
Zápis č. 21/2016 ze zasedání AS PedF UK ze dne 13. 12. 2016 

Přítomni: T. Bederka, M. Burian, D. Čechová, D. Greger, P. Chalupský, A. Jančařík, 

M. Kadrnožková, E. Kalfiřtová, J. Kohnová, M. Linková, V. Müllerová, D. Pražák,  

L. Richter, J. Stracený, J. Štípek, J. Vais, M. Valášek, L. Vaňková 

Omluveni: V. Fuglík, L. Janovec, L. Kašpar, D. Neckář, A. Smolíková, K. Voldřichová 

Hosté: M. Černochová 

Program: 

1. Přivítání nové senátorky 

2. Rozloučení se se stávajícími studentskými senátory 

3. Stipendijní fond 

4. Administrativa a různé 

 

1. Přivítání nové senátorky 

 Předseda senátu přivítal novou senátorku Veroniku Müllerovou, která se ujímá 

mandátu po R. Balském. Mandát trvá do 31. 3. 2018. 

 

2. Rozloučení se se stávajícími studentskými senátory 

 Akademický senát opouští pět senátorů z řad studentů. D. Čechová pozve na příští 

jednání náhradníky.  

 Předseda senátu poděkoval stávajícím senátorům za jejich dosavadní práci a přečetl 

dopis děkana fakulty adresovaný senátu. 

 Doc. Černochová poděkovala jménem pana děkana i jménem svým studentským 

senátorům za jejich dosavadní práci a vyjádřila přesvědčení, že vzájemná spolupráce 

bude pokračovat ve stejně přátelském a konstruktivním duchu i nadále. 

 

3. Stipendijní fond 

 T. Bederka seznámil AS s představou stipendijní komise o dělení stipendijního fondu 

v dalším kalendářním roce. Stipendijní komise ještě očekává vyjádření se 

nepedagogických pracovišť k SPS. 

 T. Bederka informoval o stavu tvorby a čerpání stipendijního fondu v letošním roce.  

 Senát byl informován o diskuzi na téma ukončení vyplácení stipendií SPS. Takový 

krok by měl pro naši fakultu závažné důsledky a je nutné všechny tyto snahy od 

počátku sledovat a pokud možno eliminovat. 

 Proběhla diskuze ohledně rezervy stipendijního fondu, o jejím případném navyšování. 

 M. Černochová upozornila, že prostředky stipendijního fondu alokované na Agon 

mohou být podhodnocené, protože komise pro fakultní Agon zahajuje svoji činnost 

a v letošním roce proběhlo pouze jedno kolo rozdělování finančních prostředků, 

zatímco v příštím roce budou tři. 

 M. Černochová představila činnost komise a upřesnila, podle jakých kritérií komise 

rozhoduje. Za problém kol. Černochová považuje skutečnost, že některé velmi kvalitní 

závěrečné práce nelze ocenit, protože autoři obhajobou ukončují studium. 

 

4. Administrativa a různé 

 M. Černochová informovala o tom, že klesá zájem o výjezdy studentů do zahraničí. 

Roste počet studentů nominovaných na ERASMUS+ mobility, kteří před výjezdem na 

zahraniční univerzitu svůj pobyt stornují. 

 AS bude v příštím roce zasedat poprvé 10. 1. a následně vždy po 14 dnech. 

 AS schvaluje zápis 20/2016. (14-0-3) 



 AS schválil následující členy komisí: 

D. Čechová – Technicko-administrativní komise (po ukončení mandátu) (16-0-1) 

D. Neckář – Stipendijní komise (po ukončení mandátu) (17-0-0) 

P. Chalupský – Studijní komise (16-0-1) 

D. Pražák – Stipendijní komise (po ukončení mandátu) (16-0-1) 

 A. Jančařík informoval, že pro potřeby AS je pokusně využíván SharePoint. 

 J. Stracený informoval, že předpisy a dokumenty schválené AS UK byly odeslány na 

MŠMT, finální verze bude sdílena mezi členy senátu, aby bylo možné začít tvořit 

fakultní předpisy a dokumenty. 

 AS zodpovídá za tvorbu nového Jednacího řádu, u dalších dokumentů se očekává 

spolupráce vedení fakulty se senátem. Fakulta využije i pomoci externích právníků. 

 D. Neckář bude požádán, aby ještě před ukončením svého mandátu ustanovil 

Studentskou oborovou radu oboru angličtina. 

 

Příští zasedání AS PedF UK se koná dne 10. 1. 2017 ve 14.00 hod. v doktorandské místnosti. 

Zapsal:  A. Jančařík 

Vidoval: A. Jančařík 


