
Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 14. 6. 2022 od 15:00

Místo: Hollar, místnost č. 212

Přítomni:

Za pedagogickou komoru:

Hana Kubátová, M.A., Ph.D; Mgr. Veronika Macková, Ph.D; Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.;

Mgr. Magda Pečená, Ph.D.; PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D; PhDr. Pavel Szobi, Ph.D.; prof. MgA.

Martin Štoll, Ph.D; Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.

Za studentskou komoru:

Bc. Matěj Šarboch; Bc. Jan Křovák; Bc. Kateřina Motyčková; Bc. Nick Ojo Omorodion; Bc. Barbora

Součková

Omluveni:

PhDr. Mgr. Jiří Kukačka, Ph.D.; PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.; Bc. Jáchym Nerad; Karina

Rejchrtová; Jakub Dolejš; Šimon Charvát; Bc. Tomáš Kouba

Hosté: děkan FSV UK JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.; tajemník FSV UK Ing. Ondřej Blažek;

RNDr. Michal Červinka, Ph.D.

Na začátek dnešního zasedání se nesešel dostatek členů AS FSV UK a plénum nebylo

usnášeníschopné. Předsedkyně Magda Pečená proto vyzvala děkana, aby přítomným nejprve

neformálně shrnul nejnovější informace z vedení FSV. Děkan zhodnotil aktuální stav plnění Plánu

realizace Strategického záměru Fakulty sociálních věd UK v roce 2022. Postupně probral všechny

priority a jejich body. Co se týče první priority “Zajištění kvalitní výuky i v komplikované době”, tak

děkan mimo jiné zmínil fungování institutu studentských ombudsmanů, který bude ve zkušebním

režimu běžet i nadále. Směrem k rozvoji doktorského studia poznamenal, že v současnosti probíhá

hodnocení kurzů. Na podzim se pro Ph.D. studenty připravuje Welcome Week. Dále děkan

informoval o projektu, který je zaměřený na hybridní výuku. Děkan také zhodnotil prioritu č. 3

“Systematický rozvoj internacionalizace fakulty”. Uvedl, že FSV se podílí na využívání možností

strategických partnerství. Co se zahraniční mobility týká, tak fakulta se vrátila k předcovidovému

standardu.

Další prioritou, kterou děkan okomentoval, je “Dokončení jinonického projektu a zahájení působení

v rekonstruovaném a rozšířeném areálu”. Řekl, že vše je dokončeno nebo dokončováno či již



dokonce předáno (zmínil například parkoviště, schodiště atd.). V současnosti probíhá soutěžení

nábytku. Stále platí předpoklad, že výuka v Jinonicích začne v letním semestru 2023. S největší

pravděpodobností ale do té doby nebude ještě zkolaudovaná přístavba, a to kvůli problémům se

stavebním povolením (viz informace z minulých zasedání senátu). Michal Červinka se následně

zeptal, jak to nyní se (zrušeným) stavebním povolením vypadá a zda probíhá komunikace se

sousedkou, která s FSV vede spor. Děkan odpověděl, že zatím fakulta nebyla vyzvána, aby

požádala o dodatečné stavební povolení. Pokus o komunikaci se zmíněnou sousedkou podle něj

ze strany fakulty proběhl, nesetkal se ale s žádnou odezvou.

Na závěr se děkan věnoval prioritě č. 5. “Srozumitelná a atraktivní prezentace, zviditelnění

uplatnitelnosti a odbornosti, posílení komunity zahraničních studentů”. V té souvislosti pohovořil o

podpoře komunitního života na fakultě. Konala se například oslava založení FSV či děkanský

sportovní den. V neposlední řadě zmínil také vytvoření expertní skupiny pro Ukrajinu.

Michal Červinka měl dotaz ohledně Zoomu. Zaslechl, že licence bude končit v říjnu, a proto ho

zajímá, jak bude možné o ni žádat poté. Podle děkana existují dva typy licencí. Ty (pro FSV)

bezplatné (tj. poskytnuté přes UK) budou k dispozici do května 2023. Komerční licence budu

pokračovat dále tam, kde o ně bude zájem. Ukončení licencí tak zatím podle Tomáše Karáska není

na pořadu dne. Finanční náklady by v  tomto ohledu byly pro fakultu snesitelné.

Přišla Eliška Tomalová

Pavel Szobi se pak zeptal, zda by bylo možné v jinonickém areálu zřídit včelí úly. Děkan

odpověděl, že to teď není na pořadu dne.

Přišla Kateřina Motyčková

Další otázku vznesla Hana Kubátová, kterou zajímalo, zda se již obsadila pozice administrativní

podpory pro projekty NPO a další. Dodala, že inzerát nenašla na fakultní stránce s volnými

pozicemi a zeptala se, zda by bylo možné, aby klíčové administrativní pozice byly inzerovány

rovněž na webu fakulty. Tajemník řekl, že je možné tam inzerát umístit. Děkan doplnil, že se zatím

na tuto pozici nikdo nenašel.



1. Schválení návrhu programu a zápisu ze zasedání AS FSV UK dne 17.
května 2022

Magda Pečená poděkovala nově příchozím a uvedla, že nyní je již plénum usnášeníschopné.

Poté představila předsedkyně AS FSV UK návrh programu na dnešní zasedání. Jelikož nebyly

žádné doplňující nebo pozměňující návrhy, vyzvala k hlasování.

1. Schválení návrhu programu a zápisu ze zasedání AS FSV UK dne 17. května 2022

2. Zprávy z předsednictva a komisí AS FSV UK, zprávy z AS UK

3. Informace z vedení FSV UK, včetně vyhodnocení plnění Strategického záměru a závěry
Optimalizačních auditů

4. Návrh Výroční zprávy FSV UK za rok 2021 a Výroční zprávy o hospodaření FSV UK za rok 2021

5. Návrh Rozpočtu na rok 2022

6. Návrh opatření děkana k prospěchovým stipendiím

7. Volební řád AS FSV UK ve vztahu k volebním mandátům

8. Různé

Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje program zasedání 14. června 2022

Pro: Kubátová, Macková, Mouralová, Pečená, Soukup, Szobi, Štoll, Tomalová, Křovák, Motyčková,

Ojo Omorodion, Součková

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Usnesení bylo přijato

Zápis ze zasedání AS FSV UK ze dne 17. května byl rozeslán k připomínkám, jež byly následně

zapracovány.

Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání AS FSV UK ze dne 17. května 2022

Pro: Kubátová, Macková, Mouralová, Pečená, Soukup, Szobi, Štoll, Tomalová, Křovák, Motyčková,

Ojo Omorodion, Součková

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo



Usnesení bylo přijato

2. Zprávy z předsednictva a komisí AS FSV UK, zprávy z AS UK

Předsednictvo
Magda Pečená sdělila, že se předsednictvo AS FSV UK sešlo on-line 6. června. Uvedla, že vše

podstatné je uvedeno v zápisu, který je zveřejněn na webových stránkách AS FSV UK. Řekla, že

se zabývali body dnešního programu.

Sociální komise (SocK)
Předsedkyně Sociální komise AS FSV UK (SocK) Barbora Součková uvedla, že se setkali 8.

června. Na programu měli vyhlášení voleb pro institut studentských ombudsmanů. Plánuje se, že

jejich propagace začne na konci srpna. Volby se budou konat 3. až 4. října 2022. Kromě toho na

zasedání již tradičně zazněly zprávy od studentských ombudsmanů. Nic závažného za uplynulý

měsíc neřešili.

Ekonomická komise AS FSV UK (EK)
Ekonomická komise AS FSV UK se setkala 31. května. Hlavním bodem byl podle Pavla Szobiho

návrh letošního rozpočtu FSV UK. Bohatá diskuze proběhla ohledně stipendijního fondu. Členové

EK doporučili plénu rozpočet schválit.

Následně se na plénu AS FSV UK krátce debatovalo o tom, že fakulta udržuje určitou finanční

částku v eurech. Podle tajemníka se jedná o rozumný krok, a to zejména kvůli platbám nájmu v

Pekařské (v EUR) a zajištění ostatních cash-flow projektů v eurech.

Přišel Matěj Šarboch

Studijní komise FSV UK (StK)
Předsedkyně Studijní komise FSV UK (StK) Magdalena Mouralová řekla, komise sešla v

nedostatečném počtu a nebyla usnášeníschopná.

Zprávy z AS UK
Jan Křovák informoval, že od posledního zasedání AS FSV UK akademický senát univerzity

nezasedal.

Legislativní komise AS FSV UK (LK)



Legislativní komise jednala 9. června. Martin Štoll informoval, že diskutovali o 3. bodu programu

dnešního zasedání, a to konkrétně o obsahové stránce části “závěry Optimalizačních auditů”.

Dále se LK věnovala návrhu výkladu a usnesení ke sporným situacím ve Volebním řádu FSV UK

(bude předmětem bodu 7).

3. Informace z vedení FSV UK, včetně vyhodnocení plnění Strategického
záměru a závěry Optimalizačních auditů

Pan děkan velmi krátce shrnul vyhodnocení Strategického záměru za 1. pololetí 2022 v duchu

informace ze začátku zasedání senátu (viz úvod zápisu).

Poté dostal slovo tajemník Ondřej Blažek, aby plénu představil “Zprávu z interního šetření v oblasti

administrace vědeckých projektů”. Tajemník poznamenal, že nechce, aby se rozbilo to, co nyní

funguje. Zmínil ale některé nedostatky a prostory pro zlepšení. Uvedl mimo jiné, že cílem je

redefinovat a precizovat misi Oddělení vědy v oblasti administrace vědeckých projektů; koncepce

podle musí být jasná do konce léta, cílem je administraci vědeckých projektů sjednotit a odbourat

výjimky. Zmínil například potřebu standardizace rozsahu poskytovaných služeb, doplnění a

zlepšení nastavení procesů, upřesnění předpisové základny a metodik, následně důraz na

dodržování nastavených pravidel, jejich důsledné vymáhání, až po agendu týkající se stanovování

režií. Tajemník dodal, že v plánu je také mimo jiné zavedení jednotné platformy pro projektové

weby či doplnění kapacit a kompetencí týmu OV.

Magda Pečená otevřela diskuzi. Hana Kubátová měla připomínku ohledně zobrazování publikací.

Podle ní se ne vždy zobrazují správně. Tajemník odpověděl, ať se na něj s tímto problémem obrátí

individuálně, že není problém jej vyřešit.

Podle předsedkyně AS FSV UK by se posun v implementaci změn v oblasti administrace

vědeckých projektů mohl zhodnotit na lednovém zasedání AS FSV UK. Následně Magda Pečená

plénu navrhla, aby tajemníkovu zprávu vzalo na vědomí.

Usnesení č. 3: AS FSV UK bere na vědomí Zprávu z interního šetření v oblasti administrace
vědeckých projektů
pro: Kubátová, Macková, Mouralová, Pečená, Soukup, Szobi, Štoll, Tomalová, Křovák, Motyčková,

Ojo Omorodion, Součková, Šarboch

proti: nikdo

zdržel se: nikdo



Usnesení bylo přijato

4. Návrh Výroční zprávy FSV UK za rok 2021 a Výroční zprávy o
hospodaření FSV UK za rok 2021

Magda Pečená vyzvala děkana, aby stručně představil návrh Výroční zprávy FSV UK za rok 2021.

Tomáš Karásek uvedl, že dokument byl k dispozici v podkladech na dnešní zasedání pléna.

Zpráva podle něj po schválení ještě projde jazykovou korekturou a grafickou úpravou.

Usnesení č. 4: AS FSV UK schvaluje Výroční zprávu za rok 2021 v předloženém znění.

Pro: Kubátová, Macková, Mouralová, Pečená, Soukup, Szobi, Štoll, Tomalová, Křovák, Motyčková,

Ojo Omorodion, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Usnesení bylo přijato

Poté se ujal slova tajemník, který plénum seznámil s návrhem Výroční zprávy o hospodaření FSV

UK 2021. Uvedl mimo jiné, že za loňský rok vykázala FSV celkový hospodářský výsledek ve výši

13 765 910,54 Kč. Zmínil, že co se příjmů fakulty týče, tak absolutně nejvýznamnější položkou v

tomto ohledu byly poplatky za studium v cizím jazyce. Naopak nejvýznamnější nákladovou

položkou jsou již dlouhodobě osobní náklady. Nejvýznamnějším rozvojovým projektem na FSV v

roce 2021 byla podle tajemníka - stejně jako v předchozím období - klíčová realizace projektu

„Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice".

Usnesení č. 5: AS FSV UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FSV UK za rok
2021 v navrženém znění

Pro: Kubátová, Macková, Mouralová, Pečená, Soukup, Szobi, Štoll, Tomalová, Křovák, Motyčková,

Ojo Omorodion, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo



5. Návrh rozpočtu na rok 2022
Opět dostal slovo tajemník, tentokrát aby představil návrh rozpočtu na rok 2022. Řekl, že z

podkladů RUK vyplývá, že FSV je pátou největší fakultou UK. Nárůst nominálních prostředků je

oproti loňsku o osm procent (při zohlední bonifikace Progresu v roce 2021 ca 6,8 %).

Dále tajemník mimo jiné okomentoval návrh meziročního nárůstu nákladů v jednotlivých kapitolách

rozpočtu (např. DEK, CFA či u jednotlivých institutů). Co se týče nárůstu nákladů v kapitole

“Děkanát”, tak ten souvisí zejména s plánovaným personálním posílením OPPI (z důvodu

jinonického projektu), vzniku nové pozice interní právničky, referenta spisové služby atd. Tajemník

také zdůvodnil náklady jednotlivých institutů a středisek. Upřesnil mimo jiné, že 80 až 83 procent

nákladů tvoří mzdy, odvody a stipendia. Fondy DEK a CFA jsou tvořeny zejména z důvodu

zajištění kofinancování projektu v Jinonicích a hrazení neuznatelných nákladů. Fondy institutů tvoří

určitou rezervu pro instituty pro případ zhoršení finanční situace v příštích letech či jako zdroj pro

případnou vnitrofakultní půjčku. V neposlední řadě tajemník zmínil výrazné snížení stavu

Stipendijního fondu, který je tvořen z poplatků studentů za prodloužení studia. To s sebou nese

nutnost snížit prospěchová stipendia, která jsou z tohoto fondu vyplácena.

Nick Ojo Omorodion se zeptal, co je příčinou snížení stavu Stipendijního fondu. Děkan řekl, že

přesná analýza důvodů není k dispozici. Obecně se ale uvádí dvě příčiny, a to zvýšení poplatků,

které motivují studenty ukončit studium včas (a ukázal se jako dostatečně motivační pro ukončení

studia v řádném termínu) a odpuštění poplatků v době covidu. Tomáš Karásek dodal, že vedení

dlouho diskutovalo o tom, na jakou částku prospěchová stipendia snížit. Nakonec došli ke

kompromisu 15 tisíc Kč. Pokles je podle děkana markantní, což děkana mrzí, jiné řešení ale není.

Michal Červinka řekl, že ho tato zpráva rozesmutnila a šokovala. Tento druh stipendia je podle něj

pro studenty motivací a zeptal se tedy, proč vedení fakulty daný fond “nedosype”. Tajemník uvedl,

že do stipendijního fondu bohužel není možné peníze “dosypat”. Podle Magdaleny Mouralové se

sice jedná o nepříjemnou situaci, prospěchová stipendia jsou ale podle ní obecně nespravedlivým

nástrojem. Nick Ojo Omorodion řekl, že on osobně prospěchové stipendium nikdy nedostal,

nicméně kdyby se mu “poštěstilo”, tak mu nezáleží na tom, jak vysoká částka by to byla, protože

by s ní předem nepočítal. Nemělo by jít podle něj o peníze, se kterými studenti předem kalkulují.

Matěj Šarboch uvedl, že se vždycky snažil patřit mezi nejlepší studenty a vidina prospěchového

stipendia ho motivovala. Přijde mu to jako spravedlivý nástroj. Jan Křovák řekl, že negativní na tom

je, že se jedná o skokový propad. Jinak ho výše prospěchového stipendia nijak zásadně neuráží.

Děkan dodal, že by mu vadilo, kdyby tento výrazný pokles byl jen jeden rok, protože by to nahodile

zasáhlo pouze jeden ročník studia. Nezdá se ale, že tomu tak bude.



Usnesení č. 6: AS FSV UK schvaluje rozpočet FSV UK na rok 2022

Pro: Kubátová, Macková, Mouralová, Pečená, Soukup, Szobi, Štoll, Tomalová, Křovák, Motyčková,

Ojo Omorodion, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Usnesení bylo přijato

6. Návrh opatření děkana k prospěchovým stipendiím
Následný bod programu, kterým vedení fakulty navrhuje snížit prospěchové stipendium na

zmíněných 15 tisíc Kč, navazuje na předchozí debatu. Nick Ojo Omorodion se pak ještě děkana

zeptal, zda je v plánu - pokud to podmínky dovolí - prospěchové stipendium opět postupně

navyšovat. Děkan odpověděl, že samozřejmě.

Usnesení č. 7: AS FSV UK vyjadřuje souhlasné stanovisko s předloženým
Opatřením děkana o stanovení výše stipendia za vynikající studijní výsledky
dosažené v akademickém roce 2021/2022

Pro: Kubátová, Macková, Mouralová, Pečená, Soukup, Szobi, Štoll, Tomalová, Křovák, Motyčková,

Ojo Omorodion, Součková

Proti: nikdo

Zdržel se: Šarboch

Usnesení bylo přijato

Odešly Veronika Macková a Magdalena Mouralová

7. Volební řád AS FSV UK ve vztahu k volebním mandátům
Magda Pečená uvedla, že AS FSV UK s největší pravděpodobností opustí dva členové studentské

komory. Matěje Šarbocha a Nicka Ojo Omorodiona totiž v příštích dnech čekají státní závěrečné

zkoušky a náhradníci ze stejných institutů nejsou k dispozici. Z toho důvodu bylo potřeba vyřešit

otázku, zda bude nutné vyhlásit doplňující volby. Předsednictvo se proto sešlo s legislativní komisí,



aby se vyjasnilo, zda je v tomto ohledu přednější princip preference volebního mandátu či

zastoupení všech pěti institutů v obou komorách minimálně jedním senátorem po celé funkční

období. Výsledkem debaty je návrh usnesení, které předložila legislativní komise. Podle něj každý

z pěti institutů FSV nemusí být nutně v obou komorách zastoupen minimálně jedním senátorem po

celé funkční období (pokud takový náhradník neexistuje nebo pokud by jeho nástup byl v rozporu s

mandátem jiného senátora).

Zástupce LK Martin Štoll mimo jiné poznamenal, že vzhledem k tomu, že je nutné hlasovat buď pro

přijetí usnesení nebo proti němu, tak v případě jeho neschválení se AS FSV UK vyjádří pro druhý

výklad - tedy pro doplňující volby. Martin Štoll dodal, že LK k této otázce jednoznačné stanovisko

neposkytla. Přiklonila se ale spíše k preferenci “principu volebního mandátu”.

Usnesení č. 7: AS FSV UK schvaluje výklad Volebního řádu AS FSV UK v tom
smyslu, že volební mandát má přednost před nutností zajistit zastoupení všech pěti
institutů v obou komorách minimálně jedním senátorem v průběhu celého funkčního
období.

Pro: Pečená, Soukup, Szobi, Štoll, Tomalová, Křovák, Motyčková, Součková

Proti: Ojo Omorodion

Zdržel se: Kubátová, Šarboch

Usnesení bylo přijato

8. Různé

Na závěr jednání se předsedkyně AS FSV UK zeptala, zda jsou nějaké dotazy či témata do bodu

Různé. Odcházející místopředseda Nick Ojo Omorodion informoval o plánu uspořádat

předprázdninové posezení. Plénum odcházejícím členům AS FSV UK poděkovalo za práci. Příští

zasedání AS FSV UK se uskuteční 13. září 2022.

Mgr. Magda Pečená, Ph.D.

předsedkyně AS FSV UK



Zapsala: Mgr. Tereza Volfová, tajemnice AS FSV UK


