
 

Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, 

IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208, Tel.: +420 221 900 111, www.pedf.cuni.cz 

 

Zápis z jednání dislokační komise 28.02.2023 

Č.j.: UKPedF/109808/2023 

 

Přítomni:  prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. – předseda komise, PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D., 

doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D., Mgr. Bc. Marie Lohynská, doc. RNDr. Antonín 

Jančařík, Ph.D., Ing. Ivana Kočová, doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. 

Omluveni: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 

Předložen plán dislokací PedF UK, předseda komise vysvětlil níže uvedené požadavky na dislokaci. 

Důvody dislokace jsou následující: 

 Koncentrace ORP a proděkana pro rozvoj do jedné budovy. 

 Poradna získá důstojné a více anonymní prostory pro klientelu z řad studentů a pracovníků 

fakulty a s lepší dostupností pro hendikepované. 

 Nový „meeting room“ pro doktorandy a pracovníky fakulty pod správou a s prioritním využití 

pro OKM (rezervace v SIS), vybavení pro offline i online schůzky. 

 Nový prostor pro fakultní doktorandy. Klíče budou k dispozici k zápůjčce na vrátnici Rett. 

Budova [S] Magdalény Rettigové 8, Praha 1 a Budova [Sp] Spálená 10, Praha 1: 

 Místnost Sp215 bude sloužit jako individuální pracovna pro akademickou poradnu. 

 Dr. Rydlo přesun z Sp215 do S301 (místnost po Bc. Červeném). 

 Bc. Červený z S302 do S200 (původně dr. Kohnová). 

 prof. Bílek z S202 do S200. 

 Postdoci a doktorandi z katedry pedagogiky z S103 do S202. 

 S103 nově meeting room pro pracovníky fakulty a OKM. Místnost nebude sloužit pro výuku. 

Kapacita místnost cca 15 osob. 

Budova [R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1: 

 R106 současné prostory akademické poradny přebudovány na místnost pro doktorandy. 

Stávající vybavení – mobiliář, se bude přesouvat do nových prostor poradny (hrazeno 

z projektu). 

Termín uskutečnění plánované dislokace dle výše zvedených požadavků: do 20.03.2023. 

Návrhy dislokační komice odhlasovány v poměru ANO (7), NE (0), zdržel se (1) 

V Praze dne 06.03.2023, zapsala H. Vašíčková, vidoval prof. Nedělka 

http://www.pedf.cuni.cz/

