
Zápis č. 15/2016 ze zasedání AS PedF UK ze dne 20. 9. 2016 
 
 
 

Přítomni: J. Štípek, V. Fuglík, J. Vais, L. Vaňková, L. Richter, A. Smolíková, D. Čechová, 

T. Bederka, A. Jančařík, M. Linková, D. Greger, J. Kohnová, L. Janovec, L. Kašpar, 

J. Stracený, M. Valášek 

 

Omluveni: R. Balský, M. Burian, D. Neckář, D. Pražák, M. Kadrnožková, E. Kalfiřtová 
 

 

Hosté: M. Adamec, V. Teodoridis, M. Nedělka, A. Kucharská, I. Kočová 
 

 

Program: 

1. Běžná agenda 

2. Diskuze k vypsání VŘ na provozovatele bufetu 

3. Projednání opatření k podmínkám přiznání a vyplácení účelového stipendia 

4. Informace o přijímacím řízení 

5. Změna Organizačního řádu 

6. Vědecká rada 

7. Vyhlášení doplňujících voleb v I. kurii zaměstnanecké. 
 
 
 

1.        Běžná agenda 

-     Rezignovala kolegyně Kubešová, nově je povolán náhradník, nový studentský 

senátor L. Richter. Předseda senátu přivítal nového senátora na jednání. 

-     AS schvaluje zápis 14/2016 (11-0-3) 

-     Pro tajné volby na dnešním AS jsou všichni přítomni členové AS členy volební 

komise. (14-0-1) 

-     Předsedou volební komise pro tajné volby je zvolen J. Štípek (16-0-0) 
 
 
 

2.        Diskuze k vypsání VŘ na provozovatele bufetu 

-     Proběhla diskuze o připravovaném výběrovém řízení. AS navrhl drobné změny 

v otevírací době. Diskuze se věnovala především cenové dostupnosti nabízených služeb 

a možnosti zřídit z části zázemí bufetu studentský klub. 

-     Nabídky obsahující záměry na využívání bude hodnotit komise, AS byl vyzván, aby 

doplnil 2 členy. 

-     AS navrhuje do komise pro VŘ na výběr provozovatele bufetu J. Straceného 

a  L. Vaňkovou (16-0-0) 

- 

3.        Projednání opatření k podmínkám přiznání a vyplácení účelového stipendia 

-     AS projednal opatření ke stipendiím bez připomínek (14-0-2) 
 
 
 

4.        Informace o přijímacím řízení 

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

-     Doc. Kucharská zodpověděla otázky k učitelství pro MŠ a k pedagogice předškolního 

věku. Proč vykazovat úroveň řeči formou logopedického či foniatrického potvrzení? Tradiční 

požadavek i na jiných PedF a zároveň vývoj řeči dítěte je nejvíce ovlivněn právě do 7. roku 

života (vada řeči tak může být problém).



-     AS bude projednávat a schvalovat podmínky přijímacího řízení na příštím jednání, 

musí být splněna podmínka VŠ zákona na zpřístupnění dokumentu celé akademické obci 

nejméně 7 kalendářních dní před projednáváním na AS. 
 
 
 

5.        Změna Organizačního řádu 

-     Změna Organizační struktury řízení fakulty. Návrh předložený p. děkanem obsahuje 

změny pouze v rámci struktury děkanátu a složení a počtu proděkanů, což nepodléhá 

schvalování senátu. 

-     Děkan uvedl jako jeden z důvodů snížení počtu proděkanů snahu o úspory ve 

mzdových nákladech, což bylo kvitováno s povděkem. 

-     Akademický senát vzal na vědomí informace o změnách organizační a řídící 

struktury fakulty. (16-0-0) 
 

 

6.        Vědecká rada 

-     Pan děkan zodpověděl otázku týkající se zastoupení oboru Filosofie ve vědecké radě 

a vysvětlil důvody doplnění některých jmen oproti původnímu návrhu. 

-     Předseda senátu zdůraznil, že je na místě poděkovat všem členům odvolávané 

vědecké rady za práci, kterou v uplynulých letech pro fakultu odvedli. 

-     AS bude hlasovat tajně o souhlasu s odvoláním stávající Vědecké rady dle návrhu 

pana děkana jako celku (en bloc) (14-0-2) 

-     AS bude hlasovat tajně o souhlasu se jmenování nové Vědecké rady fakulty dle 

návrhu pana děkana jako celku (en bloc) (13-0-3) 

-     Výsledek tajného hlasování: 

-     AS souhlasí s odvoláním stávajících členů Vědecké rady fakulty dle předloženého 

návrhu (viz příloha 1). (15-1-0) 

-     AS souhlasí se jmenováním členů nové Vědecké rady fakulty dle předloženého 

návrhu (viz příloha 2). (14-1-1) 
 
 
 

7.        Vyhlášení doplňujících voleb v I. kurii zaměstnanecké. 

-     AS schvaluje členy volební komise: J. Štípek, A. Jančařík, J. Vais, L. Vaňková, 

D. Čechová, M. Linková. (16-0-0) 

-     AS schvaluje v tajné volbě J. Štípka předsedou volební komise pro vyhlášené 

doplňující volby v I. kurii zaměstnanecké. (15-1-0) 

-     AS schvaluje vyhlášení doplňujících voleb do AS v I. kurii zaměstnanecké, dle 

předloženého návrhu vyhlášení voleb (viz příloha 3). (14-0-1) 
 

 
 

Příští zasedání AS PedF UK se koná dne 4. 10. 2016 ve 14.00 hod. v doktorandské 

místnosti. 

 
Zapsal: D. Greger 

Vidoval: A. Jančařík



Příloha 1-3 



 

 



Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 

Magdalény Rettigové 4 

116 39 Praha 1 
 
 
 

 

vyhlášení DOPLŇOVACÍCH voleb 

do akademického senátu 
 

Akademický senát na svém zasedání dne 20. 9. 2016 dle čl. 17, odst. 1 

Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

vyhlásil svým usnesením doplňovací volby do akademického senátu. 
 

Doplňovací volby budou probíhat v I. kurii zaměstnanecké (jeden volený zástupce) na zbytek funkčního 

období (do 31. 3. 2018). 
 
Volby budou probíhat ve dnech 24. - 27. 10. 2016 vždy od 10:00 - 14:00 hod. Místem konání voleb bude 

vstupní hala budovy fakulty na adrese Magdalény Rettigové 4, Praha 1. 
 
Přípravu a průběh voleb organizuje a řídí volební komise ve složení J. Štípek, A. Jančařík, D. Čechová, 

L. Vaňková, J. Vais, M. Linková. 
 
Předsedou volební komise byl akademickým senátem zvolen: J. Štípek (jiri.stipek@pedf.cuni.cz) 

 
Právo volit v těchto volbách má každý člen akademické obce fakulty, který je zařazen v I. zaměstnanecké 

kurii. Volby jsou přímé s tajným hlasováním. Hlasuje se osobně, zastoupení není přípustné. 
 
Kandidát na členství v senátu musí být členem akademické obce v kurii, do které jsou vyhlášeny volby. 

Kandidáta může navrhnout kterýkoliv člen akademické obce. Návrhy na kandidáty se odevzdávají volební 

komisi prostřednictvím podatelny, která opatří návrh razítkem s datem a časem podání návrhu. Počet 

kandidátů není omezen. 
 
Kandidatura musí být doložena podpisy alespoň 5 členů kurie, za níž uchazeč kandiduje, a jeho písemným 

souhlasem s kandidaturou. Rozhodne-li se kandidát odstoupit z voleb, odevzdá volební komisi ve stejné 

lhůtě písemné prohlášení o rezignaci prostřednictvím podatelny. 
 

Harmonogram voleb 
 

20. 9. 2016                              vyhlášení voleb 
 

13. 10. 2016 do 12.00 hod.     ukončení podávání návrhu na kandidáty 
 

do 18. 10. 2016                       vyvěšení kandidátní listiny 
 

24. - 27. 10. 2016                   volby 
 

do 1. 11. 2016                         zveřejnění protokolu o výsledcích voleb 
 

 
 

V Praze dne 20. 9. 2016 
 

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. 

předseda akademického senátu

mailto:stipek@pedf.cuni.cz


Příloha 
 

Kurie, v nichž doplňovací volby probíhají: 
 

 
I. kurie (zaměstnanecká) 

Katedra českého jazyka 

Katedra české literatury 

Katedra anglického jazyka a literatury 
 

Katedra germanistiky 
 

Katedra francouzského jazyka a literatury 

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 

Kabinet výuky cizích jazyků 

Katedra tělesné výchovy 
 
 
 

 
V Praze dne 20. 9. 2016 

 

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. 

předseda akademického senátu 


