
Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 7. 12. 2021 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. (on-line, bez hlasovacího práva).; PhDr. Pavel Szobi, Ph.D.; prof. MgA.

Martin Štoll, Ph.D.; Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D (on-line, bez hlasovacího práva)

Za studentskou komoru:

Jakub Dolejš, Šimon Charvát; Mgr. Kateřina Konrádová; Bc. Tomáš Kouba; Bc. Jan Křovák; Bc.

Kateřina Motyčková; Bc. Nick Ojo Omorodion (on-line, bez hlasovacího práva); Karina Rejchrtová

(on-line, bez hlasovacího práva); Bc. Barbora Součková; Bc. Matěj Šarboch

Omluveni:

PhDr. Václav Moravec, Ph.D.; doc. PhDr. Denisa Hejlová; PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D

Hosté: děkanka FSV UK doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.; proděkan pro studijní

záležitosti prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.; proděkan pro rozvoj JUDr. PhDr. Tomáš Karásek,

proděkan pro doktorské studium doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.; PhDr. Malvína Krausz Hladká,

Ph.D.; tajemník Ing. Ondřej Blažek, proděkan pro koncepci a kvalitu studia PhDr. Petr Bednařík,

Ph.D.; proděkan pro vědu a výzkum prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.; Ph.D.; RNDr. Michal

Červinka, Ph.D.; PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (on-line); Ing. Pavel Kot (on-line), Mgr. Jakub Franěk,

Ph.D. (on-line); Mgr. Gabriela Baranyaiová (on-line); PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (on-line); doc.

Michel Perottino (on-line), Ph.D.; Mgr. Jakub Stauber, Ph.D. (on-line), prof. PhDr. Blanka Říchová,

CSc., dr. h. c. (on-line)

1. Schválení návrhu programu a zápisu z mimořádného zasedání AS FSV UK
dne 23. listopadu 2021

Členka předsednictva AS FSV UK Veronika Macková uvítala přítomné senátorky, senátory, členy

vedení a hosty. Poté představila návrh programu a navrhla jeho doplnění o bod č. 7 Smlouva o

zřízení věcného břemene pro Pražskou plynárenskou Distribuci, a.s. Jelikož nebyly žádné další

doplňující nebo pozměňující návrhy, vyzvala Veronika Macková k hlasování.
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8. Různé

Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje upravený program zasedání 7. 12. 2021

Pro: Kubátová, Macková, Mouralová, Szobi, Štoll, Dolejš, Charvát, Kouba, Křovák, Součková,

Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Schváleno

Zápis z mimořádného zasedání AS FSV UK ze dne 23. listopadu byl rozeslán k připomínkám, jež

byly následně zapracovány.

Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis z mimořádného zasedání AS FSV UK ze dne 23.

listopadu  2021

Pro: Kubátová, Macková, Mouralová, Szobi, Štoll, Dolejš, Charvát, Kouba, Křovák, Součková,

Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Schváleno

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

Předsednictvo
Veronika Macková sdělila, že se předsednictvo AS FSV UK sešlo on-line 28. listopadu. Uvedla, že

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

Veronika Macková shrnula, že se předsednictvo zabývalo volbami do AS UK - mimo jiné



vyhodnocovali účast. V té souvislosti ještě jednou poděkovala tajemníkovi Ondřeji Blažkovi a

předsedovi dílčí volební komise pro volby do AS UK Martinovi Štollovi. Dalším bodem schůzky byla

Výroční zpráva AS FSV UK. Veronika Macková vyzvala jednotlivé komise, ať své příspěvky dodají

Janu Křovákovi do 17. 12. 2021. Předsednictvo se zabývalo také odměnami pro senátory a

senátorky. Veronika Macková ujistila, že vše běží tak, jak má.

Dále informovala, že příští zasedání AS FSV UK, které je naplánované na 11. ledna 2022, osobně

navštíví rektor UK Tomáš Zima a předá jmenovací dekret novému děkanovi Tomáši Karáskovi.

Přišla Kateřina Konrádová

Veronika Macková následně oznámila, že předsedkyně AS FSV UK obdržela rezignační dopis

senátorky Denisy Hejlové. Její místo v AS FSV UK od ledna zaujme Jiří Kukačka.

Přišla Kateřina Motyčková

Studijní komise

Předsedkyně Studijní komise (StK) Magdalena Mouralová řekla, že se od minulého zasedání AS

FSV UK sešli dvakrát - 30. listopadu a 3. prosince. Na první schůzce diskutovali především

Opatření o organizaci doktorského studia a reakreditace. Druhého jednání se Magdalena

Mouralová neúčastnila, a proto předala slovo Elišce Tomalové, aby shrnula  hlavní body.

Eliška Tomalová uvedla, že setkání bylo povídací. Měli prostor probrat, co se dělo za uplynulé

období a zúčastnil se ho i Ladislav Krištoufek a Malvína Krausz Hladká. Hlavním tématem byl

režim slev a otevřela se také otázka společného klubu cizojazyčných studentů, velká část StK

doporučila zahájení jeho činnosti. Na setkání se probíraly i možné epidemické scénáře v

nadcházejících měsících. Debata se dotkla například otázky distančních zápisů či podoby

zkouškového období. StK se také zabývala rozdílem ve známkování mezi jednotlivými instituty

FSV či otázkou psychologické podpory. Dalším tématem debaty byla i úvaha o tom, co se od StK

jako takové čeká. Eliška Tomalová je podle svých slov ráda, že o tomto mohli otevřeně diskutovat.

Na závěr schůzky se ještě hovořilo například o volání po jazykové koncepci fakulty, kreditovém

ohodnocení či otázce vzniku plně funkční samosprávy studentů cizojazyčných programů.

Ekonomická komise
Šimon Charvát oznámil, že Ekonomická komise se od minulého zasedání AS FSV UK nesešla.



Legislativní komise
Místopředsedkyně LK AS FSV UK Kateřina Konrádová uvedla, že se sešli jednou, a to 2. prosince.

Hostem byl Michal Smetana a obsahově se probíraly tři materiály. Nejdéle se zaobírali plánem

Realizace strategického záměru na rok 2022, ke kterému měli jednu připomínku. Poté se zabývali

reakreditacemi a organizací doktorského studia.

Sociální komise
Předsedkyně Sociální komise (SK) AS FSV UK Barbora Součková řekla, že se také setkali 2.

prosince. Poprvé jako hosty přivítali studentské ombudsmany. Barbora Součková shrnula, že s

nimi probírali záležitosti, které už ombudsmani za své působení řešili. Zatím se jedná spíše o

menší problémy, za což je SK ráda. Ombudsman z IMS informoval SK, že se ho studenti často

ptají na to, kdy institut přejde do on-line režimu. Na ostatních institutech si studenti přejí, aby výuka

zůstala prezenční. Barbora Součková následně poznamenala, že se studentští ombudsmani

zúčastnili dvou školení s psycholožkou. Na setkání SK přišla řeč také na to, jak zvýšit mezi

studenty povědomí o psychickém zdraví.

Dále předsedkyně SK AS FSV UK uvedla, že dostala od děkanky FSV UK Alice Němcové

Tejkalové nabídku zúčastnit se lednového kolegia ombudsmanky FAMU. Barbora Součková ho

navštíví spolu s Veronikou Mackovou. Na příští zasedání, kam přijde i rektor Tomáš Zima,

domluvila Barbora Součková fotografa. Dále předsedkyně SK AS FSV UK oznámila, že Jan

Křovák skončí se správou sociálních sítí, vystřídá jej Matěj Šarboch.

Poté se dostal ke slovu právě Jan Křovák. Plénu připomněl blížící se termín odevzdání výročních

zpráv a uvedl, že každá komise má odevzdat pouze jednu normostranu. Jan Křovák dodal, že se

na schůzi SK řešilo například i to, jak postupovat v případě úmrtí členů komisí.

Zprávy z AS UK
Zástupce FSV UK v AS UK Petr Jüptner uvedl, že poslední zasedání se uskutečnilo 19. listopadu.

Osobně se jej však nezúčastnil. Projednával se mimo jiné plán realizace strategického záměru či

návrh navýšení základního kapitálu CUIP. Studijní komise AS UK na poslední schůzi podle Petra

Jüptnera řešila například akreditační řád. Dále Petr Jüptner řekl, že ho Kristýna Švárová

informovala o zasedání IT komise, kde se mimo jiné diskutovalo o vzniku jednotných

celouniverzitních e-mailů. Ekonomická komise se zase zabývala finanční situací jednotlivých fakult.

Jako zajímavost pak Petr Jüptner uvedl, že na plénu AS UK se řešilo také možné převzetí

vybavení pivovaru U Supa, což by UK umožnilo vyrábět vlastní pivo.

Informace z vedení FSV UK



Děkanka FSV UK Alice Němcová Tejkalová informovala, že v oblasti studia se aktuálně řeší

například otázka toho, jak velké skupiny se mohou scházet při kontaktní výuce . V té souvislosti

zdůraznila, že v případě FSV UK platí, že se respirátory nosí ve všech vnitřních prostorech. Dále

Alice Němcová Tejkalová zmínila, že byly kvůli epidemické situaci zrušeny promoce. Vedení podle

ní doufá, že se budou moct opět konat už od března. Pak děkanka uvedla, že je připravené

Opatření pro organizaci doktorského studia i reakreditace. Informovala, že se budou konat Days of

Young Science, které jsou určené pro doktorandy a vědce a vědkyně po dokončení studia. Alice

Němcová Tejkalová doufá, že účast bude větší než loni.

V oblasti vědecké agendy vedení FSV UK pracuje na dokumentu, který se týká rozdělování

insitucionální dotace na FSV UK. Na rozšířeném kolegiu děkanky pak řešili Cooperatio, konkrétně

zařazení osob k jednotlivým oborům. Probíhá příprava dohod o rozvoji vědních oblastí programu,

financování bylo dojednáno s tajemníkem Ondřejem Blažkem, vedoucí Ekonomického oddělení a

Oddělení vědy.

V oblasti rozvojové agendy podle Alice Němcové Tejkalové probíhá vše, jak má. V té souvislosti

poděkovala za minulé mimořádné zasedání AS FSV UK. V neposlední řadě pak děkanka

informovala o tom, že měla prezentaci na celouniverzitním dni otevřených dveří. Zástupkyně FSV

UK se zúčastnily veletrhu Gaudeamus v Brně, na který celkově přes 20 tisíc lidí. Fakulta se účastní

také slovenských veletrhů. Na závěr pak děkanka zmínila nadcházející den otevřených dveří FSV,

který proběhne 10. prosince on-line.

3. Plán Realizace strategického záměru na rok 2022

Veronika Macková předala slovo opět děkance, aby plénu představila Plán Realizace

strategického záměru na rok 2022. Alice Němcová Tejkalová v té souvislosti shrnula cíle, které se

za letošní rok nepovedly zcela splnit. V oblasti vědy je podle ní potřeba dokončit klíčové

strategické dokumenty. V tuto chvíli také není schválený kariérní řád - ale měl by být na začátku

roku, stejně jako principy rozdělování institucionálních prostředků na vědu a kritéria habiltačního a

jmenovacího řízení. Co se týče Jinonic, vše nyní podle děkanky v pořádku běží. Rezervy jsou v

oblasti elektronizace, konstatovala. Do priority č. 5 “Srozumitelná a atraktivní prezentace,

zviditelnění uplatnitelnosti a odbornosti, posílení komunity zahraničních studentů” se z letošního

plánu převedly dva cíle. Děkanka se domnívá, že celkově je plán ambiciózní, ale ne

nerealizovatelný.



Poté Veronika Macková otevřela prostor pro dotazy. Michal Červinka poznamenal, že bod týkající

se elektronizace diskutovali na Studijní komisi. Některým jejím členům přišlo, že se tyto plány

nápadně shodují s budoucím funkčním obdobím příštího děkana Tomáše Karáska. V té souvislosti

se Michal Červinka zeptal, zda by nebylo ambicióznější stanovit tam dřívější datum než rok 2025.

Děkanka v té souvislosti poukázala, že rok 2025 je tím posledním milníkem. Tomáš Karásek daný

termín odůvodnil tím, že se během předvolební kampaně zavázal k tomu, že systém oběhu

dokumentů bude spuštěn do konce jeho funkčního období. Zároveň ale chce, aby koncepční

dokument, který jasně stanoví, jak se k elektronizaci fakulta dobere, byl už v prvním roce, co bude

děkanem.

Hana Kubátová mimo jiné poděkovala Tomáši Karáskovi za vysvětlení a zeptala se ho, jestli

dokument bude brát i jako svůj strategický záměr. Dále se zajímala o to, jakým způsobem bude

příští děkan informovat, co se ze záměru povedlo splnit. Tomáš Karásek odpověděl, že jej bere i

jako svůj strategický záměr. Jeho body budou závazné i pro nové kolegium. Kontinuita naplňování

cílů bude podle příštího děkana velká. Pokud by se vyskytl problém, postará se o to, aby o tom byl

AS FSV UK informován dříve než za rok. Tomáš Karásek se domnívá, že bude rozumné, pokud na

zářijovém zasedání shrne, jakým způsobem naplňování zmíněného plánu pokračuje. Děkanka

doplnila, že svou část konzultovala právě kvůli kontinuitě s nastupující proděkankou pro vnější

vztahy a jsou v souladu.

Usnesení č. 3: AS FSV UK schvaluje znění Plánu realizace Strategického záměru Fakulty

sociálních věd Univerzity Karlovy v roce 2022

Pro: Kubátová, Macková, Mouralová, Szobi, Štoll, Dolejš, Charvát, Kouba, Křovák, Motyčková,

Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: Konrádová

Schváleno

Odešel Jaroslav Kučera

4. Nové akreditace

Veronika Macková předala slovo proděkanovi Petrovi Bednaříkovi, aby pohovořil o nových

akreditacích. Proděkan uvedl, že na dnešní zasedání pozval i koordinátory. Všechny akreditační



spisy se probíraly minulý týden na Studijní komisi, dodal. Poté předsedkyně Studijní komise

Magdalena Mouralová poděkovala za to, že přípomínky byly reflektovány.

Následně došlo k hlasování o akreditačním spisu navazujícího magisterského studijního programu

International Economic and Political Studies. Magdalena Mouralová uvedla, že StK plénu

doporučila, aby vyjádřilo souhlasné stanovisko.

Usnesení č. 4: Akademický senát FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu akreditačního

spisu navazujícího magisterského studijního programu International Economic and Political

Studies

Pro: Kubátová, Macková, Mouralová, Szobi, Štoll, Dolejš, Charvát, Konrádová, Kouba, Křovák,

Motyčková, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Odsouhlaseno

Jako další přišel na řadu návrh akreditačního spisu bakalářského studijního programu Politologie a

mezinárodní vztahy. Petr Bednařík uvedl, že tento program prošel pečlivým hodnocením, ze

kterého celkově vyšel velmi dobře. Byl nastaven teprve nedávno - v roce 2018 - a ukázalo se, že

není důvod zde provádět výraznější změny. Také Magdalena Mouralová poukázala na to, že

program byl nedávno hodnocen a diskuze ohledně něj nebyla nijak rozsáhlá. Jménem StK AS FSV

UK doporučila, ať jej schválí.

Usnesení č. 5: Akademický senát FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu akreditačního

spisu bakalářského studijního programu Politologie a mezinárodní vztahy

Pro: Kubátová, Macková, Mouralová, Szobi, Štoll, Dolejš, Charvát, Konrádová, Kouba, Křovák,

Motyčková, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Odsouhlaseno

Poté Petr Bednařík hovořil o bakalářském studijním programu Politologie a veřejná politika. V té

souvislosti poznamenal, že se jedná o program, který nemá - oproti těm ostatním - příliš dlouhou

historii. Navrhované úpravy podle něj vycházejí z dosavadních zkušeností a není důvod k velkým

změnám. Část z nich se týká předmětů souvisejících s metodologií. Magdalena Mouralová řekla,



že StK neměla zásadní výtky. Probíhala ale diskuze ohledně podoby SZK. Komise podporuje, aby

se obecně prosazovalo posílení rozpravy nad závěrečnou prací.

Usnesení č. 6: Akademický senát FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu akreditačního

spisu bakalářského studijního programu Politologie a veřejná politika

Pro: Kubátová, Macková, Mouralová, Szobi, Štoll, Dolejš, Charvát, Konrádová, Kouba, Křovák,

Motyčková, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Odsouhlaseno

Jako poslední přišel na řadu návrh akreditačního spisu navazujícího magisterského studijního

programu Politologie. Garantkou je Blanka Říchová, která se dnešního zasedání AS FSV UK

účastnila on-line, ale již se odpojila. Petr Bednařík shrnul, že se jedná o program, kde se měnil

obsah státnic. Blanka Říchová v chatu popsala, že akreditační spis upravili podle požadavků StK.

Magdalena Mouralová uvedla, že u tohoto návrhu se diskutovalo nejvíce, komise ale také udělila

souhlasné stanovisko.

Usnesení č. 7: Akademický senát FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu akreditačního

spisu navazujícího magisterského studijního programu Politologie

Pro: Kubátová, Macková, Mouralová, Szobi, Štoll, Dolejš, Charvát, Konrádová, Kouba, Křovák,

Motyčková, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Odsouhlaseno

Proděkan Petr Bednařík poděkoval a slíbil, že bude průběžně informovat o vývoji.

5. Organizace doktorského studia
Veronika Macková předala slovo proděkanovi Tomáši Cahlíkovi, aby představil návrh Opatření

děkanky k organizaci doktorského studia na FSV UK. Novelizace je podle proděkana vynucená, a

to kvůli aktualizaci Studijního a zkušebního řádu UK. Návrh opatření prošel kontrolou ze strany

Studijní komise a její připomínky byly zapracovány, dodal Tomáš Cahlík.



Předsedkyně StK Magdalena Mouralová uvedla, že návrh na komisi důkladně diskutovali.

Nehlasovali však o něm. V zásadě jej doporučili schválit. Vadilo jim ale, že členem zkušební

komise může být podle návrhu i oponent, či dokonce školitel doktoranda.

Tomáš Cahlík následně citoval část článku Studijního a zkušebního řádu UK podle kterého je

školitel zpravidla členem zkušební komise. Dodal, že z toho důvodu s tím FSV zkrátka nic nemůže

udělat. Děkanka Alice Němcová Tejkalová vyzvala členy AS UK - Michala Kubáta s Petrem

Jüptnerem - aby se na plénu pokusili iniciovat změnu.

Poté se Michal Červinka zeptal, jestli s ohledem na výše nastíněnou novelizaci, budou instituty

navrhovat takové komise, v nichž jsou členy oponenti i školitelé, a zda děkanka bude takové

návrhy komisí schvalovat. Děkanka uvedla, že se vždy řídila předpisy fakulty i univerzity, a pokud

to univerzita povoluje, nemá důvod takový návrh komise neschválit. Pak by mohla být

popotahována. Dodala, že o podobě zkušebních komisí mohou i nadále rozhodovat oborové rady.

Podle děkanky by bylo zvláštní se proti danému předpisu stavět. Více by se jí líbila možnost se

domluvit v rámci fakulty a následně svůj nesouhlas přednést na plénu velkého senátu. Budoucí

děkan a nynější proděkan Tomáš Karásek na záležitost pohlíží stejně jako Alice Němcová

Tejkalová. Domnívá se, že děkan nemůže jít proti předpisu. Nebylo by to podle něj legitimní.

Hana Kubátová poznamenala, že v předkládané verzi je na místo plurálu (oponenti) singulár

(oponent). V té souvislosti se zeptala, zda by se to nemělo změnit, protože oponentů bývá více.

Tomáš Cahlík odpověděl, že tato formulace podle něj význam jinak neposunuje.

Usnesení č. 8: AS FSV UK vyjadřuje souhlasné stanovisko s předloženým dokumentem o

Organizaci doktorského studia na FSV UK

Pro: Kubátová, Macková, Szobi, Dolejš, Charvát, Konrádová, Kouba, Křovák, Motyčková,

Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: Mouralová, Štoll

Odsouhlaseno

6. Věcné břemeno PPD



Další bod dnešního zasedání představil Tomáš Karásek. Týkal se Smlouvy o zřízení věcného

břemene pro Pražskou plynárenskou Distribuci, a.s. Proděkan uvedl, že smlouva byla dlouho

vyjednávána a fakultní právnička vedení poprosila, aby ji předložilo co nejdříve. Dokument totiž

musí projít celým schvalovacím kolečkem v rámci univerzity, což je administrativně i časově velmi

náročné. Dále Tomáš Karásek uvedl, že poprosí projektové oddělení, aby připravilo seznam smluv,

jež se budou předkládat na AS FSV UK.

Smlouva o zřízení věcného břemene pro Pražskou plynárenskou Distribuci, a.s se vypořádává s

novou polohou vedení plynového potrubí. To muselo být přeloženo z prostoru přístavby jinonického

areálu. Návrh prošel také připomínkovým řízením ze strany právního odboru rektorátu.

Odešla Kateřina Konrádová

Usnesení č. 9: AS FSV UK souhlasí se záměrem uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene ve

prospěch Pražské plynárenské Distribuce, a.s.

Pro: Kubátová, Macková, Mouralová, Szobi, Štoll, Dolejš, Charvát,, Kouba, Křovák, Motyčková,

Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Odsouhlaseno

7. Různé

Na závěr jednání se členka předsednictva AS FSV UK Veronika Macková zeptala, zda jsou nějaké

dotazy. Eliška Tomalová vznesla otázku, jak se vyvíjí situace kolem pronájmu Pekařské č. 10.

Proděkan Tomáš Karásek uvedl, že vyjádření už v současné době mají, je však podmíněné, a je

potřeba si vyjasnit ještě jeden parametr, než informaci budou moct zveřejnit. V současnosti by to

nerad rozebíral, nechce totiž vytvářet informační šum. Nabídku ale podle Tomáše Karáska fakulta

dostala. Jak bude jednání ukončeno, ihned informuje ředitele IMS Tomáše Nigrina, a poté se

závěrem obeznámí plénum AS FSV UK. Obavy podle Tomáše Karáska nejsou na místě.

Jelikož žádné další dotazy nebyly, poděkovala Veronika Macková za dnešní zasedání a pozvala na

příští  řádné zasedání, které se uskuteční 11. ledna 2022.



Mgr.Veronika Macková, Ph.D.

členka předsednictva AS FSV UK

Zapsala: Mgr. Tereza Volfová, tajemnice AS FSV UK


