
Zápis č. 18/2016 ze zasedání AS PedF UK ze dne 1. 11. 2016 

Přítomni: V. Fuglík, R. Greger, P. Chalupský A. Jančařík, L. Janovec, M. Kadrnožková, 

E. Kalfiřtová, L. Kašpar, D. Neckář, D. Pražák, L. Richter, A. Smolíková, J. Stracený, J. 

Štípek, J. Vais, M. Valášek 

Omluveni: T. Bederka, M. Burian, D. Čechová, J. Kohnová, M. Linková, L. Vaňková 

 

Program: 

1. Vyhlášení výsledků voleb 

2. Kontrola zápisu a běžná agenda 

3. Stipendia 

4. Přijímací řízení 

5. Informace z ekonomické komise 

6. Různé 

 

1. Vyhlášení výsledků voleb 

 Předseda volební komise seznámil senát s výsledky voleb (viz příloha), současně 

konstatoval, že volební komise neobdržela k průběhu a výsledkům voleb žádný protest 

a prohlásil volby za ukončené. 

 Akademický senát vzal výsledky voleb na vědomí. 

 Předseda senátu povolal doc. P. Chalupského jako nového senátora. 

 

2. Kontrola zápisu a běžná agenda 

 AS schvaluje zápis 17/2016 (11-0-5). 

 Předseda senátu informoval AS o přání prof. Spilkové se se senátem rozloučit. Paní 

profesorka byla na jednání pozvána, ovšem v předvečer se omluvila. 

 AS schvaluje, že členy komise pro sčítání hlasů v tajné volbě jsou napříště vždy 

všichni přítomní členové AS (14-0-1). 

 AS schvaluje, že předsedou komise pro sčítání hlasů v tajné volbě je napříště vždy 

J. Štípek, pokud se jednání účastní (14-0-1). 

 AS schvaluje ukončení působení I. Jelínka v komisích senátu. (15-0-1). 

 AS obdržel žádost dr. Čapka Adamce v technicko-administrativní a legislativní 

komisi. AS se seznámil s názory předsedů obou komisí a k tématu proběhla diskuze. 

Hlasování o začlenění do komisí proběhlo tajnou volbou. 

Technicko-administrativní komise (7-6-2), dr. Čapek Adamec není členem komise. 

Legislativní komise (9-4-2), dr. Čapek Adamec se stal členem komise. 

 

3. Stipendia 

 AS PedF UK bere na vědomí zprávu o tvorbě a čerpání stipendijního fondu v roce 

2016. 

 AS PedF UK schvaluje navýšení částky na mimořádná stipendia určenou k čerpání 

v kalendářním roce 2016 z 1.500.000 Kč na 3.000.000 Kč, z toho částka 200.000 Kč 

bude vyčleněna na fakultní Agon. (15-0-1). 

 AS pověřuje předsedu senátu k zahájení jednání směřujících k vyplacení prospěchové 

stipendia a mimořádného stipendia dle čl. 2, písmeno e) OPAD. 

 

4. Přijímací řízení 

 AS PedF UK podmínky přijímacího řízení do doktorského studia dle předloženého 

návrhu. (13-0-2).  

(viz http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-87.html/ a http://pedf.cuni.cz/PEDFEN-6.html/) 

http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-87.html/
http://pedf.cuni.cz/PEDFEN-6.html


 

5. Informace z ekonomické komise 

 Předseda ekonomické komise informoval o průběhu jednání EK s vedením fakulty. 

EK projednala výsledovku za měsíce leden až září letošního roku a nemá k ní 

připomínek. EK projednala změnu rozpisu a doporučila využít celou část 

mimořádného příspěvku na odměny vyplácené v letošním kalendářním roce. Této 

žádosti bylo vyhověno. 

 Akademický senát bere na vědomí zprávu o hospodaření v měsících leden až září. (15-

0-1). 

 Akademický senát schvaluje změnu rozpisu. (15-0-1). 

 Akademický senát diskutoval o způsobu, který použila univerzita pro rozdělování 

mimořádného příspěvku na činnost, a přijal následující usnesení: 

 

Tím, že pro rozpis mimořádného příspěvku byla použita stejná pravidla jako pro řádné 

příspěvky, došlo k ještě většímu rozevření nůžek mezi fakultami a k prohloubení 

rozdílů v odměňování stejného typu práce na různých pracovištích stejného 

zaměstnavatele. Mimořádný příspěvek tak neplní svůj účel ocenit finančně 

podhodnocenou práci akademických pracovníků. 

 

6. Různé  

 J. Stracený informoval o zahájení činnosti nového pronájemce bufetu. 

 A. Jančařík informoval AS o pohřbu prof. Heluse, členové senátu se pohřbu zúčastní. 

 A. Jančařík informoval o setkání zástupců akademických senátů pedagogických fakult 

v pátek 11. 11. 2016, členové našeho senátu jsou zváni. 

 AS odkládá diskuzi k roli univerzity ve společnosti, vyjadřování se k aktuálním 

tématům a mandátu senátu jako zástupce fakulty na příští jednání. 

 

 

 
Příští zasedání AS PedF UK se koná dne 15. 11. 2016 ve 14.00 hod. v doktorandské místnosti. 

 

 

Vidoval: A. Jančařík 

  



  

Univerzita Karlova  

Pedagogická fakulta 

Magdalény Rettigové 4 

116 39 Praha 1 
 

PROTOKOL O PRŮBĚHU A VÝSLEDCÍCH 
DOPLŇOVACÍCH VOLEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU 

Volební komise na základě svého jednání zveřejňuje dle 
Volebního a jednacího řádu AS PedF UK v Praze tento protokol o výsledcích a průběhu 

doplňovacích voleb 
do AS PedF UK, které probíhaly ve dnech 24. 10. – 27. 10. 2016. 

 

I. kurie zaměstnanecká 

počet členů kurie: 86; počet odevzdaných hlasovacích lístků: 51; počet platných 
hlasovacích lístků 51; počet neplatných hlasovacích lístků 0; 

přehled odevzdaných hlasů a pořadí kandidátů: 

kandidát hlasů pořadí 

doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. (KAJ) 28 1 

PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (KČJ) 23 2 

zvoleni byli: 

doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. (KAJ) 

náhradníci: 

PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (KČJ) 1. náhradnice 

 

 

 

V Praze dne 1. listopadu 2016 

 

PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.  

předseda volební komise 

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. 

předseda akademického senátu 

 


