
Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 8. 11. 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; 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;

Za studentskou komoru:

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

Jáchym Nerad; Bc. Karina Rejchrtová; Bc. Andrea Skřivánková (on-line, bez hlasovacího práva);

Mgr. Barbora Součková

Omluveni:

Mgr. Veronika Macková, Ph.D; PhDr. Jaromír Soukup Ph.D.; Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.; Bc. Jan

Hlaváč

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, Ph.D.; proděkan pro doktorské

studium a další formy vzdělávání doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.; RNDr. Michal Červinka Ph.D.; Bc.

Marek Boňko, Ing. Pavel Kot (on-line); Gabriela Bošňáková

1. Schválení návrhu programu a zápisu ze zasedání AS FSV UK
dne 11. října 2022

Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená uvítala přítomné senátorky, senátory, pana děkana,

členy vedení a hosty. Poté představila návrh programu dnešního zasedání. Jiří Kukačka měl

doplňující návrh, a to přidání bodu “Správa pracovních notebooků na fakultě”.

Přišel Jakub Dolejš, Václav Moravec a Michal Červinka
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Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje upravený program zasedání 8. listopadu 2022

Pro: Kukačka, Kubátová, Moravec, Mouralová, Pečená, Szobi, Štoll, Dolejš, Charvát, Kouba,

Křovák, Motyčková, Nerad, Rejchrtová, Součková

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Usnesení bylo přijato

Zápis ze zasedání AS FSV UK ze dne 11. října byl rozeslán k připomínkám, jež byly následně

zapracovány.

Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání AS FSV UK ze dne 11. října  2022

Pro: Kukačka, Kubátová, Moravec, Mouralová, Pečená, Szobi, Štoll, Dolejš, Charvát, Kouba,

Křovák, Motyčková, Nerad, Rejchrtová, 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 31. 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. Dále Magda Pečená poznamenala,

že ke konci roku končí tajemnice AS FSV UK tereza Volfová. Zájemce o tuto funkci již je, vyzvala

však, ať se další hlásí. Dále předsedkyně AS FSV UK řekla, že pokud se někdo ze senátorů chce

vzdát odměny, ať nejpozději do pátku (11. listopadu) podá prohlášení o vykonávání funkce

senátora bez nároku na odměnu. Potřeba je také zpracovat Výroční zprávu AS FSV UK. V té

souvislosti Magda Pečená poprosila předsedy jednotlivých komisí, aby v prosinci (do ca 12.

prosince) vytvořili text o rozsah A4 . Na závěr Magda Pečená uvedla, že příští senát bude nejen

vánoční, ale také předposlední v nynějším složení. Proto navrhla se po plénu neformálně sejít,

místo bude upřesněno.

Studijní komise FSV UK (StK)
Předsedkyně Studijní komise FSV UK (StK) Magdalena Mouralová informovala, že se setkali ve

čtvrtek 3. listopadu. Zabývali se dvěma body dnešního zasedání “Rozšířením akreditace

doktorského studijního programu Moderní dějiny/Modern history” a “Podmínkami přijímacího řízení

do doktorského studia na akademický rok 2023/2024”. Ani u jednoho nenašli žádný problém a

doporučili je plénu AS FS UK schválit. Na závěr zasedání StK debatovala o psychickém zdraví

studentů i zaměstnanců a o možnostech, jak by jej fakulta mohla podpořit.

Přišel tajemník Ondřej Blažek.

Sociální komise (SocK)
Předsedkyně Sociální komise AS FSV UK (SocK) Barbora Součková řekla, že od minulého pléna

AS FSV UK SocK zasedala dvakrát. Na prvním setkání proběhlo oficiální přivítání nových

ombudsmanů. Členové komise s nimi pohovořili a mimo jiné se jich zeptali na důvody, proč chtějí

funkci ombudsmana zastávat. Motivací studentů-ombudsmanů nebyla nespokojenost, ale to, že na

fakultě působí již dlouho a věří, že své zkušenosti dokáží ve funkci zužitkovat. Na druhém setkání

se SocK zabývala zhodnocením a reflexí voleb studentských ombudsmanů. Jako hlavní problém

členové komise vnímají to, že se na čtyřech institutech snížila volební účast. Debatovali tedy o

možnosti termín voleb posunout dále do semestru. Magda Pečená uvedla, že by se v tomto ohledu

mohla například zvážit otázka výběrového řízení. Barbora Součková odpověděla, že pro SocK jsou

stále nejvhodnější volby. Jsou ale otevřeni debatám. Dále předsedkyně SocK dodala, že na



druhém zasedání hovořili o tom, že by v rámci komise chtěli přinášet nová témata - třeba

udržitelnost na FSV.

Ekonomická komise AS FSV UK (EK)
Ekonomická komise (EK) AS FSV UK zasedala 7. listopadu. Její předsedkyně Karina Rejchrtová

informovala, že jediným diskutovaným bodem byly tzv. Studentské peníze.

Legislativní komise AS FSV UK (LK)
Legislativní komise (LK) jednala ve čtvrtek 3. listopadu. Předseda Jiří Kukačka uvedl, že hostem

byl proděkan pro elektronizaci Martin Nekola. Tématem byl posun v eletronizační agendě. Jiří

Kukačka poznamenal, že je zklamaný z toho, že univerzitní ekonomický systém bude nejdříve v

lednu 2026. Tím se podle něj zužuje elektronizační prostor FSV. Příští rok by měla proběhnout

elektronizace docházek a dovolenek, resp. evidence nepřítomnosti. Michal Červinka měl

poznámku, že plné spuštění nového SIS je v plánu na rok 2030. Děkan uvedl, že se k této

záležitosti vyjádří později během dnešního zasedání AS FSV UK.

Akademický senát AS FSV UK
Poté se dostal ke slovu Jan Křovák, aby plénum seznámil s děním na posledním zasedání AS UK.

V té souvislosti informoval, že na UK proběhla řada personálních změn. Novým kvestorem se stal

Martin Maňásek, novou kancléřkou Petra Štanclová a novou ředitelkou kolejí a menz Miroslava

Hurdová. Co se týká hospodaření, tak UK i jejím celkům se hospodářsky daří. Dále Jan Křovák

zmínil, že se cena stravného v menzách určuje z komplexního vzorce a z nynějších 90 korun

vzroste na 100 až 110 korun. Kvůli narůstající inflaci je v tomto ohledu ztráta několik milionů

měsíčně. Jan Křovák hovořil také o Plánu realizace Strategického záměru UK. V tomto ohledu se

nyní na univerzitě intenzivně pracuje například na novém ekonomickém systému a novém

studijním informačním systému, připravuje se reforma doktorského studia spojená s požadavkem

významného zvýšení stipendií studentů nebo probíhá reflexe stávajícího systému programů na

podporu vědy a přípravy návrhu jejich fungování od roku 2024 tak, aby byla ještě více podpořena

kvalitní vědecká práce (např. vyhodnocování programu Cooperatio). V neposlední řadě Jan Křovák

informoval, že byl osloven kolegiem rektorky, aby pronesl slavnostní proslov u příležitosti oslav 17.

listopadu v Karolinu.

Přišel Petr Bednařík.



3. Informace z vedení FSV UK

Děkan Tomáš Karásek následně seznámil plénum s nejnovějšími informacemi z vedení. Řekl, že

byl dokončen výběr ombudsmanky UK - v lednu příštího roku nastoupí paní Šámalová. Co se týče

Jinonic, tak výhled je nyní podle děkana lehce optimistický. Předpokládá se, že stavební firma

bude schopna stavbu přibližně do poloviny prosince předat. Přetrvává problém s dodávkou asi 80

switchů. Vedení FSV se ale domluvilo na prozatímním řešení - nutný počet switchů si zapůjčí a až

to bude možné, tak se vymění za nové.

Co se další projektové agendy týká, tak děkan zmínil například Národní plán obnovy (NPO), do

kterého je FSV zapojená. Dále se FSV mimo jiné účastní přípravy projektů do výzvy Špičkový

výzkum operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Děkan také poděkoval a

poblahopřál Václavu Moravcovi, jehož projekt s názvem COVID-19 Infodemie se stal absolutním

vítězem Ceny TA ČR 2022. Dále děkan uvedl, že pokračují přípravy na úpravě administrativní

podpory vědy. Na pondělí 21. listopadu se plánuje závěrečný kulatý stůl s řediteli institutů.

Kolegium děkana absolvovalo v říjnu první výjezdní zasedání. Během dvou dní se debatovalo o

několika hlavních bodech. Prvním byla otázka elektronizace. Podle děkana základní rámec UK v

podobě elektronického účetního systému bohužel stále chybí. To znamená, že elektronizační

kroky, které lze bezpečně podnikat, jsou takové, které nemají návaznost na účetnictví, jako je

docházka. Počítá se také s částečnou elektronizací cestovních příkazů. Co se elektronizace

studijní agendy týká, tak děkan připustil, že rok 2030, na který je naplánováno plné spuštění SIS,

zní pesimisticky. Skutečnost je ale podle něj taková, že by měly několik let vedle sebe paralelně

fungovat dva SIS - jednotlivé moduly budou nahrazovány a staré průběžně vypínány. Běžní

uživatelé to ale nezaznamenají, resp. nebudou muset pracovat ve dvou systémech, ujistil Tomáš

Karásek. Druhým bodem, kterému se KD na výjezdním zasedání věnovalo, byla otázka

komunikace. Počítá se se vznikem dílčího strategického dokumentu pro tuto oblast. Dále členové

kolegia debatovali o kvalitě výuky a pedagogických schopností. Podle děkana se jedná o téma,

které rezonuje napříč celou univerzitou. V současné době vedení FSV pociťuje potřebu se

angažovat také v otázce psychického zdraví a well beingu  zaměstnanců a studentů.

Na závěr se Tomáš Karásek zabýval dalším tématem, které je pro vedení FSV důležité, a to

udržitelností. V té souvislosti zmínil blížící se vysokoškolskou stávku Univerzity za klima. Uvedl, že

se s jejími organizátory sejde zítra (9. 11.) dopoledne a doufá, že se podaří najít konstruktivní

způsob, jak toto téma na FSV zvýraznit, ale zároveň nedopustit, aby tato akce narušila výuku.

Formát stávky připadá děkanovi trochu nadbytečný, podpoře udržitelnosti je ale FSV zcela

otevřená.



Poté vznesla dva dotazy Hana Kubátová. Nejprve se zeptala, proč letošní rozpočet FSV nevyšel

ve formě opatření děkana. Tajemník odpověděl, že ne vždycky tomu tak bylo a spolu s děkanem

se zamýšleli nad tím, zda - vzhledem k tomu, že chtějí počet opatření omezit - by to nebylo

nadbytečné. Rozhodnutí AS FSV UK je podle něj samo o sobě interním předpisem . Dále se Hana

Kubátová zajímala, jak postupuje implementace principů kariérního rozvoje. Děkan odpověděl, že

musel většinu ředitelů institutů upozornit, že i pro ně z tohoto dokumentu vyplývají určité povinnosti

(vypracovat přílohy specifikující postupy na jednotlivých institutech). Nyní má od nich přislíbeno, že

přílohy budou obratem zpracovány.

Michal Červinka poznamenal, že na stránce Univerzity za klima - Okupační stávka je FSV

jmenovaná ze všech fakult jako první. Dostupný je tam i seznam akcí, mezi které patří například

piknik či nocleh na fakultě. V té souvislosti se zajímal, zda bude FSV ochotná zaplatit například

noční službu vrátných a zda vedení dostane seznam plánovaných akcí. Jemu jako vyučujícímu by

se nelíbilo, kdyby mu někdo “vtrhl” na přednášky. Tomáš Karásek odpověděl, že o stávce se

dozvěděl teprve minulou středu. Nechce, aby tato událost invazivně zasahovala do výuky.

Konkrétní seznam akcí a požadavků zatím nemá. Dále Michal Červinka pochválil proděkanku

Zuzanu Kasákovou za to, že se angažuje v otázce duševního zdraví a well beingu zaměstnanců a

studentů. Děkan dodal, že pochvalu rád předá. Zuzana Kasáková bude v tomto ohledu styčnou

osobou.

Následující dotaz měla Magdalena Mouralová, která se zajímala o to, kdy se chystají výběrová

řízení na ředitele institutů FSV. Děkan uvedl, že jsou již vypsaná. Michal Červinka se zeptal, zda

FSV umožní zástupcům AS se pohovorů jako pozorovatelé účastnit. Děkan odpověděl, že podle

předpisů to umožnit musí.

4. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia na akademický
rok 2023/2024

Další bod dnešního zasedání “Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia na akademický

rok 2023/2024” představil proděkan Tomáš Cahlík. Uvedl, že oproti minulému roku nedošlo k

žádným výrazným změnám. V těchto dnech podle něj podmínky procházejí kontrolou ze strany

RUK. Předsedkyně StK Magdalena Mouralová dodala, že k návrhu neměli žádné připomínky a

doporučili jej plénu schválit.



.

Usnesení č. 3: AS FSV UK schvaluje podmínky přijímacího řízení pro doktorské

studium v akademickém roce 2023/2024

Pro: Kukačka, Kubátová, Moravec, Mouralová, Pečená, Szobi, Štoll, Dolejš, Charvát, Kouba,

Křovák, Motyčková, Nerad, Rejchrtová, Součková

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Usnesení bylo přijato

Odešel Tomáš Cahlík

5. Rozšíření akreditace doktorského studijního programu Moderní
dějiny

Následně proděkan Petr Bednařík pohovořil o “Rozšíření akreditace doktorského studijního

programu Moderní dějiny / Modern History”. Změna akreditace má podle proděkana umožnit

doktorandům, kteří se v rámci doktorského studia věnují tématům spjatým s dějinami vědy, aby

mohli z této oblasti absolvovat dva předměty a několikasemestrální stáž na jednom z ústavů AV

ČR. Předsedkyně StK Magdalena Mouralová uvedla, že ani na tomto návrhu nenašla StK nic

problematického a doporučila jej podpořit.

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

akreditace doktorského studijního programu Moderní dějiny / Modern History

Pro: Kukačka, Kubátová, Moravec, Mouralová, Pečená, Szobi, Štoll, Dolejš, Charvát, Kouba,

Křovák, Motyčková, Nerad, Rejchrtová, Součková

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Usnesení bylo přijato



6. Studentské peníze
Další bod dnešního zasedání se týkal druhého kola rozdělování tzv. Studentských peněz. To podle

místopředsedy AS FSV UK Jana Křováka proběhlo 24. října. Studentská komora AS FSV UK

obdržela žádosti na financování celkem 37 projektů, a to v celkové žádané částce ve výši 271 338

Kč. Rozpočet Studentských peněz na celý kalendářní rok 2022 je 350 000, po rozdělení části

peněz v prvním letošním kole a s ohledem na stav čerpání bylo v tomto kole možné rozdělit

celkem 203 695,00 Kč. Celkem studentští senátoři podpořili 32 projektů, a to částkou 187 138 Kč.

Několik projektů zástupci studentské komory AS FSV UK odmítli podpořit - shodli se, že nechtějí

podporovat projekty, v nichž nevidí smysl či nejsou dostatečně koncepčně promyšlené. Dále Jan

Křovák uvedl, že studentští senátoři schválili dva projekty, které se uskuteční až v příštím

kalendářním roce. Podle vyjádření vedoucí ekonomického oddělení FSV UK Hany Pokorné se

musí peníze, byť utracené už v letošním roce jako záloha, počítat do rozpočtu až příštího roku.

Vzhledem k charakteru těchto akcí (plesy) nicméně studentští akademičtí senátoři o přidělení

těchto peněz rozhodli už nyní, protože je potřeba zaplatit zálohy. Přidělených 2 x 30 000,- Kč by

se zřejmě odčerpalo z rozpočtu Studentských peněz na rok 2023, dodal Jan Křovák. V neposlední

řadě pak zmínil, že se podařilo vytvořit anglické stránky Studentských peněz na fakultním webu.

Následně se otevřela diskuze o tom, zda termíny vyhlašování Studentských peněz neposunout.

Michal Červinka měl otázku ohledně financování zmíněných plesů. Tajemník poznamenal, že se to

vždycky dělalo tak, že se peníze čerpaly z rozpočtu následujícího roku, ale pravděpodobně se na

to trochu pozapomnělo, protože v posledních dvou letech se žádné plesy nekonaly (covid). Během

debaty se také ukázalo, že některá pravidla týkající se rozdělování SP jsou neaktuální. Magda

Pečená proto požádala, aby zástupci studentské komory AS FSV UK na prosincové plénum

připravili analýzu pravidel a případně i jejich aktualizaci.

Dále se Jan Křovák zeptal, zda je možné žádat o zvýšení rozpočtu Studentských peněz. Děkan ani

tajemník by se tomu nebránili. Je podle nich možné se vždy domluvit, aby částka na konkrétní rok

byla ve výši, kterou AS FSV UK aktuálně potřebuje.

Usnesení č. 5: AS FSV UK bere na vědomí čerpání tzv. Studentských peněz ze dne 24. října 2022

Pro: Kukačka, Kubátová, Moravec, Mouralová, Pečená, Szobi, Štoll, Dolejš, Charvát, Kouba,

Křovák, Motyčková, Nerad, Rejchrtová, Součková

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo



Usnesení bylo přijato

7. Správa pracovních notebooků na FSV UK

Posledním bod dnešního zasedání se týkal Správy pracovních notebooků. Jiří Kukačka řekl, že k

novým pracovním počítačům nemají uživatelé přístup administrátora. Do budoucna (podle toho,

jak budou staré notebooky nahrazovány novými) by se to mohlo týkat všech notebooků.

Problémem je, že si uživatelé nemohou sami instalovat či aktualizovat programy. To

zaměstnancům FSV mnohdy komplikuje práci, protože jediným řešením podle Jiřího Kukačky je jít

fyzicky za IT pracovníkem. Fakulta totiž standardně neposkytuje možnost instalací přes vzdálený

přístup. Jiří Kukačka poznamenal, že jeho cílem je o této problematice vést diskuzi mezi

zaměstnanci a vedením. Dodal, že chápe, že ze strany fakulty je potřeba zajistit bezpečnost a tato

politika to do jisté míry řeší, myslí si ale, že by měla být uvážena i druhá, uživatelská stránka.

Tajemník Ondřej Blažek uvedl, že v posledních letech v tomto ohledu dochází ke standardizaci. V

koncepci, kterou vedení ještě zcela neformalizovalo, je několik režimů pro notebooky. Nejvíc strojů

chce mít FSV podle něj v režimu, kdy uživatel nemá lokální admin práva. Další skupinou pak

budou počítače, jejichž uživatelé budou mít výjimku a lokálními administrativními právy budou

disponovat. Jednalo by se ale pouze o jednotky případů. Pak tajemník ještě zmínil třetí režim - u

přístrojů nakoupených z grantů bude možné, aby uživatelé měli plná práva. Na fakultě by se tyto

stroje ale chovaly jako hostovská zařízení - nedostaly by se totiž například k některým sdíleným

složkám. Dále tajemník uvedl, že v plánu je posílit IT podporu, a to tak, aby mohla i plně fungovat

na dálku. Podle Ondřeje Blažka se v současnosti nová koncepce tvoří a oficiální verze zatím není

k dispozici.

Odešel Václav Moravec

8. Různé

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

Různé. Marek Boňko v té souvislosti pozval na pietní akce, které se budou konat v rámci výročí 17.

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

zasedání AS FSV UK se uskuteční 6. prosince 2022.



Mgr. Magda Pečená, Ph.D.

předsedkyně AS FSV UK

Zapsala: Mgr. Tereza Volfová, tajemnice AS FSV UK


