
Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 11. 1. 2022 od 15:00

Místo: Hollar, místnost č. 212

Přítomni:

Za pedagogickou komoru:

PhDr. Mgr. Jiří Kukačka, Ph.D..; PhDr. Václav Moravec, 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:

Jakub Dolejš, Šimon Charvát; Mgr. Kateřina Konrádová; 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:

Hana Kubátová, M.A., Ph.D; Mgr. Veronika Macková, Ph.D; Bc. Tomáš Kouba

Hosté: rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,MBA; děkanka FSV UK doc. PhDr. Alice

Němcová Tejkalová, Ph.D (on-line); proděkan pro studijní záležitosti prof. PhDr. Ladislav

Krištoufek, Ph.D.; proděkan pro rozvoj JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.; tajemník Ing. Ondřej

Blažek; proděkanka pro zahraniční styky PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.; RNDr. Michal Červinka,

Ph.D.; PhDr. Michal Smetana, Ph.D.; Mgr. Eliška Ullrichová; prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.; Mgr.

Eva M. Hejzlarová, Ph.D.; Bc. Marek Boňko; Bc. Karolína Fialová; Bc. Vojtěch Brázda; Ing. Pavel

Kot

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

hosty, mezi kterými byl mimořádně i rektor UK prof. Tomáš Zima, který se dostavil u příležitosi

předání jmenovacího dekret příštímu děkanovi FSV UK Tomáši Karáskovi. Rektor při té příležitosti

ocenil končící děkanku FSV UK Alici Němcovou Tejkalovou, která se dnešního zasedání mohla

bohužel zúčastnit pouze on-line. Děkance po převzetí dekretu poděkoval i Tomáš Karásek.

Následoval potlesk.

Odešel rektor Tomáš Zima



Schválení návrhu programu a zápisu ze zasedání AS FSV UK dne 7. prosince 2021

Poté Magda Pečená přivítala nového senátora Jiřího Kukačku. Ten v AS FSV UK nahradil Denisu

Hejlovou, která na svůj post rezignovala. Následovalo představení představení návrhu programu

dnešního zasedání AS FSV UK, který Magda Pečená navrhla doplnit o bod č. 7 “dovolba do

Legislativní komise (LK) AS FSV UK”. Řady LK by totiž rád rozšířil Michal Smetana. Jelikož nebyly

žádné další doplňující nebo pozměňující návrhy, vyzvala Magda Pečená k hlasování.

1. Schválení návrhu programu a zápisu ze zasedání AS FSV UK dne 7. prosince 2021

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

3. Informace z vedení FSV UK

4. Návrh termínů zasedání AS FSV UK v letním semestru 2021/2022

5. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby na realizaci

projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“

6. Disciplinární komise FSV UK (jmenování členů)

7. dovolba do Legislativní komise

8. Zpráva o činnosti Rady vysokých škol (zpráva Jiřího Kukačky)

9. Zpráva ZO VOS 1124 FSV UK (zpráva Evy Hejzlarové)

10. Různé

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

Pro: Kukačka, Mouralová, Pečená, Soukup, Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš, Charvát, Konrádová,

Křovák, Motyčková, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se:nikdo

Schváleno

Zápis ze zasedání AS FSV UK ze dne 7. prosince byl rozeslán k připomínkám, jež byly následně

zapracovány.

Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání AS FSV UK ze dne 7. prosince 2021

Pro: Mouralová, Pečená, Soukup, Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš, Charvát, Konrádová, Křovák,

Motyčková, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: Kukačka

Schváleno



1. 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 4. ledna. Uvedla, že vše

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

velké téma ale tentokrát podle ní na stole nebylo. Jedním z bodů, které se řešily, byla výroční

zpráva AS FSV UK. Jan Křovák informoval, že dokument je aktuálně v grafickém zpracování a měl

by přijít do konce tohoto či začátkem příštího týdne. Magda Pečená poděkovala všem, kdo se na

výroční zprávě podíleli.

Legislativní komise
Místopředsedkyně LK AS FSV UK Kateřina Konrádová uvedla, že se sešli jednou, a to 6. ledna.

Na programu měla komise tři body. Prvním bylo, že LK přivítala Jiřího Kukačku a odhlasovala, že

se stane jejím předsedou. Dále komise vyjádřila podporu Michalovi Smetanovi, který projevil zájem

o členství. Posledním tématem pak byly materiály od AS UK. Kateřina Konrádová konstatovala, že

byly zaslány na poslední chvíli a nebyla tak možnost si je prostudovat a vyjádřit se k nim. Magda

Pečená dala předsedkyni LK AS FSV UK v tomto ohledu za pravdu, připomněla však, že za toto

funkční období senátu se to stalo poprvé (a podklady byly takového rozsahu), nicméně s ohledem

na vánoční období to bylo pro připomínkují skutečně nešťastné. Zástupkyně FSV v AS UK Eliška

Ullrichová řekla, že tuto připomínku předá Legislativní komisi AS UK.

Studijní komise

Předsedkyně Studijní komise (StK) Magdalena Mouralová informovala, že se setkali minulý pátek

(7. ledna). Jednání bylo velmi stručné. S proděkanem Ladislavem Krištoufkem například probírali

organizaci zkouškového období a výuky v letním semestru. Dále StK řešila své priority pro druhý

rok funkčního období - jednalo se o témata, jako je například kreditové ohodnocení či jazyková

koncepce FSV UK. Také StK si podle Magdaleny Mouralové trochu povzdechla nad termínem

dodání materiálů od RUK.

Ekonomická komise
Také Ekonomická komise se od minulého zasedání AS FSV UK sešla jednou, a to 6. ledna, uvedl

Pavel Szobi. Jediným bodem byl Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na vyhotovení projektové

dokumentace a provedení stavby na realizaci projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu UK



Jinonice”. Jednání se zúčastnil Tomáš Karásek a diskutovalo se například o problematice

elektromechanických zámků. Ekonomická komise doporučila AS FSV UK dodatek schválit.

Sociální komise
Předsedkyně Sociální komise (SK) AS FSV UK Barbora Součková uvedla, že se setkali 6. ledna.

Přítomna byla i většina studentských ombudsmanů, kteří informovali o dění na institutech. Barbora

Součková shrnula, že ombudsmani jsou kontaktováni například kvůli nepříjemným záležitostem s

pedagogy a chodí za nimi spíše studenti nižších ročníků. Dále se SK zabývala další fází evaluace

projektu studentských ombudsmanů či studentskými spolky. Jan Křovák představil projekt

komunikačního desatera. Manuál má vymezit některé aspekty základní komunikace mezi studenty

a vyučujícími. Barbora Součková poté Janovi Křovákovi poděkovala za přípravu výroční zprávy. K

poděkování se  přidala i Magdalena Mouralová. Proběhla krátká diskuse nad přínosem

Magda Pečená se předsedkyně SK zeptala, zda vysledovali nějaký společný jmenovatel podnětů,

které ombudsmani řeší. Barbora Součková odpověděla, že nejvíc podnětů je zatím na IES a často

se týkají komunikace s pedagogy. Eva Hejzlarová dodala, že se ale zatím jedná pouze o jednotky

případů. To potvrdila i Barbora Součková s tím, že je nyní předčasné vyvozovat nějaké závěry.

Zprávy z AS UK
Zástupkyně FSV UK v AS UK Eliška Ullrichová uvedla, že poslední zasedání se uskutečnilo 17.

prosince. Zmínila, že byl mimo jiné schválen dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na vyhotovení

projektové dokumentace a provedení stavby na realizaci projektu “Rekonstrukce a přístavba areálu

UK Jinonice”. Dále Eliška Ullrichová poznamenala, že je připravená předat agendu nově zvoleným

studentským senátorům.

2. Informace z vedení FSV UK

Děkanka FSV UK Alice Němcová Tejkalová, jež se mohla účastnit zasedání AS FSV UK pouze na

dálku, poděkovala za slova, která zazněla na začátku pléna. Řekla, že je ráda, že mohla pracovat

pro fakultu a vyjádřila důvěru v akademickou samosprávu. Poté děkanka shrnula, že vedení v

současnosti pracuje například na kariérním řádu a principech financování vědecké činnosti.



Principy rozdělování prostředků na vědu probírali na rozšířeném kolegiu děkanky a byl zde

poměrně silný konsenzus. Alice Němcová Tejkalová proto doufá, že vše bude v pořádku. Po

zapracování připomínek chce vedení v pátek 21. ledna poslat materiál na AS FSV UK.

Kariérní řád se bude ještě jednou probírat na rozšířeném kolegiu děkanky, které se bude konat 24.

ledna. Pak už s dokumentem bude pracovat kolegium příštího děkana. Alice Němcová Tejkalová

pevně věří, že materiál bude v blízké době schválen.

Schválena jsou kritéria habilitačního řízení pro FSV UK. Pracoval na nich zejména proděkan

Jaroslav Kučera s proděkanem Ladislavem Krištoufkem. Tato dvojice podle děkanky

vyprodukovala velmi kvalitní pravidla. Pravidla již byla představena novému vedení UK (paní

rektorce Králíčkové).

Na závěr děkanka poznamenala, že nyní FSV eviduje oproti stejnému období loňského roku

dvojnásobek přihlášek. Na RUK se podařilo úspěšně doručit akreditace, které minule schválil AS

FSV UK.

Přišel Václav Moravec

Magda Pečená, která poděkovala děkance za její působení, následně otevřela prostor pro dotazy.

Kateřina Konrádová se zeptala proděkana Ladislava Krištoufka, jaký měla pandemie vliv na

dokončování studia. Proděkan odpověděl, že čísla zatím neukazují, že by se dělo něco

nestandardního.

Poté tajemník Ondřej Blažek pohovořil o přípravách na povinné testování zaměstnanců, které se

spustí v pondělí 17. ledna. Testy podle něj bude zajišťovat UK centrálně, během tohoto týdne dojde

k jejich distribuci. Bude se jednat o antigenní samotesty platné 72 hodin, jejichž výsledky budou

zaměstnanci sami zadávat do systému. Uznávat se budou i testy z veřejných míst (PCR testy

budou platné 72 hodin, antigenní 24 hodin). Kontrolu budou provádět přímí nadřízení. Proděkan

Ladislav Krištoufek doplnil, že pro studenty se od pondělí nic nemění.

Přišel Michal Červinka

3. Návrh termínů zasedání AS FSV UK v letním semestru 2021/2022

Magda Pečená následně představila návrh termínů zasedání AS FSV UK v letním semestru

současného akademického roku. Až na výjimky připadají vždy na první úterý v měsíci.



Usnesení č. 3: AS FSV UK stanovuje řádné jednání AS FSV UK v letním semestru

akademického roku 2021/2022 na 1. března, 5. dubna, 17. května, 7. června a 13. září

2022 vždy od 15:00 hodin, v místnosti H212 nebo online dle epidemické situace.

Pro: Kukačka, Moravec, Mouralová, Pečená, Soukup, Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš, Charvát,

Konrádová, Křovák, Motyčková, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Schváleno

Odešla Lenka Rovná

4. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na vyhotovení projektové dokumentace a
provedení stavby na realizaci projektu “Rekonstrukce a přístavba areálu
UK Jinonice”

Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená předala slovo Tomášovi Karáskovi, aby představil další

bod dnešního programu. Dodatek č. 6 podle něj uzavírá sérii změnových listů. Nejvýznamnější

změnou je úprava obložení interiérových parapetů. Další změny se týkají elektronických dveřních

zámků, vlajkových stožárů a vybavení sociálních zařízení. Tomáš Karásek dodal, že v důvodové

zprávě je i nacenění. Částka je sice o deset procent vyšší, než bylo původně vysoutěženo, podle

nastupujícího děkana se ale s přihlédnutím na současnou situaci na stavebním trhu jedná o dobrý

výsledek. Podle svých slov by byl rád, kdyby se jednalo o poslední dodatek.

Dále Tomáš Karásek uvedl, že na AS FSV UK budou letos směřovat smlouvy o věcných

břemenech. Jde o dvě smlouvy, z nichž jedna je již ve schvalovacím procesu. Neměly by to být

nijak problematické dokumenty.

Magda Pečená poté předala slovo Pavlovi Szobimu a požádala o vyjádření EK. ten uvedl, že EK s

proděkanem Tomášem Karáskem o dodatku dlouho diskutovala. Nakonec její členové dodatek

podpořili.

.

Usnesení č. 4: AS FSV UK souhlasí se záměrem uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na

vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby na realizaci projektu „Rekonstrukce a

přístavba areálu UK Jinonice“



Pro: Kukačka, Moravec, Pečená, Soukup Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš, Charvát, Křovák,

Motyčková, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: Mouralová, Konrádová

Odsouhlaseno

Odešla Zuzana Kasáková

5. Disciplinární komise FSV UK (jmenování členů)
Další bod dnešního zasedání představila děkanka Alice Němcová Tejkalová. Při té příležitosti

poprosila o schválení sestavy tak, jak je navržená. Domnívá se totiž, že je nesmírně důležité, aby v

Disciplinární komisi FSV UK byli kredibilní lidé. Děkanka poznamenala, že část kolegů se do

komise vrací. Kontinuita je podle ní velmi důležitá.

Usnesení č. 5: AS FSV UK schvaluje navržené členy a členky disciplinární komise.

Pro: Kukačka, Moravec, Mouralová, Pečená, Soukup, Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš, Charvát,

Konrádová, Křovák, Motyčková, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Schváleno

6. Dovolba do Legislativní komise AS FSV UK
Dalším bodem dnešního zasedání byla dovolba do Legislativní komise. Zájem rozšířit její řady

vyjádřil Michal Smetana. Magda Pečená nejprve vyzvala k ustavení volební komise pro tajnou

volbu. Jako dobrovolníci se přihlásili Martin Štoll, Magdalena Mouralová a Kateřina Konrádová.

Usnesení č. 6: AS FSV UK schvaluje komisi pro dovolbu do Legislativní komise AS FSV UK ve

složení

Pro: Kukačka, Moravec, Pečená, Soukup Szobi, Tomalová, Dolejš, Charvát, Křovák, Motyčková,

Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: Mouralová, Štoll, Konrádová



Schváleno

Poté volební komise rozdala plénu hlasovací lístky. Následovala tajná volba.

Rozdáno lístků:15

Odevzdáno lístků:15

Usnesení č. 7: AS FSV UK schvaluje novým členem Legislativní komise AS FSV UK Michala

Smetanu

Pro: 13

Proti: 1

Zdržel se: 1

Schváleno

7. Zpráva o činnosti Rady vysokých škol
Poté dostal slovo Jiří Kukačka, zástupce fakulty v Radě vysokých škol (RVŠ), aby představil

zprávu o činnosti RVŠ. Jiří Kukačka se jako delegát v RVŠ za FSV UK zúčastnil všech sněmů,

které proběhly. Také navštívil všech pět zasedání ekonomické komise. Při té příležitosti Jiří

Kukačka poukázal na určité problémy RVŠ, domnívá se, že se jedná o těžkotonážní těleso, které

má mimo jiné potíže s on-line fungováním. Témata, která se týkají FSV, se dostala na řadu na

podzim 2021. Jedná se o predikovatelnost a stabilitu systému financování vysokých škol, mzdové

situace na VŠ, stipendijní politiku či reformu financování doktorského studia.

V rámci reformy financování doktorského studia MŠMT navrhuje, aby doktorandi měli

garantovanou minimální výši stipendia pokrývající jejich základní životní náklady. Vysoké školy by

pak měly být odměňováni za vyšší míru dokončování Ph.D. studií a za efektivní podporu

doktorandů. MŠMT také zamýšlí vypustit povinnou státní doktorskou zkoušku.

Jiří Kukačka se také v RVŠ zapojil do agendy komise pro vědeckou činnost, a to v otázce evaluace

hodnotícího procesu dle M17+ za využití zpětné vazby od zúčastněných VŠ. Spolu s proděkanem

Jaroslavem Kučerou, Martinem Gregorem, Petrem Jüptnerem a Tomášem Weissem vytvořil sadu

podnětů za FSV.



Děkanka Alice Němcová Tejkalová uvedla, že otázku větších finančních prostředků pro doktorandy

probírali včera (10. ledna) na rozšířeném kolegiu. Chtějí se ale vyhnout tomu, aby se jednalo o

příliš velký zásah do rozpočtu fakulty.

Usnesení č. 8: AS FSV UK bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti Rady vysokých škol

Pro: Kukačka, Moravec, Mouralová, Pečená, Soukup Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš, Charvát,

Konrádová, Kouba, Křovák, Motyčková, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Vzato na vědomí

8. Zpráva ZO VOS 1124 FSV UK
Eva Hejzlarová shrnula, že v roce 2021 se jejich organizace zabývala zejména připomínkováním

kariérního řádu. Mnohé z výhrad, které zástupci organizace formulovali na jaře, bylo podle ní

reflektováno a došlo pro zaměstnance k příznivému posunu. Co se týče reagování na pandemii

Covidu-19, za uplynulý rok už toho nebylo podle Evy Hejzlarové tolik k řešení jako předloni.

Zabývali se otázkou znevýhodnění těch vědeckých pracovníků, kteří v kontextu pandemické

situace pečují o blízké osoby. Schůzky s tajemníkem Ondřejem Blažkem proběhly loni dvě. Na ZO

VOS 1124 FSV UK se v roce 2021 obrátili čtyři zaměstnanci s prosbou o konzultaci. Eva

Hejzlarová se podle svých slov pravidelně účastnila zasedání SK a rozšířeného kolegia děkanky.

Odbory si zvolily také nový výbor. V novém roce plánují mimo jiné nadále sledovat vývoj kariérního

řádu.

Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená se následně zeptala, kolik procent zaměstanců FSV UK

je v odborech. Eva Hejzlarová v té souvislosti poznamenala, že mají 18 členů a členek. Vedení ZO

VOS 1124 FSV UK má podle ní vizi, aby se k nim nepřidávali zaměstanci mající motivaci řešit

pouze své individuální problémy. To by podle Evy Hejzlarové dlouhodobě nefungovalo. Členství má

překračovat partikulární zájmy.

Usnesení č. 9: AS FSV UK bere na vědomí předloženou zprávu ZO VOS 1124 FSV UK

Pro: Kukačka, Moravec, Mouralová, Pečená, Soukup Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš, Charvát,

Konrádová, Křovák, Motyčková, Součková, Šarboch

Proti: nikdo



Zdržel se: nikdo

Vzato na vědomí

9. Různé

Na závěr jednání se předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená zeptala, zda jsou nějaké dotazy či

témata do bodu Různé. Pavel Szobi se dotázal proděkana Tomáše Karáska, zda jsou nějaké

novinky ohledně Pekařské č. 10 a IMS. Tomáš Karásek uvedl, že nové informace budou, až fakulta

převezme jinonickou stavbu, k čemuž by mohl dojít cca někdy v březnu či dubnu. Vše podle

Tomáše Karáska závisí na tom, jak dobře a v jakém rozsahu budou Jinonice fungovat. Smlouva v

Pekařské č. 10 nebude prodloužena.

Poté měl Jiří Kukačka připomínku k projektu komunikačního desatera. Dokáže si představit, že

někteří studenti budou za návod rádi, přišlo mu ale smutné, že se na fakultě budou vytvářet pokyny

pro pedagogy, jak se chovat ke studentům. Vyjádřil mírnou skepsi ohledně toho, že by materiál měl

někomu pomoci. Pochybuje zvláště, že by změnil chování těch lidí, kteří nyní základní pravidla

slušné komunikace nedodržují. Dále Kukačka zmínil případ strachu z vyučujícího, který se dostal k

ombudsmance IES. Situace by se podle něj měla řešit standardní cestou.

Jan Křovák uvedl, argumentům Kukačky rozumí. Přesto si ale myslí, že by mohlo být přínosné

pravidla zpřehlednit. Mohla by být například přístupná v SIS a studenti a vyučující by na jejich

základě spolu mohli komunikovat. Právě komunikace je totiž podle Jana Křováka ten nejzásadnější

problém, který ombudsmani řeší. Magdalena Mouralová poznamenala, že připomínce Jiřího

Kukačky rozumí, je podle ní platná. Poukázala ale například na to, že ne všichni si čtou pravidla a

předpisy, nebylo by tedy podle ní špatné, když by daná problematika byla shrnutá v deseti bodech.

Může to být podle ní určitá forma podpory, která má opodstatnění. Také Eliška Tomalová se

záměru zastala a poukázala na to, že jsou třeba lidé, kteří přichází z jiného prostředí. Nemusí to

být pojímáno jako projev nedůvěry. Podobné příručky zná i ze zahraniční. Proděkan Ladislav

Krištoufek souhlasil s Jiřím Kukačkou v tom, že někdy existují snahy o zlepšování lidí, kteří o to

nemají zájem. Také poukázal na to, že AS FSV UK je kontrolním orgánem a výroba takových

příruček s ním nemá co do činění. Je otázkou, kdo by přípravu takového materiálu měl mít na

starost.

Eva Hejzlarová podotkla, že by zprávy ombudsmanů v tuto chvíli nebrala tak vážně. V současnosti

řeší podle ní zejména věci, které se na fakultě dějí třicet let. Vyhodnocovat by se měl tento projekt

až po ročním experimentálním období a nikoliv po jednotlivostech. Není třeba reagovat přecitlivěle.



Martin Štoll uvedl, že má pocit, že ombudsman je novou komunikační dimenzí. Je podle něj

otázkou, do jaké míry by se problémy měly řešit přes běžnou strukturu. Možná by ombudsmani

neměly jednotlivé věci řešit, ale odkazovat studenty, kam s nimi jít. Měli by také spíše řešit

například intimní a citlivé záležitosti a ne to, když studentovi vyučující zruší termín zkoušky.

Barbora Součková dodala, že na IES opravdu přicházejí studenti za ombudsmankou s problémy, k

jejichž řešení by měli najít cestu sami.

Jan Křovák dále uvedl, že se jedná o počáteční diskuse v rámci SK.

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

příští  řádné zasedání, které se uskuteční 1. února 2022.

Mgr. Magda Pečená, Ph.D.

předsedkyně AS FSV UK

Zapsala: Mgr. Tereza Volfová, tajemnice AS FSV UK


