
Zápis č. 12/2016 ze zasedání AS PedF UK ze dne 14. 6. 2016 
 

 
Přítomni: J. Stracený, L. Kašpar, E. Kalfiřtová, P. Nečasová, A. Jančařík, J. Štípek, 
M. Valášek, D. Čechová, V. Fuglík, D. Greger, J. Kohnová, M. Linková, , J. Vais, L. Vaňková, 
K. Voldřichová, R. Balský, L. Janovec, M. Kardnožková, D. Pražák, A. Smolíková 
 
Omluveni: M. Burian, J. Kubešová, D. Neckář 
 
Hosté: paní děkanka R. Wildová, F. Liška, K. Duschinská, Y. Kostelecká, M. Rendl, 
J. Kropáčková, V. Rambousek, P. Novotný, M. Kaslová, I. Špirk, V. Trojan, E. Vachudová, 
P. Svoboda, M. Zvírovský, I. Jelínek, M. Dvořáková, Z. Fischerová 
 

 
Program:  

 
1. Kontrola zápisu a běžná agenda 
2. Návrhy na Medaile univerzity 
3. Návrh na člena disciplinární komise 
4. Smlouva o pronájmu budovy v Brandýse nad Labem 
5. Video ze shromáždění akademické obce 
6. Diskuze s nominanty na kandidáta na funkci děkana PedF UK 
7. Různé 

 

 
1. Kontrola zápisu a běžná agenda  

 Schvalování zápisu č.10/2016: As PedF UK schvaluje zápis 10/2016. (17-0-1) 
 Informace z velkého senátu:  

o Rektor informoval o zřízení Národního akreditačního úřadu, jedním 

z místopředsedů bude i bývalý kancléř UK RNDr. Tomáš Jelínek.  

o Konference rektorů: Padl informační systém Rady vlády pro evidenci RIV. 

Věda žije chce nastavit svůj informační systém.  

o Návrh na změnu názvu 2. lékařské fakulty nebyl schválen.  

o Na podzim budou novely univerzitních předpisů, v lednu fakultních.  

 
2. Návrhy na Medaile univerzity 

- AS PedF UK schvaluje návrh na udělení Medaile univerzity ve stupni zlatá 
prof. Elišce Walterové za celoživotní dílo, především za přínos k rozvoji oboru 
srovnávací pedagogika a za její zásadní přispění k rozvoji výzkumu školního 
vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ocenění navrhujeme 
u příležitosti sedmdesátého výročí založení naší fakulty. (18-0-0) 

- As PedF UK schalvuje návrh na udělení Medaile univerzity ve stupni zlatá 
prof. Milanu Hejnému za celoživotní dílo, především za přínos k rozvoji didaktiky 
matematiky. Prof. Hejný svým dílem ovlivňuje několik generací učitelů matematiky, 
odborníků v didaktice matematiky i žáků a rodičů. Svými postoji přispívá k šíření 
dobrého jména Pedagogické fakulty a Univerzity Karlovy v Praze. Ocenění 
navrhujeme u příležitosti životního jubilea prof. Hejného a sedmdesátého výročí 
založení naší fakulty. (18-0-0) 

 
3. Návrh na člena disciplinární komise 

- AS PedF UK schvaluje návrh jmenovat Annu Smolíkovou členkou disciplinární 
komise. (17-0-1)  



 
4. Smlouva o pronájmu budovy v Brandýse nad Labem 

- AS PedF UK schvaluje záměr na uzavření smlouvy pronájmu mezi fakultou 
a Ing. Trnkou na prostory v Brandýse nad Labem. (15-0-3) 
 

5. Video ze shromáždění akademické obce 
Bylo zveřejněno video ze shromáždění akademické obce. Kvalita videa je dána 
kamerami v místnosti. Pokusí se o zesílení hladiny zvuku. Přístup k videu přes odkaz 
na facebooku.  
 

6. Diskuze s nominanty na kandidáta na funkci děkana PedF UK 
Akademickému senátu se představili nominanti na kandidáta na funkci děkana v předem 
stanoveném pořadí a zodpověděli otázky senátorů týkající se vědy, ekonomiky a další 
aspektů svých vizí řízení fakulty, a to včetně složení pracovních týmů a obsazení míst 
jednotlivých proděkanů.  
Žádný z nominantů neuvažuje o změnách ve vedení fakulty v průběhu prázdnin 
a nepožaduje svolání mimořádného jednání AS v červenci či srpnu. 
 

7. Různé 
Akademický senát diskutoval technické aspekty volby děkana a zveřejnění výsledků.  

 
 
 
Příští zasedání AS PedF UK se koná dne 28. 6. 2016 ve 14.00 v doktorandské místnosti. 
 
Zapsala: Z. Fischerová  
Vidoval: A. Jančařík 
 
 
 
 

 
 


