
Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 11. 10. 2022 od 15:00

Místo: Hollar, místnost č. 212

Přítomni:

Za pedagogickou komoru:

PhDr. Mgr. Jiří Kukačka, Ph.D.; Hana Kubátová, M.A., Ph.D; Mgr. Veronika Macková, Ph.D; PhDr.

Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.; Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.; Mgr. Magda Pečená, Ph.D.;

PhDr. Pavel Szobi, Ph.D.; prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D; Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.

Za studentskou komoru:

Jakub Dolejš; Bc. Jan Hlaváč; Mgr. Jan Křovák; Bc. Tomáš Kouba; Mgr. Kateřina Motyčková; Bc.

Andrea Skřivánková (on-line, bez hlasovacího práva); Mgr. Barbora Součková

Omluveni: PhDr. Jaromír Soukup Ph.D., Šimon Charvát, Bc. Karina Rejchrtová; Bc. Jáchym Nerad

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

proděkanka pro studijní záležitosti PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.; proděkan pro akreditace

a kvalitu studia PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.; RNDr. Michal Červinka (on-line); Ing. Pavel Kot

(on-line)

Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená uvítala přítomné senátorky, senátory, včetně dvou

nových studentských senátorů, pana děkana, členy vedení a hosty. Na úvod zasedání proběhlo

slavnostní Předání ocenění Zlatý kurz za LS 2022. Následovalo společné focení.

2. Schválení návrhu programu a zápisu ze zasedání AS FSV UK dne
13. září 2022

Poté Magda Pečená představila návrh programu dnešního zasedání.

1. Předání ocenění Zlatý kurz za LS 2022

2. Schválení návrhu programu a zápisu ze zasedání AS FSV UK dne 13. září 2022

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

4. Informace z vedení FSV UK



5. Volby do AS FSV UK v listopadu 2022 (na funkční období 2023 -2025)

6. Změna v Disciplinární komisi FSV UK

7. Návrh na rozdělení Rozpočtu AS FSV UK na rok 2022

8. Různé

Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje program zasedání 11. října 2022

Pro: Kukačka, Kubátová, Macková, Mouralová, Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš, Hlaváč,

Kouba, Motyčková

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Usnesení bylo přijato

Zápis ze zasedání AS FSV UK ze dne 13. září byl rozeslán k připomínkám, jež byly následně

zapracovány.

Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání AS FSV UK ze dne 13. září  2022

Pro: Kukačka, Kubátová, Macková, Mouralová, Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš, Hlaváč,

Kouba, Motyčková

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Usnesení bylo přijato

Přišel Jan Křovák

Přišla Barbora Součková

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 3. října. Uvedla, že vše

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

se zabývali především jednotlivými body dnešního programu. Hlavním bodem byly nadcházející

volby do AS FSV UK. Jan Křovák zase předsednictvo informoval o proběhlých volbách



studentských ombudsmanů. Dalším bodem byly studentské peníze. Magda Pečená plénum také

seznámila s podáním stížnosti na stravování ve výcvikovém středisku UK.

Přišel Václav Moravec

Sociální komise (SocK)
Předsedkyně Sociální komise AS FSV UK (SocK) Barbora Součková řekla, že se setkali 19. září a

řešili technické věci k nyní již proběhlým volbám studentských ombudsmanů. Poznamenala, že

volební účast oproti předchozím volbám klesla. Předsedkyně SocK si to vysvětluje tím, že tentokrát

se volby konaly na začátku semestru, a tudíž nebyl dostatek prostoru pro kampaň. Slavnostní

jmenování nových ombudsmanů se uskuteční zítra (12. října 2022).

Jiří Kukačka měl dotaz, z jakých ročníků jsou nově zvolení studentští ombudsmani. Barbora

Součková odpověděla, že je mezi nimi i doktorandka. Do funkce se ale rozhodla kandidovat nikoliv

proto, že by ji na FSV něco trápilo, ale z důvodu, že by ráda fakultě a studentům pomáhala.

Studijní komise FSV UK (StK)
Předsedkyně Studijní komise FSV UK (StK) Magdalena Mouralová řekla, že od minulého pléna AS

FSV UK nesešli.

Legislativní komise AS FSV UK (LK)
Legislativní komise (LK) zasedala ve čtvrtek 6. října. Předseda Jiří Kukačka informoval, že se

zabývali především nadcházejícími volbami do AS FSV UK. V té souvislosti LK navrhla mírnou

úpravu vzorového lístku kandidáta. Na vzorovém návrhu totiž není dle aktuálního Volebního řádu

nutný podpis navrhovatele. Dále se LK krátce zabývala Návrhem na rozdělení Rozpočtu AS FSV

UK na rok 2022 předložený předsednictvem.

Ekonomická komise AS FSV UK (EK)
Pavel Szobi uvedl, že se Ekonomická komise (EK) AS FSV UK setkala 7. října. Jednalo se o velice

krátkou schůzku. Hostem byl tajemník Ondřej Blažek. Návrh na rozdělení Rozpočtu AS FSV UK na

rok 2022 EK podpořila.

4. Informace z vedení FSV UK



Poté se dostal ke slovu děkan Tomáš Karásek. Na úvod zmínil, že vedení FSV schválilo balíček

benefitů pro své zaměstnance. Děkan věří, že pracovníky tento krok v nelehké době, kterou nyní

společnost prochází, potěšil.

Dále děkan hovořil o vývoji jinonického projektu. Připomněl, že už na minulém zasedání AS FSV

UK byl výhled pesimistický a zmínil riziko, že se stěhování před začátkem letního semestru

nestihne. Děkan uvedl, že na konci září proběhlo jednání s generálním ředitelem OHLA ŽS a. s. s

cílem vyvolat změny v řízení projektu na straně zhotovitele a zrychlit tempo prací; v návaznosti na

jednání zatím došlo ke změně na pozici stavbyvedoucího.

Na konci září se uskutečnil kulatý stůl s řediteli institutů k managementu a administraci fakultní

vědní politiky. Děkan informoval, že při té příležitosti byly představeny základní parametry

navrhovaných úprav, proběhla i debata ke změně systému nastavení a výběru režií z projektů.

Ředitelé podle něj úpravám vyjádřili podporu a vyžádali si čas na to, aby si je mohli promyslet.

Proběhlo také zasedání Mezinárodní rady FSV UK k tématům principů kariérního rozvoje,

managementu vědy a kvalitě výuky. Přítomní členové Rady k nim podle děkana poskytli řadu

podnětných připomínek a námětů. Měli také mnoho otázek a vedení FSV přiblížili, jak takové věci

fungují na univerzitách v zahraničí.

Následně děkan shrnul, že proběhl Welcome Week pro doktorské studenty a Orientation week pro

zahraniční studenty. Došlo k prodloužení bezplatného programu pro freemovers z Ukrajiny.

Kontinuálně pokračují aktivity v rámci platformy 4EU+.

Rada pro vnitřní hodnocení UK na zářijovém zasedání schválila akreditaci doktorského studijního

programu Sociologie na maximálně možnou dobu deset let a bakalářského studijního programu

Sociologie a sociální politika na tři roky, informoval Tomáš Karásek. Nyní proběhne kontrola ze

strany Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. V neposlední řadě pak děkan mimo jiné

zmínil, že se s proděkankou pro vnější vztahy Terezou Klabíkovou Rábovou zaměřili na otázku

udržitelnosti a minulý týden na toto téma úspěšně proběhl kulatý stůl. S proděkanem pro doktorské

studium Tomášem Cahlíkem Tereza Klabíková Rábová řeší, jak zlepšit propagaci doktorského

studia.

Poté Magda Pečená otevřela diskuzi. Několik otázek vznesla Hana Kubátová. Tázala se například,

kdy bude k dispozici harmonogram účetní závěrky. Dále se zeptala na přílohy specifikující

provedení fakultního kariérního řádu na jednotlivých institutech a které měly být zveřejněny do 30.

září. . Pak se zeptala, jestli je možné aktualizovat cestovní příkazy a zda by nebylo vhodné vytvořit



pro zaměstnance a studenty FSV dětské skupiny. Poslední dotaz Hany Kubátové směřoval na

proděkanku Malvínu Krausz Hladkou a týkal se toho, zda FSV chystá společný bakalářský

program “Social Sciences” po vzoru “Sciences,” nově akreditovaného na MFF a PrF UK

Tajemník Ondřej Blažek odpověděl, že harmonogram účetní závěrky bude hotový nejpozději na

začátku příštího týdne. Aktualizace cestovních příkazů se podle něj chystá do konce měsíce.

Děkan uvedl, že přílohy k principům kariérního rozvoje měly být zpracovány do konce září řediteli

jednotlivých institutů. Bude proto urgovat ředitele institutů, aby je dodali co nejdříve (ti, kteří

nedodali). K myšlence zřízení skupiny na fakultě se vedení opakovaně vrací. Děkan z různých

schůzek navnímal, že by v tomto ohledu mohl být přínosnější například finanční příspěvek na

hlídání dětí v domácnostech.

Co se společného programu týká, tak děkan poznamenal, že FSV dostala podporu na nový

doktorský program Digital Social Sciences, který by měl být akreditován v příštím roce a v roce

2024 by mohli nastoupit první studenti. Malvína Krausz Hladká uvedla, že bakalářský program

Social Sciences už omezeně funguje na ISS. Vedení se podle ní bude snažit, aby byl takový

program napříč celou fakultou zřízen. Je to podle ní velmi důležité.

Martin Štoll se zeptal, zda budou mít principy kariérního rozvoje prováděcí vyhlášku. Děkan

odpověděl, že realizaci principů kariérního rozvoje na institutech upraví přílohy k tomuto

dokumentu.

Magdalena Mouralová se vrátila k otázce dětských skupin a poukázala na to, že na FSV jsou i

doktorandky a mladší studentky, které by jejich vznik mohly uvítat. Tomáš Karásek uvedl, že i tento

kontext vedení diskutovalo. Musí si udělat průzkum, jak velká by poptávka byla.

Václav Moravec měl dotaz na jinonický projekt a další náklady, které s ním budou spojeny.

Konkrétně ho zajímalo, jestli AS FSV UK bude schvalovat další návrh na prodloužení pronájmu v

Pekařské. Děkan odpověděl, že v případě Pekařské 10, která je pronajata pouze do ledna, tomu

tak bude. Pekařskou 16 má FSV v pronájmu až do konce dubna. Tajemník oslovil majitele objektu

a nyní je prodloužení v jednání. Draft by mělo vedení FSV dostat do konce října. Pronájem

Pekařské 10 stojí oproti Pekařské 16 mnohem méně peněz. Dále se Václav Moravec zajímal, zda

už má FSV stavební povolení k přístavbě v Jinonicích. Děkan uvedl, že ne. V současnosti je podle

něj podaná žádost o dodatečné stavební povolení a lze očekávat, že někdy během listopadu by

měl stavební úřad provést řízení a následně bude záležet na případném podání námitek nebo

odvolání. Dále děkan připomněl, že FSV musí v Jinonicích odučit alespoň část letního semestru



2022/2023. Tajemník navrhl, že by bylo možné aktuální stav rekonstrukce jinonického areálu

nafotit a uspořádat fotoprezentaci.

Na závěr se zeptal Jiří Kukačka na to, jak velký dopad bude mít nový systém benefitů na letošní a

příští rozpočet. Tajemník řekl, že to není možné přesně určit (např. není zřejmé, kolik pracovníků si

nově zřídí penzijní připojištění, neboť novými pravidly na ně dosáhne), bude to však sledovat.

Pokud by byl dopad razantní, mohlo by dojít ke snížení příspěvku na penzijní připojištění.

5. Volby do AS FSV UK v listopadu 2022 (na funkční období 2023 -2025)

Dalším bodem dnešního zasedání bylo vyhlášení voleb do AS FSV UK na funkční období od 1. 2.

2023 do 31. 1. 2025. Magda Pečená uvedla, že je předsednictvo navrhuje uskutečnit ve dnech 29.

a 30. listopadu. Termín pro podávání návrhů na kandidáty/kandidátky by byl od 17. října 9:00 do

11. listopadu do 14:30.

Usnesení č. 3: AS FSV UK vyhlašuje elektronické volby do akademického senátu FSV

UK pro funkční období od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2025 na dny 29. a 30. listopadu 2022,

volby započnou 29. listopadu v 9:00 a skončí 30. listopadu v 18:00

Pro: Kukačka, Kubátová, Macková, Moravec, Mouralová, Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová, Hlaváč,

Kouba, Křovák, Motyčková, Součková

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 4: AS FSV UK stanovuje termín pro podávání návrhů na kandidáty/ky do

AS FSV UK pro funkční období 2023-2025 od 17. října 2022 (od 9:00) do 11.

listopadu 2022 (do 14:30) prostřednictvím kanálů dle čl. 4, odst. 3 Volebního řádu AS

FSV UK.

Pro: Kukačka, Kubátová, Macková, Moravec, Mouralová, Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová, Hlaváč,

Kouba, Křovák, Motyčková, Součková

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo



Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 5: AS FSV UK schvaluje návrh jmenování Lucie dos Santosová da Silva

členkou volební komise pro volby do AS FSV UK na funkční období 2023-2025.

Pro: Kukačka, Kubátová, Macková, Moravec, Mouralová, Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš,

Hlaváč, Kouba, Křovák, Motyčková, Součková

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 6: AS FSV UK schvaluje návrh jmenování Mgr. Bc. Jakuba Tesaře, Ph.D.

členem volební komise pro volby do AS FSV UK na funkční období 2023-2025.

Pro: Kukačka, Kubátová, Macková, Moravec, Mouralová, Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš,

Hlaváč, Kouba, Křovák, Motyčková, Součková

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 7: AS FSV UK schvaluje návrh jmenování Bc. Tomáš Bartáka členem

volební komise pro volby do AS FSV UK na funkční období 2023-2025.

Pro: Kukačka, Kubátová, Macková, Moravec, Mouralová, Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš,

Hlaváč, Kouba, Křovák, Motyčková, Součková

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 8: AS FSV UK schvaluje návrh jmenování Mgr. Ivana Petrúška členem

volební komise pro volby do AS FSV UK na funkční období 2023-2025.

Pro: Kukačka, Kubátová, Macková, Moravec, Mouralová, Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš,

Hlaváč, Kouba, Křovák, Motyčková, Součková

Proti: nikdo



Zdržel se: nikdo

Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 9: AS FSV UK schvaluje návrh jmenování Mgr. Kateřiny Turkové,

Ph.D. členkou volební komise pro volby do AS FSV UK na funkční období 2023-2025.

Pro: Kukačka, Kubátová, Macková, Moravec, Mouralová, Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš,

Hlaváč, Kouba, Křovák, Motyčková, Součková

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 10: AS FSV UK schvaluje návrh jmenování Mgr. Jana Křováka členem

volební komise pro volby do AS FSV UK na funkční období 2023-2025.

Pro: Kukačka, Kubátová, Macková, Moravec, Mouralová, Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš,

Hlaváč, Kouba, Křovák, Motyčková, Součková

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 11: AS FSV UK schvaluje návrh jmenování Matěje Mišoně členem volební

komise pro volby do AS FSV UK na funkční období 2023 - 2025.

Pro: Kukačka, Kubátová, Macková, Moravec, Mouralová, Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš,

Hlaváč, Kouba, Křovák, Motyčková, Součková

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 12 : AS FSV UK schvaluje návrh jmenování PhDr. Miroslava Palanského,

Ph.D. členem volební komise pro volby do AS FSV UK na funkční období 2023 - 2025.



Pro: Kukačka, Kubátová, Macková, Moravec, Mouralová, Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš,

Hlaváč, Kouba, Křovák, Motyčková, Součková

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 13: AS FSV UK schvaluje návrh jmenování Tomáše Brabce členem

volební komise pro volby do AS FSV UK na funkční období 2023 - 2025.

Pro: Kukačka, Kubátová, Macková, Moravec, Mouralová, Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš,

Hlaváč, Kouba, Křovák, Motyčková, Součková

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Usnesení bylo schváleno

Usnesení č. 14: AS FSV UK schvaluje návrh jmenování Mgr. Jana Vášky, PhD. členem

volební komise pro volby do AS FSV UK na funkční období 2023 - 2025.

Pro: Kukačka, Kubátová, Macková, Moravec, Mouralová, Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš,

Hlaváč, Kouba, Křovák, Motyčková, Součková

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Usnesení bylo schváleno

Poté Magda Pečená poděkovala tajemníkovi Ondřeji Blažkovi, že připravil dokument “Technické

podrobnosti organizace, průběhu a zabezpečení voleb do AS FSV UK 2022”. Zároveň dodala, že

si dovolila dát do podkladů revizi (verze 02), které původní dokument pouze mírně upravuje.

Konkrétně byly změněny dva termíny tak, aby byly v souladu s volebním řádem (termín předložení

seznamu voličů volební komisi a termíny rozesílání e-mailu voličům).

Usnesení č. 15: AS FSV UK schvaluje dokument Technické podrobnosti organizace,

průběhu a zabezpečení voleb do AS FSV UK 2022.



Pro: Kukačka, Kubátová, Macková, Moravec, Mouralová, Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš,

Hlaváč, Kouba, Křovák, Motyčková, Součková

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Usnesení bylo schváleno

V debatě se pak Magda Pečená s Jiřím Kukačkou shodli, že vzorový lístek kandidáta bude

upraven tak, aby obsahoval pouze kolonku pro podpis kandidáta a nikoliv i navrhovatele. Cílem

této změny je proces podávání kandidátek zjednodušit.

6. Změna v Disciplinární komisi FSV UK

Následně dostala slovo proděkanka Malvína Krausz Hladká, aby představila návrh na změnu v

Disciplinární komisi FSV UK (DK). Proděkanka vysvětlila, že řádný člen studentské komory Jan

Podzimek z IKSŽ úspěšně ukončil doktorské studium a jeho místo v DK se proto uvolnilo. Z toho

důvodu navrhla proděkanka do pozice řádného člena studentské komory komise jmenovat

doktorandku IKSŽ Karolínu Šimkovou.

Usnesení č. 16: Akademický senát FSV UK schvaluje změnu členů disciplinární komise

Pro: Kukačka, Kubátová, Macková, Moravec, Mouralová, Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš,

Hlaváč, Kouba, Křovák, Motyčková, Součková

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Usnesení bylo schváleno

7. Návrh na rozdělení Rozpočtu AS FSV UK na rok 2022

Dalším bodem dnešního zasedání byl Návrh na rozdělení Rozpočtu AS FSV UK na rok 2022.

Magda Pečená připomněla, že se o tomto tématu diskutovalo již na zářijovém zasedání AS FSV

UK. Z debaty tehdy vyplynulo, že senátoři souhlasí, aby byly peníze rozděleny stejným principem

jako loni. Z celkové částky 242 518 Kč by 5 tisíc Kč bylo vyčleněno pro provozní výdaje AS FSV

UK, 70 tisíc Kč by šlo na odměnu pro tajemnici a ze zbývající částky by byly vyplaceny odměny pro

senátory a senátorky.



Poté Magda Pečená otevřela diskuzi. Jiří Kukačka uvedl, že na jednání LK zazněl dotaz, co se

stane s penězi, kterých se senátoři vzdají. Tajemník řekl, že nevyčerpané prostředky se stanou

součástí fakultního rozpočtu.

Václav Moravec opět poznamenal, že samostatný rozpočet senátu byl schválen současným

senátem, senát minulého funkčního období o něm jednal. O rozpočtu tenkrát jednala pouze

ekonomická komise. On s institutem samostatného rozpočtu pro akademický senát nesouhlasí.

Jan Křovák v té souvislosti poznamenal, že někteří studentští členové AS FSV UK jsou za finanční

odměnu rádi a vzdávat se jí nechtějí. Zároveň se ale ostýchají to otevřeně říct. Magdalena

Mouralová Janu Křovákovi tuto poznámku poděkovala. Je podle ní důležité, aby to zaznělo. Jan

Křovák dodal, že zároveň chápe i argumenty těch, kteří se odměn vzdát chtějí.

Usnesení č. 17:  AS FSV UK schvaluje principy rozdělení rozpočtu AS FSV UK pro rok 2022.

Pro: Kukačka, Kubátová, Macková, Mouralová, Pečená, Szobi, Tomalová, Dolejš, Hlaváč, Kouba,

Křovák, Motyčková, Součková

Proti: nikdo

Zdržel se: Moravec, Štoll

Usnesení bylo schváleno

8. Různé

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

Různé. Jelikož žádné další dotazy nebyly, poděkovala Magda Pečená za dnešní plénum. Příští

zasedání AS FSV UK se uskuteční 8. listopadu 2022.

Mgr. Magda Pečená, Ph.D.

předsedkyně AS FSV UK

Zapsala: Mgr. Tereza Volfová, tajemnice AS FSV UK




