
Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 10. 1. 2023 od 15:00
Místo: Hollar, místnost č. 212

Přítomni:

Za pedagogickou komoru: 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; Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D., PhDr. Mgr. Jiří Kukačka Ph.D. (on-line, bez
hlasovacího práva)

Za studentskou komoru: Šimon Charvát; Mgr. Jan Křovák; Bc. Tomáš Kouba; Mgr. Kateřina
Motyčková; Bc. Karina Rejchrtová; Bc. Andrea Skřivánková (on-line, bez hlasovacího práva); Mgr.
Barbora Součková, Bc. Jan Hlaváč, Bc. Jakub Dolejš (on-line, bez hlasovacího práva)

Omluveni: Mgr. Veronika Macková, Ph.D; PhDr. Jaromír Soukup Ph.D., Bc. Jáchym Nerad;

Hosté: děkan FSV UK JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.; tajemník FSV UK Ing. Ondřej Blažek;
proděkanka pro studijní záležitosti FSV UK PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.; Mgr. Eva
Hejzlarová, Ph.D.; Dr. rer. pol. Michal Parízek, M.Sc., Ph.D.; Ing. Pavel Kot (on-line), Mgr. Eliška
Ullrichová, Ph.D., PhDr.; Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.; Mgr. Klára Hyláková, Bc. Magdalena
Hynčíková, Mgr. Barbora Procházková, Mgr. Michael Drašar, Mgr. Jakub Stauber, Ph.D., Mgr.
Karolína Hájková, PhDr. Marie Jelínková, Ph.D.; Mgr. Lucie Poslušná (on-line)

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

pana tajemníka, členy vedení a hosty včetně nově zvolených akademických senátorů. Na úvod

zasedání proběhlo slavnostní vyhlášení cen za mediální výstupy a prezentaci FSV UK. Proděkanka

pro vnější vztahy Tereza Klabíková Rábová představila oceněné osobnosti FSV UK a poděkovala

všem, že věnují pozornost popularizaci činnosti fakulty, zároveň také poděkovala Oddělení vnitřní a

vnější komunikace FSV UK za jejich kvalitní práci. Mluvčí FSV UK Klára Hyláková představila data

spojená s komunikaci fakulty. Celkový počet mediálních zpráv v roce 2022, v nichž vystupovali

akademici FSV UK, je 367 736. Klára Hyláková zároveň informovala o tom, že proběhla např.

školení rétoriky. Oceněných bylo celkem pět, předávání se osobně zúčastnily Karolína Hájková a

Marie Jelínková.

2. Schválení návrhu programu a zápisu ze zasedání AS FSV UK dne 6.
prosince 2022

Poté Magda Pečená představila návrh programu zasedání. Magdalena Mouralová měla doplňující

návrh, a to přidání bodu “Jazyková politika FSV UK”.



1. Vyhlášení cen za mediální výstupy a reprezentaci FSV UK

2. Schválení návrhu programu a zápisu ze zasedání AS FSV UK dne 6. prosince 2022

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

4. Informace z vedení FSV UK

5. Doplnění Vědecké rady FSV UK

6. Studentské peníze - revize Pravidel

7. Prodloužení nájmu v Pekařské 10

8. Změna rozpočtu FSV UK na rok 2022 - dodatečný příspěvek

9. Zpráva o činnosti odborové organizace

10. Jazyková politika FSV UK

11. Různé

Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje program zasedání 10. ledna 2023

Pro: Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová, Charvát, Křovák, Kouba, Motyčková, Rejchrtová, Součková,

Mouralová, Kubátová, Hlaváč

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Usnesení bylo přijato

Zápis ze zasedání AS FSV UK ze dne 6. prosince byl rozeslán k připomínkám, jež byly následně

zapracovány.

Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání AS FSV UK ze dne 6. prosince 2022

Pro: Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová, Charvát, Křovák, Kouba, Motyčková, Rejchrtová, Součková,

Hlaváč, Kubátová

Proti: nikdo

Zdržel se: Mouralová

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 distančně 2. ledna. 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 stručně nastínila, co

čeká akademický senát a předsednictvo během posledních týdnů ve funkci. Magdalena Mouralová

navrhla odložení termínu kvůli jarním prázdninám v Praze 6 - 10. Magda Pečená s tímto návrhem

souhlasila.

Usnesení č. 3: AS FSV UK schvaluje přesunutí termínu únorového zasedání AS FSV UK na 14. února

2023

Pro: Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová, Charvát, Křovák, Kouba, Motyčková, Rejchrtová, Součková,

Mouralová, Kubátová, Hlaváč

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Usnesení bylo přijato

Magda Pečená informovala, že na únorovém plénu bude navrhovat termíny zasedání AS FSV UK pro

letní semestr akademického roku 2022/2023. Navrhuje zachování konání pléna vždy první úterý v

měsíci s výjimkou květnového zasedání, které navrhne v pozdějším termínu z důvodu harmonogramu

schvalování rozpočtu. Poděkovala všem předsedům komisí za dodání podkladů k Výroční zprávě AS

FSV UK.

Sociální komise (SocK)
Předsedkyně Sociální komise AS FSV UK (SocK) Barbora Součková řekla, že SocK se od posledního

zasedání nesešla. Ombudsmani aktivně pracují a řeší podněty studentů, s PR oddělením FSV UK se

řeší propagace instituce ombudsmanů. Barbora Součková předala slovo Evě Hejzlarové, která měla na

starost evaluaci fungování studentských ombudsmanů a vyhodnocení souvisejícího dotazníkového

šetření. Eva Hejzlarová uvedla, že podklad pro lednové plénum vznikal v letech 2021 a 2022. Kromě

dvou dotazníkových šetření proběhly rozhovory, zprávy od spolků a tak dále. V dotazníkových šetřeních

se snažili prozkoumat, zda není ombudsman zbytečná instituce a také případné problematické chování

na fakultě. Sběr dat probíhal skrze Google Forms, formulář propagovaly studentské spolky.

V prvním kole odpovědělo 121 studujících, ve druhém kole 86 studujících. Nevhodné chování podle

výsledků šetření na fakultě existuje. Dobrá zpráva podle Evy Hejzlarové je, že na základě dat se zdá,

že na FSV UK není “kostlivec ve skříní” a neexistuje tak nějaké systémové ohnisko nevhodného

chování například na konkrétním institutu. Eva Hejzlarová poukázala na přínos dotazníků - například se

v dotaznících opakovaně objevuje nevhodné chování v rámci seznamovacích kurzů prvních ročníků



bakalářského studia, autoři evaluace dali podnět tehdejšímu proděkanovi pro studium Ladislavu

Krištoufkovi, který věc řešil a významně posunul.

Hana Kubátová se zeptala, zda se podařilo kontaktovat doktorské studenty, a dále na to, že řešila

podnět s cizojazyčnými studenty, netýkalo se to vyučujícího, ale technického pracovníka na koleji.

Zeptala se, zda se podařilo zachytit cizojazyčné studenty. Eva Hejzlarová uvedla, že nebylo možné v

době šetření dotazník dostat ke všem studentům. Barbora Součková uvedla, že podnět, o němž mluvila

Hana Kubátová řešil příslušný ombudsman. Ddodala, že podnětů od cizojazyčných studentů přišlo

minimum. Zmínila, že pomoci by mohl i nově vzniklý spolek FSV UK Circle pro cizojazyčné studenty.

Děkan FSV UK Tomáš Karásek řekl, že v tomhle případě není reprezentativnost důležitá, důležité jsou

podle něj individuální případy a následná snaha přijít na příčinu. Připomněl, že univerzita má kontaktní

osobu pro lidi, kteří se stali obětí jakéhokoliv typu obtěžování. S proděkankou Terezou Klabíkovou

Rábovou se dohodli, že informace o tomto styčném bodu doplní do Příručky prváka. Zváží také

doplnění příslušné záložky na stránkách FSV UK.

Přišel Václav Moravec (15:35).

Magdalena Mouralová poděkovala za snahu evaluovat instituci ombudsmana. Poukázala na možnost,

že část studentů nemusí mít úplně perfektní vztah se studentskými spolky, proto se k nim dotazník

nebo informace o existenci ombudsmanů nemusí skrze spolky dostat.

Ekonomická komise AS FSV UK (EK)
Ekonomická komise (EK) AS FSV UK se sešla 6. ledna. Řešili prodloužení v nájmu v Pekařské 10,

tajemník FSV UK Ondřej Blažek komisi představil technické záležitosti, cena/měsíc se nezvyšuje.

Prodloužení se navrhuje do konce dubna (stejně jako tomu je u Pekařské 16). EK doporučila návrh

usnesení přijmout.

Dále se EK zabývala jednorázovým příspěvkem do rozpočtu FSV UK na rok 2022 (tedy rok minulý).

Jednalo se dříve o běžnou praxi, během období covidu dodatečné příspěvky nechodily, nyní FSV UK

ale peníze dostala. Budou směřovat na celofakultní aktivity, děkanát atp… Rektorát ale uvažuje, že

peníze by mohly jít do tzv. fondu Mikuláš, který ale funguje jako nástroj pro všechny fakulty, např. na

správu velkých budov, což by pro FSV UK nebylo výhodné. EK změnu rozpočtu doporučila.

Studijní komise FSV UK (StK)
Předsedkyně Studijní komise AS FSV UK Magdalena Mouralová uvedla, že StK diskutovala o souhrnu

studijních výsledků a přehledu studijní neúspěšnosti za předchozí akademický rok. Komise vyzvala



proděkanku Malvínu Krausz-Hladkou, aby připravila souhrnné přehledy studijních výsledků po

jednotlivých institutech a stupních studia, případně po studijních programech.

Největší prostor dostalo zhodnocení celého období, co se povedlo a co chce StK předat studentské

komisi nového senátu. Došlo na vzájemné poděkování mezi vedením a StK za odvedenou práci.

Magdalena Mouralová uvedla, že StK je dobrým fórem pro přinášení nových témat. Jedna z věcí, které

končící členové chtějí předat, jsou sdílecí diskuse (tzv. kulaté stoly), například v souvislosti s tím, jak

vyučující na fakultě pracují s umělou inteligencí. Eliška Tomalová poděkovala za celou spolupráci.

Magdalena Mouralová ocenila, že Michal Smetana získal cenu ministra školství mládeže a tělovýchovy

za vynikající vzdělávací činnost.

Legislativní komise AS FSV UK (LK)
Legislativní komise (LK) jednala ve čtvrtek 5. ledna. Její předseda Jiří Kukačka řekl, že LK se sešla v

plném počtu a zabývala se čtyřmi body. Prvním byla změna pravidel Studentských peněz, LK navrhla

drobné finální dokončovací úpravy, navrhla schválit po zapracování připomínek. Ke smlouvě o

prodloužení nájmu v Pekařské 10 neměla LK připomínky. Hostem byl pan proděkan pro elektronizaci

Martin Nekola, ten předložil draft části plánu realizace strategického záměru, kde se řeší elektronizační

agenda. Jiří Kukačka velmi ocenil aktivitu pana proděkana, návrh dokumentu mu připadá velmi kvalitně

zpracovaný. Příští rok mají proběhnout konkrétní kroky, které jsou v dokumentu navržené. Posledním

bodem byl materiál od předsedkyně StK Magdaleny Mouralové týkající se jazykové politiky FSV UK. Jiří

Kukačka řekl, že by bylo dobré dokument ještě otevřít připomínkám a doporučil plénu v usnesení pouze

podpořit záměr.

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

které se konalo 16. prosince 2022. Její magnificence paní rektorka seznámila senátory s vývojem na

univerzitě. Poměrně dlouze hovořila o potenciálním novém nastavení doktorandských stipendií. Novela

vysokoškolského zákona odešla do meziresortního připomínkového řízení. Navrhuje se výše

doktorských stipendií na úrovni 1,2 x násobku minimální mzdy pouze pro nové doktorandy. Zároveň JM

paní rektorka hovořila o problematice spojené s novelou zákoníku práce, kde dojde prakticky k

vymazání možnosti tzv. DPP a DPČ. AS UK také jednal o novém zákoně o vědě. Ministryně Helena

Langšádlová má podle paní rektorky přesnou vizi. Dojde k setkání rektorů 4EU+ v Bruselu. AS UK

zvolil nové zástupce UK v Academic Council 4EU+. Prof. Jan Jirák z IKSŽ FSV UK se stal členem

Vědecké rady UK.



4. Informace z vedení FSV UK
Děkan FSV UK Tomáš Karásek následně seznámil plénum s nejnovějšími informacemi z vedení.

Nejprve však poděkoval stávajícímu AS FSV UK a ocenil spolupráci mezi vedením fakulty a AS FSV

UK. Senát se podle něj podílel na mnoha důležitých věcech. Přelomovou agendou bylo projednávání

principů kariérního rozvoje, které díky nynějšímu plénu dospělo do podoby, které bylo schváleno a je

nyní platné. Za další klíčovou agendou označil rekonstrukci a dostavbu jinonického areálu. Mrzí ho, že

nemohl oznámit dokončení stavby, nicméně se projekt podle něj chýlí ke svému zakončení.

Tomáš Karásek přednesl tři zásadní body. Proděkan Petr Bednařík oznámil, že na rok 2023 se plánuje

celkem 11 akreditací, půjde spíše o proměnu těch stávajících, ale také o nové programy. Dále Tomáš

Karásek oznámil, že proděkan Martin Nekola předložil koncepci elektronizace, vypíchl například

agendu tzv. evidence nepřítomností. Třetím bodem, který děkan FSV UK představil, byl jinonický

projekt. Momentálně je podle něj v plánu převzít stavbu na konci ledna, souběžně běží administrativní

procesy spojené s kolaudací a tak dále. Z hlediska praktického fungování fakulty je podle něj důležitější

prodloužení smlouvy v Pekařské 10. Stěhování do Jinonic je naplánováno na konec března (tedy na

zhruba polovinu letního semestru). Ve spolupráci s proděkankou Terezou Klabíkovou Rábovou

připravuje vedení FSV UK propagaci a formální otevření areálu.

Hana Kubátová se zeptala na pojištění budov FSV UK, dále na možnost mít v budovách defibrilátory.

Požádala také, aby byl v budovách FSV dodatečně označen bezbariérový vstup prostřednictvím

nápisů, aby lidé na vozíku věděli, kudy se k přístupu dostanou. Zároveň poukázala na to, že evakuační

plán je pouze v ČJ. Tajemník FSV UK Ondřej Blažek uvedl, že budovy jsou pojištěné dostatečně,

pojištění vytváří odborníci. Zároveň dodal, že zadával pokyn, aby byly defibrilátory na všech

pracovištích, ověří, jak to nyní vypadá. Souhlasí s přeložením evakuačního plánu v AJ. Souhlasí i s

lepším označením bezbariérového vstupu.

Pavel Szobi se zeptal na přístavbu a možné námitky a urgenci v této věci. Děkan FSV UK řekl, že

zatím žádné problémy nenastaly, což ale neznamená, že se nějaké nemohou objevit.

Eliška Ullrichová se zeptala, zda by bylo možné pořídit do vyučujících místností stolečky pro leváky,

většina je totiž nyní pro praváky. Děkan FSV UK uvedl, že je na toto myšleno, stolky budou

vycentrované (tedy nebude problém s pravo-levou orientací).



5. Doplnění Vědecké rady FSV UK

Děkan FSV UK Tomáš Karásek informoval, že na vlastní žádost ukončil svou činnost ve Vědecké

radě FSV UK doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D ze zdravotních důvodů. Vhodnou kandidátkou je podle

Tomáše Karáska doc. Kateřina Kubalčíková. Životopis paní docentky měli senátoři v podkladech.

Usnesení č. 4: AS FSV UK dává předchozí souhlas ke jmenování doc. PhDr. Kateřiny Kubalčíkové,

Ph.D. externí členkou Vědecké rady FSV UK.

Pro: Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová, Charvát, Křovák, Kouba, Motyčková, Rejchrtová, Součková,

Mouralová, Moravec, Kubátová, Hlaváč

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Usnesení bylo přijato

6. Studentské peníze - revize Pravidel

Další bod se týkal revize pravidel pro rozdělování studentských peněz, které připravil místopředseda

AS FSV UK Jan Křovák ve spolupráci se studentskou komorou. Předkladatel informoval o tom, že ve

spolupráci s LK AS FSV UK byl dokument upraven do podoby, která bude pro budoucí využívání

jednodušší a srozumitelnější pro obě strany. Informoval také, že připravil únorové rozdělování

studentských peněz pro nový akademický senát včetně manuálu pro budoucí/ho místopředsedu/kyni.

Předseda LK AS FSV UK Jiří Kukačka uvedl, že LK na svém zasedání 5. ledna dokument naposledy

důkladně prošla, upozornila na drobné technické či kosmetické nedostatky a dokument doporučuje

schválit “po zapracování připomínek”.

Usnesení č. 5: AS FSV UK schvaluje revidované znění pravidel pro rozdělování tzv. Studentských

peněz po zapracování připomínek LK AS FSV UK

pro: Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová, Charvát, Křovák, Kouba, Motyčková, Rejchrtová, Součková,

Mouralová, Moravec, Kubátová, Hlaváč

proti: nikdo

zdržel se: nikdo

Usnesení bylo přijato



7. Prodloužení nájmu v Pekařské 10

Děkan FSV UK Tomáš Karásek uvedl, že bohužel ještě nejsme ve stavu, že by se nyní mohlo stěhovat.

Podrobnosti byly k dispozici v podkladech. Hana Kubátová dotázala, co zásah ve výši 930 tisíc

(předpokládaná výše nájmu a poplatků do konce dubna 2023) udělá s příslušným fondem FRIM.

Tajemník FSV UK Ondřej Blažek uvedl, že se nejedná o významný výdaj, ve fondu jsou stále desítky

milionů Kč.

Václav Moravec připomněl náročné jednání s vedením Univerzity Karlovy, potažmo AS UK. Podle něj

jde o další v podstatě milion korun ze třiceti, které se velmi složitě dostávaly z AS UK a fondu Mikuláš.

Uvedl, že by někdo měl být hnán k odpovědnosti.

Usnesení č. 6: AS FSV UK bere na vědomí záměr uzavřít dodatek k nájemní smlouvě v objektu

Pekařská 10 s cílem jejího prodloužení do 30. 4. 2023, aby objekt Pekařská 10 mohl být fakultou

využíván po stejnou dobu jako objekt Pekařská 16

pro: Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová, Charvát, Křovák, Kouba, Motyčková, Rejchrtová, Součková,

Mouralová, Kubátová, Hlaváč

proti: nikdo

zdržel se: Moravec

Usnesení bylo přijato.



8. Změna rozpočtu FSV UK na rok 2022 - dodatečný příspěvek

Bod představil tajemník FSV UK Ondřej Blažek. Na FSV UK připadl dodatečný příspěvek 2 394 628 Kč,

detaily byly k dispozici v podkladech. Jedná se příspěvek, který lze bez problému převádět a který je

historicky zcela běžný, v minulosti chodil i dvakrát ročně. Univerzita zvažuje, že do budoucna by se

tento princip “zlatého dělení” mohl zrušit ve prospěch fondu univerzitního fondu Mikuláš, což by podle

tajemníka FSV UK nebylo pro fakultu výhodné.

Eliška Tomalová se zeptala, jakým způsobem fakulta zvažuje zvyšování mezd. Tajemník FSV UK uvedl,

že nelze dopředu nikdy garantovat, kolik peněz půjde rozdělit mezi zaměstnance. Mzdy se podle něj

navyšují o tolik, o kolik to jde, respektive o kolik je umožněno rozpočtem.

Usnesení č. 7: AS FSV UK schvaluje změnu rozpočtu FSV UK na rok 2022 o dodatečný příspěvek

schválený kolegiem rektorky 19. prosince 2022.

pro: Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová, Charvát, Křovák, Kouba, Motyčková, Rejchrtová, Součková,

Mouralová, Moravec, Kubátová, Hlaváč

proti: nikdo

zdržel se: nikdo

Usnesení bylo přijato.

9. Zpráva o činnosti odborové organizace

Eva Hejzlarová představila plénu AS FSV UK zprávu o činnosti odborové organizace. Plné znění

bylo v podkladech. Podle ní je důležitější, že jsou odbory partnerem vedení fakulty. Řešily se dva

podněty v souvislosti s kariérním řádem. Uvedla, že hodnota dlouhodobého dialogu je podstatnější,

než počet vyřešených případů či napsaných dopisů. Došlo k mírnému nárůstu členské základy,

potěšila ji diverzita členů odborové organizace.

Hana Kubátová se zeptala, zda existují na univerzitě kolektivní odbory. Sama využila konzultace s

odborovou organizací FSV UK a ocenila její existenci. Eva Hejzlarová informovala, že odbory jsou v

zásadě podobné jako institut studentského ombudsmana, slouží jako konzultační orgán. Na

univerzitě existovala odborová rada, do zhruba dvou týdnů až měsíce by se mělo fungování obnovit.



10. Jazyková politika FSV UK

Lucie Poslušná uvedla, že vše lze nalézt v dokumentu, který byl vložen do podkladů pro plénum AS

FSV UK. Schválená jazyková politika by měl být vyvěšena na stránce Mise, vize, hodnoty FSV UK.

Magdalena Mouralová uvedla, že StK se dokumentem zabývala několikrát a dokument považuje za

prakticky hotový. Ani Magdalena Mouralová ani Lucie Poslušná se však nebrání dalším úpravám.

LK AS FSV UK však navrhuje dát dokument zbytku senátu k další diskusi a připomínkování. Martin

Štoll z LK AS FSV UK uvedl, že záležet bude na vedení, s jakým zněním dokumentu se ztotožní.

Proděkanka Malvína Krausz Hladká uvedla, že nemá problém ještě počkat na další připomínky.

Magda Pečená se zeptala, zda jsou pedagogové na fakultě podporováni, aby získali jazykový

diplom (dokument jazyková politika vyzývá k tomu, že by měli pedagogové mít úroveň C1). Děkan

FSV UK Tomáš Karásek řekl, že fakulta nabízí kurzy pro zaměstnance. Vznikne také anglická verze

dokumentu.

Václav Moravec upozornil, že by mělo jít o součást koncepce fakulty jako celku, zveřejnit by se měla

v rámci uceleného dokumentu s dalšími koncepčními představami FSV UK, nikoliv jako samostatný

materiál. Podle něj jde o vícero poselství pro vícero cílových skupin, což dokument samotný činí

nepřehledným. Magdalena Mouralová uvedla, že by jí to připadalo rozumné. Předkládaný dokument

je pouze reakcí na opakované dotazy studentů, kde najdou informace o jazykové politice FSV UK,

ale uznává, že nejde o zcela systémové řešení. Malvína Krausz Hladká uvedla, že vedení FSV UK

je otevřeno další diskusi. Děkan FSV UK Tomáš Karásek řekl, že se nebrání zapracování

dokumentu do strategického záměru fakulty, zatím ale neví, jak by se s tím koncepčně pracovalo z

hlediska indikátorů. Dodal, že se vedení fakulty zamyslí nad tím, jak dokument nejlépe zapracovat.

Malvína Krausz Hladká uvedla, že vedení nicméně formulaci jazykové politiky podporuje. Václav

Moravec dodal, že součástí dokumentu jsou chvályhodné věci.

Lucie Poslušná uvedla, že rozumí připomínkám a je připravena dokument připravit a přepracovat.

Mít konkrétně formulovanou jazykovou politiku považuje za zcela zásadní. Vítá možnost setkání s

děkanem FSV UK k této věci. Eliška Tomalová upozornila, že zkušenosti ze zahraničí hovoří o tom,

že západní univerzity berou jazykovou politiku velmi vážně.

11. Různé

Magda Pečená připomněla, že v dokumentech je zpráva z působení Jiřího Kukačky v Radě vysokých

škol. Na závěr poděkovala všem senátorům a senátorkám za jejich přínos fakultě v posledních dvou

letech a vzájemnou dvouletou spolupráci.



Jan Křovák poděkoval Magdě Pečené za její skvělé vedení AS FSV UK, ocenil také práci studentské

komory, která podle něj byla v posledních dvou letech mimořádně aktivní.

Mgr. Magda Pečená, Ph.D.

předsedkyně AS FSV UK

Zapsal: Mgr. Jan Křovák, tajemník AS FSV UK


