
Zápis č. 14/2016 ze zasedání AS PedF UK ze dne 6. 9. 2016 
 
 
 

Přítomni: T. Bederka, M. Burian, D. Čechová, D. Greger, A. Jančařík, E. Kalfiřtová, 

L. Kašpar, J. Kohnová, M. Linková, D. Neckář, P. Nečasová, D. Pražák, J. Štípek, J. Vais, 

M. Valášek, L. Vaňková 

Omluveni: R. Balský, V. Fuglík, L. Janovec, M. Kadrnožková, A. Smolíková, J. Stracený, J. 
Kubešová 

 

 

Hosté: M. Nedělka, V. Teodoridis, V. Vlnas, A. Kucharská, M. Adamec, J. Kropáčková 
 

 

Program: 

1. Běžná agenda 

2. Vypsání doplňujících voleb do senátu 

3. Informace o přijímacím řízení a zápisech 

4. Představení vedení fakulty 

5. Vědecká rada 

6. Různé 
 

 

1.        Běžná agenda 

-     Zápis 13/2016 byl zveřejněn a nejsou k němu připomínky. 

-     P. Nečasová rezignuje na funkci senátorky k 9. 9. 2016, předseda senátu již obdržel 

rezignační dopis 

-     J. Kubešová informoval předsedu senátu o záměru rezignovat na funkci senátorky, 

rezignační dopis doposud nezaslala. Jednání o zbavení mandátu se proto odsouvá na příští 

jednání senátu. 

 
2.        Vypsání doplňujících voleb do senátu 

AS se usnesl, že na příštím zasedání vyhlásí doplňující volby na uvolněné místo v I. kurii 
(14/0/0) 

Přípravou podkladů pro vypsání voleb byl pověřen J. Štípek. 

 

3.        Informace o přijímacím řízení a zápisech 

-     AS vzal na vědomí informaci A. Kucharské o přípravě přijímacího řízení na příští rok. 

-     Pracovní materiál mají členové senátu k dispozici, finální verze bude schvalována na 

dalším jednání AS. Připomínky lze zasílat předsedovi AS. 

-     Přijímací řízení se již bude konat dle nových akreditací u oborů, které již byly 

akreditovány. 

-     A. Kucharská informovala AS o stavu zápisů do prvních ročníků. Nepodařilo se 

naplnit počty především v NMgr. studiu, proto bylo vyhlášeno druhé doplňovací přijímací 

řízení. 

-     Počty přijímaných jsou stanovovány na základě analýzy z předchozích let a již je 

v nich počítáno s tím, že část přijatých se nezapíše. 

-     Připravuje se hlubší analýza, která bude prezentována vedoucím kateder. 
 

 

4.        Představení vedení fakulty 

-     M. Nedělka představil senátu své návrhy na obsazení míst proděkanů (prof. Vlnas - 

věda a výzkum, doc. Kucharská – studijní, dr. Nečasová – studijní, doc. Černochová – 

zahraniční, doc. Teodoridis - rozvoj). 

-     Noví proděkani (V. Vlnas a V. Teodoridis) se senátu představili.



-     Místa dalších proděkanů již nebudou obsazována,  senátu  bude  předložena  změna 

v organizačním řádu fakulty. 

-     AS se usnesl, že o složení týmu proděkanů bude hlasovat jako o celku. (13/0/1) 

-     Akademický senát bere na vědomí nové obsazení funkcí proděkanů a těší se na další 

spolupráci. (13/0/1) 

 
5.        Vědecká rada 

-     M. Nedělka představil AS návrh na složení nové vědecké rady a vysvětlil koncepci, 

se kterou radu sestavoval. Cílem bylo ve větší míře zapojit mladé a perspektivní 

pracovníky. 

-     Ke složení vědecké rady proběhla diskuze. 

-     M. Adamec upozornil AS, že je nutné hlasovat nejenom o souhlasu se jmenováním 

nových členů VR, ale také dát souhlas k odvolání stávajících členů. 

-     AS požádal o vysvětlení, zda návrh na jmenování nové VR má chápat současně jako 

návrh na odvolání stávající VR jako celku. M. Nedělka toto potvrdil. 

-     Akademický senát chápe oba dva návrhy jako podané děkanem fakulty a souhlasí, 

že oba návrhy lze projednat na tomto zasedání 14/0/0. 

-     V AS proběhla diskuze ke složení vědecké rady a způsobu hlasování. Bylo 

upozorněno, že někteří členové senátu již musí jednání opustit a není dostatek času na 

důstojné projednání návrhu. 

-     AS odkládá hlasování k odvolání a jmenování vědecké rady na příští zasedání 

(12/0/1). 
 

 

6.        Různé 

-     AS svolává jednání unie akademických senátů na termín 11. - 12. 11. 2016 (13/0/0) 

-     AS pověřuje předsedu senátu, aby požádal vedení fakulty o možnost účasti dvou 

zástupců senátu na výběrovém řízení na KPPg (A. Jančařík, D. Pražák). 

-     Jednání kolegia děkana se nově účastní T. Bederka (PR) a A. Jančařík (jako 

zástupce senátu), nejsou však jeho členy a nemají hlasovací právo. V případě potřeby 

A. Jančaříka zastoupí další člen senátu. 

-     T. Bederka a A. Jančařík byli pověřeni přípravou VŘ na nového provozovatele 

bufetu, jednou z možností je rozšířit prostory bufetu o zónu pro studenty. Návrh se 

prověřuje a bude představen AS na dalším jednání. 
 
 
 

Příští zasedání AS PedF UK se koná dne 20. 9. 2016 ve 14.00 v doktorandské místnosti. 
 

 

Zapsal: D. Pražák 

Vidoval: A. Jančařík 


