běžná agenda 

 Schvalování zápisu 8/2016. AS PedF UK schválil zápis 8/2016. (14-1-0) 

 

2. Schvalování členů Disciplinární komise 

 Senátoři diskutovali ohledně obsazení volných míst v Disciplinární komisi členy AS 

PedF UK. Řešila se především otázka, zda volná místa obsadit stávajícími náhradníky, 

nebo zvolit členy nové. Dále se projednávalo členství dr. Laufkové v DK, která je 

vedena jako zástupce studentů, přičemž je členkou zaměstnanecké kurie. Vzhledem 

k tomu, že rozdělení do kurií se týká především voleb, senátoři neshledali v tomto 

zastoupení žádný problém. 

 Předseda disciplinární komise J. Stracený konstatoval, že v posledním roce nebylo 

nutné komisi ani jednou svolat. 

 Usnesení: AS PedF UK schvaluje Disciplinární komisi v předloženém složení (členy 

i náhradníky). (15-0-0) 

 

3. Informace paní děkanky, rozloučení se s odcházejícími členy z řad zaměstnanců 

a přivítání 3 nových členů z řad studentů 

 Paní děkanka spolu s předsedou AS a panem proděkanem Nedělkou poděkovala 

končícím senátorům z řad zaměstnanců za dobře odvedenou práci, podporu a veškerou 

činnost spojenou s funkcí senátora. 



 Paní děkanka přivítala nové senátory z řad studentů i akademiků s důvěrou v dobrou 

spolupráci jak s ní samotnou, tak s jejím novým nástupcem. Vyslovila přání, aby se 

volba nového děkana konala ve stylu fair-play a popřála senátorům mnoho úspěchů. 

 Paní děkanka poděkovala za organizaci studentských akcí, které se udály v nedávné 

době, jako Běh pro ZOO, kterého se i přes nepřízeň počasí zúčastnilo mnoho lidí, nebo 

za přípravy i realizaci oslav Majálesu. 

 Paní děkanka informovala o akcích spojených s oslavami narození zakladatele 

Univerzity, Karla IV: 

 9. 5. 2016 – Koncert k příležitosti oslav Karla IV 19:00h; 

 10. 5. 2016 – Koncert katedry HV, Týnský chrám, 19:30h; 

 12. 5. 2016 – Slavnostní shromáždění, Karolinum, 14:00h; 

 24. 5. 2016 – Koncert ve Velké aule, pořádán rektorem UK, 14:00h. 

 Paní děkanka poděkovala senátorům za schválení rozpisu financí, rozpis mzdových 

limitů jednotlivých kateder bude dopracován do nejdříve (ideálně příští týden). 

 Paní děkanka seznámila senátory s termíny důležitých zasedání a jednání: 

  2. 6. 2016 – Porada vedoucích pracovišť; 

  6. 6. 2016 – Veřejná prezentace PRVOUKu na rektorátu; 

 16. 6. 2016 – Vědecká rada; 

 16. 6. 2016 – Setkaní s děkanů pedagogických fakult se zástupci MŠMT 

k řešení aktuálních problémů (financování pedagogických fakult, 

situace s nedostatkem učitelů v nadcházejícím období, příprava 

OP VVV); 

 28. 6. 2016 – Kolegium rektora; 

 30. 6. 2016 – Porada vedoucích, Předání funkce děkana. 

 

4. Schvalování novely Pravidel pro přiznávání stipendií 

 Návrh úpravy pravidel pro přiznávání stipendií byl projednán členy Legislativní 

komise, připomínky byly zaneseny přímo do předkládané verze. 

 Stipendijní komise kvůli nedostatku členů o návrhu nejednala. 

 Změny se týkají tří oblastí – uvolnění označení Agon tak, aby se mohl vrátit 

k původnímu významu, průběžného přidělování SPS a přidělování prospěchového 

stipendia studentům 1. ročníku navazujícího magisterského studia. 

 AS PedF UK schvaluje úpravu Pravidel pro přiznávání stipendií dle předložené 

novelizace. (16-0-1) 

 

5. Výroční zpráva o hospodaření fakulty 

 Diskuze o  výroční zprávě o hospodaření fakulty byla odloženo na příští zasedání.  

 

6. Různé (volba členů do komisí, výběrová řízení na fakultě, studentské hodnocení 

výuky - výsledky) 

 Volba nových členů komisí: 

 E. Marádová – Legislativní komise (17-0-0); 

 E. Marádová – Studijní komise (17-0-0); 



 J. Kohnová – Legislativní komise (17-0-0); 

 M. Linková – Studijní komise (17-0-0); 

 J. Vais – Stipendijní komise (17-0-0); 

 I. Jelínek – Stipendijní komise (17-0-0); 

 D. Pražák a L. Vaňková – Stipendijní komise (15-0-0). 

 Výběrová řízení na fakultě. Byli zvoleni tito zástupci: 

 KPg – M. Linková (15-0-1). 

 Studentské hodnocení výuky - Anketa 

 Proběhla diskuze o viditelnosti výsledků studentského hodnocení. 

Jednotlivým vyučujícím se zobrazují pouze výsledky předmětů, které 

byly ohodnoceny více jak 10 studenty, anonymní slovní hodnocení se 

zobrazuje pouze vedoucím katedry. 

 Dále proběhla debata ohledně pozdního zveřejnění výsledků hodnocení 

ZS 2015/2016, které se k vyučujícím dostaly až po začátku LS 

a v případě návaznosti předmětů tedy nebylo možné hodnocení 

studentů v LS zúročit. 

 Usnesení: AS PedF UK žádá vedení fakulty o vysvětlení průběhu 

Ankety  ZS 2015/2016, především o zodpovězení těchto otázek:  

a) Proč došlo k výrazné časové prodlevě se zveřejnění výsledků ankety; 

b) Jsou v systému uchovávány informace o vyučujícím, ke kterým on 

nemá přístup, případně proč tomu tak je? ( 16-0-0)  

 Předseda AS PedF UK požádal senátory, aby zvážili možnost pořízení 

záznamu/přenosu ze zasedání AS PedF UK, na kterém budou představeni nominanti 

na volbu děkana a dále možnost svolání Unie AS pedagogických fakult k příležitosti 

říjnových oslav založení Pedagogické fakulty UK. 

 

Příští zasedání AS PedF UK se koná dne 17. 5. 2016 ve 14.00 v doktorandské místnosti. 

 

Zapsala: M. Moulisová 

Vidoval: A. Jančařík 

  



Příloha 1 – Složení disciplinární komise 

 

prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. – člen z řad zaměstnanců, 
PhDr. Josef Stracený, CSc. – člen z řad zaměstnanců, 
doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. – členka z řad zaměstnanců, 
Mgr. Monika Kadrnožková – členka z řad studentů, 
Bc. Tomáš Kebert – člen z řad studentů, 
PhDr. Veronika Laufková – členka z řad studentů, 
PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. – náhradnice, 
PhDr. Marie Linková, Ph.D. – náhradnice, 
Dalibor Neckář – náhradník, 
Bc. Daniel Pražák – náhradník. 

 


