
Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 17. 5. 2022 od 15:00

Místo: Hollar, místnost č. 212

Přítomni:

Za pedagogickou komoru:

Hana Kubátová, M.A., Ph.D (on-line, bez hlasovacího práva); PhDr. Mgr. Jiří Kukačka, Ph.D.; Mgr.

Veronika Macková, Ph.D; Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.; Mgr. Magda Pečená, Ph.D.; PhDr.

Pavel Szobi, Ph.D. (on-line, bez hlasovacího práva); prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D; Mgr. Eliška

Tomalová, Ph.D.

Za studentskou komoru:

Jakub Dolejš; Bc. Jan Křovák; Bc. Tomáš Kouba; Bc. Kateřina Motyčková; Bc. Jáchym Nerad; Bc.

Nick Ojo Omorodion; Karina Rejchrtová, Bc. Barbora Součková; Bc. Matěj Šarboch

Omluveni:

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D; Šimon Charvát; PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.

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

proděkan pro akreditace a kvalitu studia PhDr. Petr Bednařík, PhD.; proděkanka pro studijní

záležitosti PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.; Bc. Marek Boňko, Lucie Poslušná (on-line);

proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. (on-line)

1. Předání ocenění Zlatý kurz za ZS 2021/2022

Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená uvítala přítomné senátorky, senátory, členy vedení a

hosty. Před začátkem jednání pléna vyzvala proděkanku Malvínu Krausz Hladkou, aby spolu s

děkanem předali ocenění Zlatý kurz za zimní semestr 2021/2022. Po slavnostním ceremoniálu

následovalo společné focení.

2. Schválení návrhu programu a zápisu ze zasedání AS FSV UK dne 5.
dubna 2022



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

žádné doplňující nebo pozměňující návrhy, vyzvala předsedkyně k hlasování.

1. Předání ocenění Zlatý kurz za ZS 2021/2022

2. Schválení návrhu programu a zápisu ze zasedání AS FSV UK dne 5. dubna 2022

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

4. Informace z vedení FSV UK

5. Rozšíření oprávnění uskutečňovat studijní program Journalism, Media and

Globalisation (reakreditace)

6. Podmínky přijímacího řízení pro studenty z Ukrajiny

7. Změna termínu řádného zasedání pléna AS FSV UK z 7. 6. na 14. 6. 2022 a

termíny zasedání pléna AS FSV UK v ZS 2022/2023

8. Návrh OD Principy kariérního rozvoje akademických pracovníků, vědeckých

pracovníků a lektorů na FSV UK

9. Institut studentských ombudsmanů

10. “Komunikační desatero”

11. Různé

Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje program zasedání 17. 5. 2022

Pro: Kukačka, Macková, Mouralová, Pečená, Štoll, Tomalová, Dolejš, Křovák, Kouba, Motyčková,

Nerad, Ojo Omorodion, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Usnesení bylo přijato

Přišla Karina Rejchrtová

Zápis ze zasedání AS FSV UK ze dne 5. dubna byl rozeslán k připomínkám, jež byly následně

zapracovány.

Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání AS FSV UK ze dne 5. dubna 2022

Pro: Kukačka, Macková, Mouralová, Pečená, Štoll, Tomalová, Dolejš, Křovák, Kouba, Motyčková,

Nerad, Ojo Omorodion, Rejchrtová, Součková, Šarboch

Proti: nikdo



Zdržel se: nikdo

Usnesení bylo přijato

3. 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 10 května. Uvedla, že vše

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

se zejména zabývali body dnešního programu. Zmínila, že fakultu navštívila 25. dubna paní

rektorka Milena Králíčková. Magda Pečená poznamenala, že z návštěvy cítila pochvalu a

poděkovala děkanovi za reprezentativní setkání. Důležitým tématem, které předsednictvo

probíralo, bylo přijímací řízení pro studenty z Ukrajiny. Podklad sice dostalo plénum pozdě, Magda

Pečená ale připomněla, že zpoždění zdůvodnila v e-mailu. Dále předsedkyně uvedla, že bude v

nadcházejícím období potřeba vyřešit otázku doplňovacích voleb do AS FSV UK. Dva zástupci

studentské komory - Nick Ojo Omorodion a Matěj Šarboch totiž s největší pravděpodobností

ukončí studium a bude potřeba je nahradit.

Ekonomická komise AS FSV UK (EK)
Ekonomická komise AS FSV UK se od minulého zasedání pléna AS FSV UK nesešla.

Legislativní komise AS FSV UK (LK)
Předseda LK AS FSV UK Jiří Kukačka uvedl, že se on-line setkali ve čtvrtek 12. května. Zasedání

navštívil děkan Tomáš Karásek a proděkan pro elektronizaci Martin Nekola, který členům LK

představil novinky v oblasti projektu elektronizace z posledních dvou měsíců. Proděkan komisi

informoval, že proběhlo několik schůzek se zástupci jiných fakult UK a další (s FF) se chystá.

Hovořili také o přípravách nového SIS. Jiří Kukačka informoval, že další setkání s proděkanem pro

elektronizaci proběhne v září. S děkanem členové LK probírali “Principy kariérního rozvoje”.

Předseda LK AS FSV UK ocenil vstřícnost vedení fakulty k připomínkám a doporučili plénu AS

FSV UK dokument podpořit. Tématem byl také institut studentských ombudsmanů. Členové

komise se s děkanem shodli, že nevidí zatím důvod ve fungování ombudsmanů něco měnit a

navrhují i nadále nechat běžet testovací období. Diskutovali i o takzvaných studentských

ambasadorech a o tom, jak moc se jejich fungování překrývá právě se studentskými ombudsmany

a zda by tyto dvě funkce nešlo v budoucnu spojit. Veronika Macková se následně zeptala, kdy



studenští ambasadoři byli zřízeni. Marek Boňko odpověděl, že institut ambasadorů vznikl zhruba

před třemi lety a jeho cílem je propagace studijních programů FSV. Děkan doplnil, že se jedná o

PR funkci a způsob, jak příslušná fakultní oddělení komunikují se studenty. Sloučení obou institucí

nepodpořil. Posledním bodem, kterým se LK FSV UK zabývala, bylo “Komunikační desatero”.

Komise se zejména zamýšlela nad formálním účelem dokumentu.

Studijní komise FSV UK (StK)
Předsedkyně Studijní komise FSV UK (StK) Magdalena Mouralová řekla, že se sešli 16. května.

Jednání navštívila proděkanka Malvína Krausz Hladká a proděkan Petr Bednařík. Zabývali se

podmínkami zvláštního přijímacího řízení pro ukrajinské uchazeče, které StK doporučila schválit.

Dalším bodem byla “Úprava akreditace - Journalism, Media and Globalisation”. Petr Bednařík

členům komise představil kontext, kdy jeden ze členů konsorcia odstoupil bez náhrady. Dodal, že

celý proces schvalování má jen formální charakter, věcně se nic nemění, jde o to, aby informace

na diplomech byly v souladu s realitou. Nikdo ze členů StK neměl k věci dotazy či připomínky a

doporučili schválení. Dále komise diskutovala o nastavení hodnocení studijních programů, o

podpoře výuky a rozvoji pedagogických dovedností a o “Komunikačním desateru”.

Přišel Michal Červinka

Sociální komise (SocK)
Předsedkyně Sociální komise AS FSV UK (SocK) Barbora Součková uvedla, že na setkání 10. 5.

hovořili hlavně o “Komunikačním desateru” a budoucnosti studentských ombudsmanů. Bavili se

také o pomoci ukrajinským studentům. Již klasicky se zasedání SocK zúčastnili studentští

ombudsmani. V současných dnech řeší ombudsmani svou běžnou agendu a několik z nich

spolupracuje s iniciativou “Nahlas”. Jeden z ombudsmanů bude FSV zítra (18. května)

reprezentovat na setkání školských ombudsmanů v Olomouci. Dále se SocK zabývala i blížícími

se volbami do AS FSV UK. Mimo jiné řešili jejich propagaci. Barbora Součková v té souvislosti

uvedla, že by šly využít propagační materiály z minulých voleb.

Zprávy z AS UK
Poté dostal slovo Jan Křovák, aby plénum seznámil s děním na posledním zasedání AS UK.

Poznamenal, že má dnes zejména ekonomické záležitosti a informoval o výsledku hospodaření

UK za rok 2021, který dosáhl zisku po zdanění ve výši 78 438 tis. Kč. Celkové výnosy univerzity

(hlavní a doplňková činnost) dosáhly výše 12 445 100 tis. Kč. Celkové náklady univerzity dosáhly

výše 12 366 662 tis. Kč. Jan Křovák dodal, že pouze dvě součásti UK hospodařily se ztrátou, a to

CERGE-EI a Hotel Krystal, ten ale nicméně dostal covidovou pomoc až letos a jeho hospodaření



za letošní rok se tím pádem zlepší. Celková hodnota dlouhodobého i krátkodobého majetku UK se

podle Jana Křováka zvýšila.

Dalším tématem byl rozpočet na rok 2022. Co se Provozního rozpočtu UK týká, tak plánované

výnosy univerzity na rok 2022 jsou rozpočtovány v souhrnné výši 13 396 121 tis. Kč (hlavní a

doplňková činnost). V roce 2022 došlo k meziročnímu nárůstu zdrojů celkem o 9,0 %, je ale třeba

počítat s inflací. Kapitálový rozpočet UK (ve výši ca 2 mld. Kč) byl pro rok 2022, s přihlédnutím k

růstu cen, zejména stavebních hmot a materiálů, navržen s rozpočtovaným růstem 15,3 % a

vzhledem k rozpočtu minulého roku je nahlížen jako stabilní.

Na posledním zasedání AS UK se také probíraly investiční akce Kolejí a Menz UK. Dalším

tématem byla elektronizace. Mimo jiné se jednalo o otázce elektronizace diplomů. Následně Jan

Křovák informoval, že 25. května navštíví UK izraelská ministryně pro výzkum a 16. června se

uskuteční mezinárodní vědecká rada a UK navštíví předsedkyně Evropského parlamentu.

Marek Boňko se ve čtvrtek 12. května zúčastnil kulatého stolu k univerzitnímu ombudsmanovi.

Návrh tam podle něj shledali jako propracovaný; již dříve proběhlo několik kol jednání a

připomínek. Počítá se s tím, že vznik institutu ombudsmana projedná kolegium rektorky a

rozšířené kolegium rektorky a na příštím plénu AS UK bude předložen ke schválení.

Magda Pečená se následně zeptala, zda byl rozpočet akademickým senátem univerzity již

schválen. Jan Křovák odpověděl, že ano. Poté se předsedkyně AS FSV UK dotázala, jestli už je

možné dát podklady k univerzitnímu ombudsmanovi k dispozici jednotlivým fakultám, resp.

fakultním senátorům. Marek Boňko řekl, že zjistí u kancléře, jestli už je možné daný návrh rozeslat.

4. Informace z vedení FSV UK

Děkan FSV UK Tomáš Karásek plénu shrnul nejnovější informace z vedení. Zmínil rozpočet na

letošní rok. FSV podle děkana roste meziročně relativně nejvíce ze všech fakult. Pro příští rok

(2023) se však očekává, že rozpočet bude minimálně stagnovat nebo spíše klesat. Vedení fakulty

se ale bude snažit letošní rozpočet koncipovat tak, aby se připravily rezervy na rok 2023. RKD

projedná rozpočet 30. května, poté ho předloží plénu senátu. Fakulta stále ještě čeká na

univerzální podklady z UK.

Dále děkan informoval, že 27. dubna proběhla pracovní schůzka s řediteli institutů, diskutovalo se

na ní o kariérním řádu, jinonickém projektu či managementu výzkumných projektů. Vznikla

expertní skupina pro Ukrajinu. K dispozici jsou už první výstupy. Ohledně Ukrajiny je podle děkana

dobrá zpráva, že se fakulta stala cílem přibližně poloviny všech freemoverů, kteří jsou na UK

(jedná se přibližně o 60 studentů ze zhruba 120). Zároveň však děkan poukázal na to, že se FSV v



tomto ohledu blíží k naplnění kapacity. Dále děkan zmínil, že vedení předložilo konsolidovanou třetí

verzi Principů kariérního rozvoje FSV UK. Co se setkání s rektorkou týká, Tomáš Karásek je velmi

ocenil a kvitoval, že jednání bylo věcné a konstruktivní. Řešilo se zejména financování investičních

akcí, cizojazyčné studijní programy, financování vědy či otázka integrace studijních programů. Dále

děkan uvedl, že proběhl děkanský sportovní a rektorský sportovní den. Ve studijní agendě nadále

probíhají úpravy akreditacích politologických a sociologických studijních programů. Co se

doktorského studia týká, tak meziročně klesl počet přihlášek přibližně o 40. Podle děkana to ale

nemusí znamenat negativní trend, jde o návrat k počtům z roku 2020. V agendě vědy a výzkumu

se nyní řeší primárně podpora velkých projektů. Děkan poznamenal, že chybí lidé na management

projektů a zmínil výběrové řízení na projektového manažera. Dále děkan mimo jiné informoval, že

proděkanka Tereza Klabíková Rábová aktivně komunikuje s instituty a usiluje o lepší vnitřní i vnější

komunikaci v rámci FSV. PR v současnosti připravuje oslavu výročí FSV, která se uskuteční 1.

června v Grébovce.

Na závěr svého sdělení děkan obeznámil plénum s posledním vývojem ohledně Jinonic. Smlouvy

o prodloužení pronájmu na Pekařské 10 i 16 jsou již uzavřené. Patrně ale FSV nevystřídá

Pedagogická fakulta UK, což je trochu komplikace. FSV jde totiž primárně o to, aby prostory

nemusela vracet do původního stavu. V Jinonicích stavební práce nadále pokračují, a to bez

ohledu na to, že FSV bude odebráno stavební povolení k přístavbě. K tomu sice již došlo, zatím

ale rozhodnutí nenabylo právní moci. Dokud to je možné a přípustné, staví se dál.

Magda Pečená otevřela diskuzi. Eliška Tomalová se zeptala, jestli bude možné do jinonického

areálu dostat nějakou uměleckou složku - například výstavy a kulturní akce. Děkan odpověděl, že

umělecký plán zatím FSV nemá, ale je možné o něm uvažovat. Další dotaz vznesl Michal

Červinka, a to na program freemovers. Asi před měsícem se totiž žádosti změnily a už nejde o

studium jako takové, ale pouze o zapojení ukrajinských studentů do jazykových kurzů. Proděkanka

Malvína Krausz Hladká to potvrdila a vysvětlila, že k tomu došlo proto, že semestr se už začal blížit

ke konci. Rektorátní finanční podpora je totiž vázaná na status freemovera. Poté se Michal

Červinka zeptal, zda vedení FSV plánuje zvýšit poplatky za studium v cizím jazyce. Malvína

Krausz Hladká uvedla, že tato otázka se řeší každoročně, ale jednotlivé instituty mají v tomto

ohledu různé názory. Případné zvyšování poplatku se netýká příštího ani toho dalšího AR. Magda

Pečená se zeptala, jestli v této oblasti existuje nějaká analýza konkurenceschopnosti. Eliška

Tomalová podotkla, že se jednotlivé obory velmi liší. Malvína Krausz Hladká dodala, že důležitým

faktorem je (následné) stipendium (kompenzující poplatek za studium) a tyto informace si

univerzity dost střeží. Děkan řekl, že se lze podívat alespoň na to, jestli ceny obecně rostou. Pak

se Eliška Tomalová zeptala, jestli se chystá něco směrem k předsednictví EU a Ukrajině. Děkan,

odpověděl,  že na to není kapacita, ale promo se bude dělat, jak jen to půjde.



Odešel Nick Ojo Omorodion

5. Rozšíření oprávnění uskutečňovat studijní program Journalism, Media
and Globalisation (reakreditace)

Předsedkyně AS FSV UK předala slovo proděkanu Petru Bednaříkovi, aby představil další bod

dnešního programu, kterým je reakreditace studijního programu Journalism, Media and

Globalisation. Proděkan vysvětlil, že návrh předkládá proto, že jeden ze členů konsorcia studijního

programu odstoupil bez náhrady. Proces schvalování má tedy podle něj pouze formální charakter a

věcně nedochází k žádné změně. Jde především pouze o to, aby byly informace na diplomech

fakticky správné. Magdalena Mouralová řekla, že SK doporučila schválení. Jelikož žádné dotazy

nebyly, přešlo plénum k hlasování.

Usnesení č. 3: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu na rozšíření oprávnění

uskutečňovat studijní program Journalism, Media and Globalisation

Pro: Kukačka, Macková, Mouralová, Pečená, Štoll, Tomalová, Dolejš, Křovák, Kouba, Motyčková,

Nerad, Rejchrtová, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Usnesení bylo přijato

6.  Podmínky přijímacího řízení pro studenty z Ukrajiny
Dalším bodem dnešního zasedání byly podmínky přijímacího řízení pro studenty z Ukrajiny. Magda

Pečená poprosila, aby se senát zabýval již aktualizovanou verzí předloženou v pondělí 16. 5.

Proděkanka Malvína Krausz Hladká uvedla, že se rozhodli použít systém, který se uplatňuje u

degree programů. Dodala, že podmínky tohoto přijímacího řízení byly komunikované ve velké

časové tísni. Poslední verze předložená akademickému senátu (v pondělí 16. 5.) obsahuje pouze

drobné změny (oproti původně předložen verzi) a jedná se o finální podobu. Magda Pečená se

zeptala, zda bude přijímací řízení uzavřeno v době, kdy se budou konat seznamovací kurzy.

Proděkanka řekla, že budou usilovat o to, aby se ukrajinští studenti co nejvíce integrovali, každý

bude mít mimo jiné svého “buddyho”. Magdalena Mouralová uvedla, že studijní komise diskutovala

o tom, zda podmínky nemají diskriminační charakter. Doufá však, že je to v pořádku. Dále se na

StK hovořilo také o tom, jak pak dále s Ukrajinci pracovat a kolik by jich mělo být přijato.



Usnesení č. 4: AS FSV UK schvaluje zvláštní podmínky přijímacího řízení pro

občany Ukrajiny, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č.

65/2022 Sb., pro studium v akademickém roce 2022/2023

Pro: Kukačka, Macková, Mouralová, Pečená, Štoll, Tomalová, Dolejš, Křovák, Kouba, Motyčková,

Nerad, Rejchrtová, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Usnesení bylo přijato

Odešel Petr Bednařík

7. Změna termínu řádného zasedání pléna AS FSV UK z 7. 6. na 14. 6.
2022 a termíny zasedání pléna AS FSV UK v ZS 2022/2023

Poté Magda Pečená požádala plénum o změnu termínu červnového zasedání AS FSV UK, a to z

7. června na 14. června. Spolu s tajemníkem Ondřejem Blažkem vysvětlila, že je to potřeba kvůli

zpoždění příprav rozpočtu FSV UK na letošní rok. To bylo způsobeno rozpočtovým provizoriem.

Návrh rozpočtu FSV UK projedná RKD 30. května 2022, ekonomická komise 31. května a plénu

AS FSV UK bude předložen hned poté.

Usnesení č. 5: AS FSV UK mění termín řádného jednání AS FSV UK z původního 7. června 2022

na 14. června 2022

Pro: Kukačka, Macková, Mouralová, Pečená, Štoll, Tomalová, Dolejš, Křovák, Kouba, Motyčková,

Nerad, Rejchrtová, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Usnesení bylo přijato

Následně předsedkyně AS FSV UK plénu představila Návrh termínů jednání AS FSV v zimním

semestru akademického roku 2022/2023. Návrh termínů, kromě lednového, vychází z dosavadní

praxe jednání pléna AS FSV UK vždy na první úterý v měsíci. Zároveň Magda Pečená navrhla



říjnové zasedání uskutečnit až 11. října, a to kvůli možným doplňovacím volbám do AS FSV UK,

které by se mohly uskutečnit 3. - 4. října. Magdalena Mouralová vznesla dotaz, zda v tom případě

o týden neposunout i listopadové zasedání AS FSV UK. Matěj Šarboch se zeptal, jestli by

nevadilo, že v září nebude plný stav senátorů. Magda Pečená uvedla, že to by nebyl problém.

Usnesení č. 6: AS FSV UK stanovuje řádné jednání AS FSV UK v zimním semestru

akademického roku 2022/2023 na 11. října, 8. listopadu, 6. prosince 2022, 10. ledna a 7. února

2023 vždy od 15:00 hodin, v místnosti H212

Pro: Kukačka, Macková, Mouralová, Pečená, Štoll, Tomalová, Dolejš, Křovák, Kouba, Motyčková,

Nerad, Rejchrtová, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Usnesení bylo přijato

8. Návrh OD Principy kariérního rozvoje akademických pracovníků,
vědeckých pracovníků a lektorů na FSV UK

Slovo dostal děkan Tomáš Karásek, aby ve stručnosti shrnul poslední úpravy chystaného

dokumentu s názvem “Principy kariérního rozvoje akademických pracovníků, vědeckých

pracovníků a lektorů na FSV UK”. Uvedl, že podobu dokumentu konzultoval s řediteli jednotlivých

institutů FSV. Předpis se podle něj ještě “dopiluje”, jeho obsah by však už rád příliš neupravoval.

Magda Pečená otevřela diskuzi. O slovo se přihlásil Michal Červinka. Připomněl, že bývalá

děkanka plánovala ke zmíněnému opatření uspořádat celofakultní debatu a zeptal se Tomáše

Karáska, zda se něco takového chystá a jaký efekt by debata mohla mít. Děkan uvedl, že debata

proběhne v pondělí 30. května. Pozváni budou všichni zaměstnanci FSV a o události budou

informováni e-mailem. Nečeká ale, že by tato diskuze dokument koncepčně změnila. Věří, že

během ní mohou zaznít postřehy, které dosud nezazněly. Primárně to bere tak, že účelem akce

bude dokument akademické obci představit. Zdůraznil, že fakulta je povinna tento dokument

přijmout. Martin Štoll řekl, že je známým kritikem dokumentu, velmi ale podle svých slov oceňuje

práci děkana. Dokument totiž doznal velké proměny a například už nezní tolik autoritativně. Pak se

Martin Štoll zeptal na dodatek ke stávajícím akademickým pracovníkům při jejich cestě k habilitaci.

Děkan odpověděl, že regulace pro stávající zaměstnance je taková, že ti AP2, kteří na FSV působí

šest a více let, dostanou k dobru ještě tři roky. Nově nastupující akademičtí pracovníci pak budou



mít celkově devět let (stejně tak ti, co jsou na fakultě 5 a méně let). Poté dostala slovo Magdalena

Mouralová, která stejně jako Martin Štoll ocenila posun, kterým dokument prošel, a podpořila plán

na celofakultní debatu.

Odešla Eliška Tomalová

Usnesení č. 7: AS FSV UK bere na vědomí změny v návrhu opatření děkana,

jímž bude na FSV UK implementováno opatření rektora č. 28/2021 Rámcové

principy kariérního rozvoje akademických a vědeckých pracovníků a lektorů na

Univerzitě Karlově

Pro: Kukačka, Macková, Mouralová, Pečená, Štoll, Dolejš, Křovák, Kouba, Motyčková, Nerad,

Rejchrtová, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Usnesení bylo přijato

9. Institut studentských ombudsmanů

Další bod dnešního zasedání představila Barbora Součková. Jednalo se o návrh novelizovaného

dokumentu k institutu studentských ombudsmanů. Předsedkyně SocK uvedla, že předložený

dokument vychází z praktických poznatků, se kterými se komise během zkušebního mandátu

studentských ombudsmanů setkala. SocK podle ní navrhuje, aby byl zmíněný institut pro

následující funkční období zachován ve zkušební fázi. Dále Barbora Součková poděkovala za

připomínky legislativní a sociální komisi a fakultní právničce Vandě Wagnerové. Jiří Kukačka uvedl,

že dokument je až překvapivě detailní a doporučil jej ke schválení. Řekl, že problém vidí v dosahu

studentských ombudsmanů k doktorskému studiu. Nemyslí si ale, že by to v tuto chvíli bylo nějak

řešitelné. Dále měl Jiří Kukačka výhrady k návrhu, že pokud se pozice studentského ombudsmana

neobsadí, měl by ji zastávat zástupce AS FSV UK. Podle něj by to mohlo představovat pro některé

potenciální zájemce o členství v AS FSV UK břemeno a od kandidatury je odradit. Magdalena

Mouralová vyjádřila prodloužení fungování studentských ombudsmanů v současném režimu

podporu. Je podle ní dobře, že se takové věci testují. Poukázala na to, že jsou i jiné možnosti, jak

na tuto pozici v případě potřeby někoho dosadit (než senátora akademického senátu).



Usnesení č. 8.: AS FSV UK schvaluje novelizaci dokumentu pro institut

studentských ombudsmanů a souhlasí se zachováním institutu studentských

ombudsmanů ve zkušební fázi projektu Sociální komise AS FSV UK na další funkční období

Pro: Kukačka, Macková, Mouralová, Pečená, Štoll, Tomalová, Dolejš, Křovák, Kouba, Motyčková,

Nerad, Rejchrtová, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Usnesení bylo přijato

10. “Komunikační desatero”
Ke slovu se opět dostala Barbora Součková. Tentokrát plénu představila “Komunikační desatero”,

jehož přípravy sociální komise dokončila. Dokument má sloužit ke zpřehlednění komunikace v

rámci fakulty. Má fungovat jako materiál, ve kterém FSV deklaruje své standardy slušné

komunikace. Zároveň je i přehledem práv a povinností pro studenty i pedagogy. Barbora Součková

dodala, že proděkanka Tereza Klabíková Rábová na dokumentu udělala plno práce. Jan Křovák

doplnil, že by “Komunikační desatero” mohlo být na fakultním webu v sekci Mise, vize a hodnoty

FSV UK. Bude zajištěn i překlad do anglického jazyka. Sociální komise také diskutovala o

možnosti, že by se pak brožura dávala studentům na seznamovacích kurzech a u zápisu. Vyvěsilo

by se to také na Facebook. Od proděkanek SocK dostala zpětnou vazbu, že se jedná o smysluplný

dokument, nikoliv však vymahatelný.

Odešel Ondřej Blažek

Magdalena Mouralová uvedla, že je zastánkyní dokumentu. I když chápe, že jej ne všichni vítají.

Líbí se jí vzájemnost a vyrovnanost rolí. Dodala, že má ještě nějaké drobné formulační úpravy, a

proto by si chtěla vyjasnit, do kdy se může do podoby dokumentu zasahovat. Jiří Kukačka uvedl,

že na jednu stranu obdobné studentské iniciativy rozhodně podporuje, na stranu druhou se však

domnívá, že se jedná o dokument, který by AS FSV UK neměl schvalovat. Může ho třeba

“podpořit” či vzít na vědomí. Domnívá se, že dokument je formálně neukotvený ve struktuře

vnitřních předpisů a ostatních důležitých fakultních dokumentů. Podle něj je navíc současná

podoba “Komunikačního desatera” příliš dlouhá. Magdalena Mouralová poznamenala, že procesní

námitky Jiřího Kukačky podporuje. Jiří Kukačka se následně zeptal, zda dokument nechce

“adoptovat” vedení FSV. Děkan řekl, že pokud bude “Komunikační desatero” na stránkách fakulty,

tak to znamená, že se k němu vedení hlásí. Před zveřejněním by byl rád, kdyby jej posoudila



fakultní právnička. Poté následovala debata o tom, jak se k dokumentu AS FSV UK nyní postaví.

Nakonec plénum došlo k závěru, že se “Komunikační desatero” bude dál komentovat a SocK jej

znovu předloží na dalším zasedání.

11. Různé

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

Různé. Následovalo několik připomínek ohledně fungování SIS. Například Magda Pečená

poznamenala, že zahraniční studenti, kteří jsou zapsaní na jiné fakultě (PřF), tak se nemohou

přihlašovat na zkoušku. Malvína Krausz Hladká uvedla, že na tento problém již upozornila

zahraniční oddělení.

Jiří Kukačka měl poté otázku týkající se toho, jestli už si pracovníci FSV mohou žádat o

administrativní účty do notebooků. Děkan poznamenal, že situace se v tomto ohledu vyvinula a IT

oddělení připravuje uživatelské balíčky. Dále se Jiří Kukačka zeptal na Google Apps. Uvedl, že se

k němu dostala informace o tom, že Google začal účtům omezovat úložný prostor. Děkan řekl, že

zjistí, jestli se to může týkat i FSV.

Závěrem Magda Pečená požádala o svolání schůzky předsednictva a Legislativní komise AS FSV

UK ohledně postupu při naplňování volných míst v AS FSV UK.

Jelikož žádné další dotazy nebyly, poděkovala Magda Pečená za dnešní zasedání a pozvala na

příští řádné zasedání, které se uskuteční 14. června 2022.

Mgr. Magda Pečená, Ph.D.

předsedkyně AS FSV UK

Zapsala: Mgr. Tereza Volfová, tajemnice AS FSV UK




