
Zápis č. 20/2016 ze zasedání AS PedF UK ze dne 29. 11. 2016 

Přítomni: T. Bederka, D. Čechová, D. Greger, P. Chalupský, A. Jančařík, L. Janovec, 

M. Kadrnožková, E. Kalfiřtová, L. Kašpar, M. Linková, D. Pražák, A. Smolíková, J. Stracený, 

J. Vais, M. Valášek, L. Vaňková 

Omluveni: M. Burian, V. Fuglík, J. Kohnová,  D. Neckář, L. Richter, J. Štípek, 

K. Voldřichová 

Program: 

1. Kontrola zápisu a běžná agenda 

2. Informace o jednání AS UK 

3. Různé 

 

1. Kontrola zápisu a běžná agenda 

 AS schvaluje zápis 19/2016. (11-0-2) 

 AS obdržel rezignační dopis R. Balského, dopis splňuje všechny náležitosti a rezignace 

je přijata. Na příští senát bude pozvána náhradnice. 

 Na příštím zasedání senátu se rozloučíme s některými studentskými senátory. 

 

2. Informace o jednání AS UK 

 AS UK schválil 24 nových předpisů, nebyl schválen Stipendijní řád. 

 Studijní předpisy zavádí povinnost uschovávat písemné práce do dalšího akademického 

roku. Dále ruší obory – stále se řeší a souborné zkoušky. Na naší fakultě budou souborné 

zkoušky pravděpodobně nahrazeny klauzurními pracemi. 

 AS schválil navýšení poplatků za studium, hrozí propad příjmů stipendijního fondu 

v důsledku změn vysokoškolského studia a metodiky výpočtu. 

 Před odmítnutím Stipendijního řádu byla navýšena horní hranice pro prospěchová 

a doktorandská stipendia, snížena povinná kvóta u prospěchových stipendií (může 

dostávat méně studentů) a umožněno platit doktorandům starším 26 let ze stipendijního 

fondu zdravotní a sociální pojištění. 

 Je možné zahájit práce na tvorbě fakultních předpisů. AS si vytváří sám jednací řád. 

Předseda senátu nabídne fakultě spolupráci na tvorbě dalších předpisů, především na 

přípravě Volebního řádu AS PedF UK. 

 

3. Různé 

 Na začátku příštího roku dojde k vyčerpání FPP rektorátu, ze kterého jsou navyšována 

stipendia na doktorandy. Je možné dorovnat z našeho stipendijního fondu. 

 Práci zahájila komise pro vícekriteriální hodnocení, nyní se čeká na podklady, další 

jednání proběhne 4. 1. 2017. 

 Členové stipendijní komise byli požádáni, aby zahájili práce na přípravě rozdělení 

čerpání stipendijního fondu v roce 2017. Je vhodné uvažovat o kompenzaci stipendií 

doktorandů po vyčerpání FPP. 

 Byla zahájena práce na přípravě aktualizace dlouhodobého záměru, bude projednáván 

vedením fakulty a senátem. Současně se připravuje hodnocení letošního roku. 

 Byla uzavřena nová kolektivní smlouva. V důsledku navýšení minimální zaručené 

mzdy a minimální mzdy dochází na naší fakultě k navýšení mzdových výdajů. 

Příští zasedání AS PedF UK se koná dne 13. 12. 2016 ve 14.00 hod. v doktorandské 

místnosti. 

Vidoval:  A. Jančařík 


