
Zápis č. 13/2016 ze zasedání AS PedF UK ze dne 28. 6. 2016 

 

 

Přítomni: R. Balský, T. Bederka, M. Burian, D. Čechová, V. Fuglík, D. Greger, A. Jančařík, 

L. Janovec, M. Kadrnožková, E. Kalfiřtová, L. Kašpar, J. Kohnová, J. Kubešová, M. Linková, 

D. Neckář, P. Nečasová, D. Pražák, A. Smolíková, J. Stracený, J. Štípek, J. Vais, 

M. Valášek, L. Váňová, K. Voldřichová  

Omluveni: - 

 

Hosté: T. Kebert, Z. Fischerová  

 

Program:  

1. Kontrola zápisu a běžná agenda 

2. Návrh na udělení medaile fakulty paní profesorce R. Wildové 

3. Otázka platnosti mandátu senátorky Jany Kubešové 

4. Volba kandidáta na děkana fakulty  

5. Vyhlášení výsledků volby 

 

1. Kontrola zápisu a běžná agenda  

- AS PedF UK schvaluje zápis 12/2016. (21-0-1) 

- D. Neckář obdržel návrh na založení studentské oborové rady oboru Výchova 

ke zdraví, rada byla ustanovena v předloženém složení. 

 

2. Návrh na udělení medaile fakulty paní profesorce Wildové  

- AS PedF UK souhlasí, aby byl dr. Štípek skrutátorem volby. (21-0-1) 

- AS PedF UK schválil návrh na udělení medaile fakulty paní profesorce Wildové 

za dlouhodobý přínos a šíření dobrého jména fakulty. (21-0-1) 

 

3. Otázka platnosti mandátu senátorky Jany Kubešové 

- AS PedF UK obdržel podnět týkající se platnosti mandátu J. Kubešové. 

- Senátorka Jana Kubešová se třikrát nezúčastnila po sobě jdoucích jednání senátu. 

Senátorka se zpětně omluvila ze zdravotních a osobních důvodů před jednáním senátu dne 

14. 6. 2016 a schvalováním zápisu 12/2016. AS došel k závěru, že mandát v senátu na 

dnešním jednání je nezpochybnitelný, dále se bude případem zabývat na příštím 

(tj. zářijovém) jednání AS PedF UK. (23-0-1) 

 

4. Volba kandidáta na děkana fakulty  

- AS PedF UK schvaluje za členy komise všechny přítomné senátory. (24-0-0)  

- Za předsedu komise schvaluje volební komise dr. Štípka. (24-0-0)  

- Volební komise schvaluje následující návrhy na skrutátory: Jančařík, Čechová, Burian, 

Kadrnožková. (22-0-2) 

- Průběh voleb (viz Protokol o průběhu a výsledcích projednávání návrhu). 

- Kandidátem na funkci děkana Pedagogické fakulty byl zvolen prof. Michal Nedělka. 

 

5. Vyhlášení výsledků volby 

- AS PedF UK vyhlásil výsledky volby za přítomnosti všech nominantů a poblahopřál 

prof. Nedělkovi ke zvolení. 



- AS PedF UK se rozloučil s paní děkankou a popřál ji mnoho úspěchů v další profesní 

kariéře. 

 

 

Příští zasedání AS PedF UK se koná dne 6. 9. 2016 ve 14.00 v doktorandské místnosti. 

 

Zapsala: Z. Fischerová  

Vidoval: A. Jančařík 

  



 

 

 

        

 
 

Univerzita Karlova v Praze 

       Pedagogická fakulta 
       Magdalény Rettigové 4 

116 39 Praha 1 

 

 

PROTOKOL O PRŮBĚHU A 

VÝSLEDCÍCH 

projednávání návrhu na jmenování 

děkana  

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE, 

PEDAGOGICKÉ FAKULTY  
 

Volební komise na základě svého jednání ze dne 28. června 2016 zveřejňuje 
tento protokol o výsledcích a průběhu projednávání návrhu na jmenování děkana 

Univerzity Karlovy v Praze Pedagogické fakulty, které proběhlo  
dne 28. června 2016 

 

Volební komise ve složení všech 24 členů senátu zjistila na svém zasedání dne 28. června 

2016, že: 

 Prvního kola voleb se zúčastnilo 24 senátorů (100 %). Odevzdáno bylo 24 hlasovacích 
lístků (100 %), z toho 24 hlasovacích lístků bylo platných (100 %). Nominant M. Nedělka 
obdžel v prvním kole 10 hlasů, M. Adamec 8 hlasů a A. Kucharská 6 hlasů. Kandidát 
nebyl v prvním kole zvolen. Do druhého kola postoupil M. Nedělka a M. Adamec. 

 Druhého kola voleb se zúčastnilo 24 senátorů (100 %). Odevzdáno bylo 24 hlasovacích 
lístků (100 %), z toho 24 hlasovacích lístků bylo platných (100 %). Nominant M. Nedělka 
obdžel ve druhém kole 13 hlasů, M. Adamec 9 hlasů (a 2 senátoři se zdrželi hlasování).   

Na základě výše uvedených údajů volební komise konstatuje, že volby proběhly v souladu 

s Volebním a jednacím řádem Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze a kandidátem 

na funkci děkana Pedagogické fakulty byl zvolen prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 

 

V Praze dne 28. června 2016 

 


