Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 3. 11. 2015 od 15:00
Místo: Hollar, místnost č. 212

Přítomni:
Za pedagogickou komoru:
RNDr. Michal Červinka, Ph.D.; PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.; Ing. Monika Hollmannová;
prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.; Ing. Ivo Koubek; PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D.;
PhDr. Kamil Švec, Ph.D.; Mgr. Tomáš Weiss, Ph.D.
Za studentskou komoru:
Mgr. Roman Hájek; Bc. Jan Oreský; PhDr. Michal Smetana; Mgr. Bc. Tereza Svobodová;
Omluveni: Bc. Miroslav Čermák; Martin Iltis; PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.; PhDr. Jiří
Kukačka; Mgr. Sandra Štefaniková
Dále nepřítomni: Lukáš Hendé Djakoualno; Bc. Adam Nedvěd, Vojtěch Šereda
Hosté: děkan FSV UK PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.; proděkanka pro ekonomiku PhDr.
Natálie Švarcová Ph.D.; proděkanka pro zahraniční styky PhDr. Zuzana Kasáková,
Ph.D.; proděkan pro studijní záležitosti PhDr. Ing. Petr Soukup; proděkan pro rozvoj JUDr.
PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.; proděkan pro vnější vztahy doc. MgA. Filip Láb, Ph.D.; PhDr.
Vilém Novotný, Ph.D., zástupce odborů.

1. Zahájení a informace o činnosti předsednictva AS FSV UK
T. Weiss zahájil jednání AS FSV UK v 15:45 a přivítal hosty. Informoval o činnosti
předsednictva od posledního zasedání AS FSV UK.
Na základě pověření senátu projednalo předsednictvo per rollam akreditaci oboru
Středoevropská komparativní studia a schválilo následující usnesení: “Předsednictvo AS
FSV UK doporučuje Vědecké radě FSV UK schválení akreditace navazujícího
magisterského oboru Středoevropská komparativní studia.”
Dne 30. října 2015 byl bývalým tajemníkem Josefem Ulrichem rozeslán další email, v němž
žádá o schůzku rektora UK prof. Zimu. Předmětem je požadavek proplacení nákladů za
vízum do Ruska, kam měl jet na pracovní cestu. Dále opakuje některá z tvrzení obsažená v
předchozích emailech.
T. Weiss dále informoval, že se na pozvání děkana účastní od 19. října jako pozorovatel
pravidelných jednání kolegia děkana.
Usnesení č. 1: AS FSV UK bere na vědomí informace o činnosti předsednictva za uplynulé
období.
Schváleno tichým souhlasem
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2. Schválení návrhu programu a zápisu z minulého jednání AS FSV UK
T. Weiss informoval o zařazení dvou dodatečných bodů po rozeslání pozvánky na jednání
senátu, konkrétně bodu Informace z AS UK a bodu Využívání adresáře SIS studentskými
samosprávami na FSV UK. Oba body jsou bez podkladových materiálů.
Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje pozměněný program zasedání 3. 11. 2015.
Pro: Červinka, Jeřábek, Koubek, Nečas, Švec, Weiss, Hájek, Oreský, Smetana, Svobodová
Proti: nikdo
Zdržel se: Hollmannová
Nepřítomni: Čermák, Iltis, Šereda, Djakoualno, Krištoufek, Kukačka, Hejlová, Štefaniková,
Nedvěd
Schváleno
Usnesení č. 3: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání 6. 10. 2015.
Pro: Červinka, Jeřábek, Koubek, Nečas, Švec, Weiss, Hájek, Oreský, Smetana, Svobodová
Proti: nikdo
Zdržel se: Hollmannová
Nepřítomni: Čermák, Iltis, Šereda, Djakoualno, Krištoufek, Kukačka, Hejlová, Štefaniková,
Nedvěd
Schváleno

3. Informace z komisí AS FSV UK
Legislativní komise se nesešla.
Ekonomická komise se nesešla. M. Hollmannová se účastnila kontroly hospodaření fakulty
děkanátu a institutů. Kontrola proběhla bez problémů, o výsledcích bude jednat pracovní
skupina pro reformu rozpočtu.
Studijní komise řešila akreditaci z minulého zasedání po emailu, neměla připomínky.
Sociální komise se nesešla.
Komise pro PR a zahraniční vztahy se nesešla.

4. Studentské peníze
T. Svobodová představila výsledky jednání studentské komory z 3. 11. 2015, která rozdělila
celkem 56.500 Kč. Podrobné rozpis schválených projektů je přílohou tohoto zápisu
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Usnesení č. 4: AS FSV UK bere na vědomí informace o čerpání studentských peněz.
Pro: Červinka, Jeřábek, Koubek, Nečas, Švec, Weiss, Hájek, Oreský, Smetana, Svobodová,
Hollmannová
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Nepřítomni: Čermák, Iltis, Šereda, Djakoualno, Krištoufek, Kukačka, Hejlová, Štefaniková,
Nedvěd
Schváleno

5. Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2016/2017
Bod představil proděkan P. Soukup. Jedná se o změny kvůli sloučení několika
magisterských oborů na IMS do jednoho. H. Jeřábek se zeptal, jak fungují jazykové části
přijímacího řízení, systém vysvětlili P. Soukup a T. Weiss.
Usnesení č. 5: AS FSV UK schvaluje doplnění schválených Podmínek přijímacího řízení na
akademický rok 2016/2017.
Pro: Červinka, Jeřábek, Koubek, Nečas, Švec, Weiss, Hájek, Oreský, Smetana, Svobodová
Proti: nikdo
Zdržel se: Hollmannová, Hejlová
Nepřítomni: Čermák, Iltis, Šereda, Djakoualno, Krištoufek, Kukačka, Štefaniková, Nedvěd
Schváleno

6. Akreditace
Bod představil P. Soukup. Jedná se o mezioborový program, jehož garantem by měl být H.
Jeřábek. Ten vyzdvihl především to, že obor dává uchazečům jasnou představu o budoucím
zaměstnání.
Členové studijní komise nemají žádné připomínky.
Usnesení č. 6: AS FSV UK doporučuje Vědecké radě FSV UK schválení akreditace
navazujícího magisterského oboru Society, Communication and Media.
Pro: Červinka, Jeřábek, Koubek, Švec, Weiss, Hájek, Oreský, Smetana, Svobodová,
Hollmannová, Hejlová
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Nepřítomni: Čermák, Iltis, Šereda, Djakoualno, Krištoufek, Kukačka, Štefaniková, Nedvěd,
Nečas
Schváleno
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7. Úprava harmonogramu akademického roku 2015/2016  hodnocení studia
Proděkan P. Soukup řekl, že by rád navázal na to, jak vypadalo hodnocení v minulém
semestru. Aplikace už by měla být ozkoušená a plně vyvinutá, a proto by mělo být nyní
vyhodnocení rychlejší. Doufá, že se pomocí slosovací soutěže opět podaří navnadit studenty
k hodnocení, v dalším semestru už by pak ceny být neměly.
H. Jeřábek upozornil na překlep v jednom datu. P. Soukup poděkoval za připomínku.
V. Novotný se zeptal, jestli email studentům s informacemi o hodnocení bude rozesílán přes
adresu P. Soukupa. P. Soukup odpověděl, že ano.
M. Červinka se zeptal, jestli není 14 dní mezi ukončením sběru dat a zveřejněním moc
krátká doba. P. Soukup řekl, že teď už mají s aplikací zkušenosti a měli by to zvládnout.
Reálně se to dá zvládnout za dva dny. M. Červinka se dále ptal, jak jsou informace
zveřejněny. P. Soukup odpověděl, že se k informacím dostanou všichni s heslem z CAS,
tedy z UK.
H. Jeřábek doporučil i tak prodloužit termín pro publikaci na tři týdny. P. Soukup souhlasil.
T. Nigrin upozornil na problémy se zveřejňováním osobních údajů, ke kterým došlo na MFF.
Usnesení č. 7: AS FSV UK schvaluje úpravu harmonogramu akademického roku 2015/2016
po zapracování připomínek.
Pro: Červinka, Jeřábek, Koubek, Švec, Weiss, Hájek, Oreský, Smetana, Svobodová,
Hollmannová, Hejlová
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Nepřítomni: Čermák, Iltis, Šereda, Djakoualno, Krištoufek, Kukačka, Štefaniková, Nedvěd,
Nečas
Schváleno

8. Výběrové řízení na pozici tajemník/tajemnice FSV UK
Proděkanka N. Švarcová připomněla, že tentokrát bude vybírán tajemník za pomoci
personální agentury. Po konzultaci s ní se vedení rozhodlo změnšit komisi na výběrové
řízení. Nejdříve proběhne neformální pohovor, kterého se zúčastní vždy jeden zástupce za
každý institut, zástupce personální agentury a osobního oddělení FSV. Tohoto pohovoru by
se měli účastit asi 34 kandidáti.
V samotném výběrovém řízení bude v komisi pět proděkanů a jako pozorovatelé děkan,
zástupce senátu a navíc zástupce personální agentury a vedoucí osobního oddělení.
Součástí by měl být tzv. Hoganův test, kde se sleduje, jak kandidát pracuje pod stresem, a
další osobnostní testy, které budou interpretovány psychologem. Dále budou kandidáti
testováni na logické a analytické myšlení.
Do 31. října bylo možné podat přihlášku, kandidáti teď mají pohovory v personální agentuře,
která provede první předvýběr.
H. Jeřábek se dotázal, jestli by fakulta neměla využívat testy i při výběru na jiné vedoucí
pozice. N. Švarcová odpověděla, že u akademiků se hledají jiné kvality.
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Usnesení č. 8: AS FSV UK nominuje Tomáše Weisse, Moniku Hollmannovou a Michala
Červinku jako pozorovatele na výběrové řízení na pozici tajemník/tajemnice FSV UK.
Pro: Jeřábek, Koubek, Švec, Weiss, Hájek, Oreský, Smetana, Svobodová, Hollmannová,
Hejlová
Proti: nikdo
Zdržel se: Červinka
Nepřítomni: Čermák, Iltis, Šereda, Djakoualno, Krištoufek, Kukačka, Štefaniková, Nedvěd,
Nečas
Schváleno
9. Informace z AS UK
T. Nigrin informoval o závěrech říjnového zasedání AS UK. Zásadním bodem bylo schválení
Principů pro rozdělování příspěvků na rok 2016. Některé ukazatele se podařilo změnit ve
prospěch humanitních oborů, T. Nigrin za tento úspěch poděkoval J. Končelíkovi.
Přeúčtování mezi fakultami za vzájemně odučené studenty nakonec nebylo zahrnuto,
nicméně mezi FSV a PF byla vyjednána bilaterální dohoda.
Děkan J. Končelík poděkoval senátorům z FSV v AS UK za jejich práci při schvalování
Principů.
T. Weiss v 16:46 ukončil jednání senátu kvůli ztrátě usnášeníschopnosti.

Tomáš Weiss
Zapsala: Tereza Svobodová
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Studentské peníze – 3. listopadu 2015
Přítomni: Roman Hájek, Jan Oreský, Michal Smetana, Tereza Svobodová
Celkem bylo představeno deset projektů, kterým bylo dohromady přiděleno 56.500 Kč.
Pokud není uvedeno jinak, byly akce podpořeny v plné výši.
1. American Studies Roundtable – 7.500 Kč
Jednou za cca tři týdny by měl probíhat pro studenty i akademiky Amerických studií (IMS)
kulatý stůl, při kterém by v neformální atmosféře diskutovali akademické texty a s nimi
související témata. Vzhledem k interdisciplinaritě oboru by měly tyto akce přispět k lepšímu
prodebatování teoretických a metodologických přístupů k tématu. Studenti se budou snažit
sehnat i hosty mimo IMS. Prostředky by měly být použity převážně na občerstvení právě pro
hosty, případně propagaci (tisk plakátků).
2. Florbalový tým FSV – 10.000 Kč
Během léta vznikl nově na fakultě napříč instituty florbalový tým, který by se rád účastnil
univerzitní florbalové ligy. V současné době má tým asi 15 hráčů, kteří by chtěli naši fakultu
reprezentovat. Prostředky mají pokrýt startovné v lize, ostatní náklady jako vybavení a dresy
si hráči budou hradit sami.
3. Babbie Léto – 5.000 Kč
Babbie Léto je již tradiční noční orientační běh po Jinonicích a okolí. Akce je pořádána
studenty ISS, nicméně je otevřena zájemcům ze všech institutů FSV, ale i z FF a FHS.
Získané peníze studenti použijí na tisk barevných map, lightsticků na označení trasy, pohár,
občerstvení a ceny pro závodníky.
4. Lasergame – 4.000 Kč
Na turnaji v lasergame by se poprvé měly setkat všechny instituty FSV, do organizace jsou
zapojeny všechny studentské samosprávy. Akce by měla přispět k seznámení a prohloubení
vztahů mezi studenty z různých oborů. Rozpočet akce je 20.000 Kč, na pronájem arény a
ceny pro vítěze. Díky příspěvku AS FSV se sníží startovné účastníků.
5. Teritoriální tyjátr – 10.000 Kč
Divadelní spolek TT, který působí především na IMS, se pravidelně účastní fakultních a
univerzitních akcí i pořádá vlastní představení. Loni dokonce reprezentoval FSV na soutěži
amatérských divadel. V tomto roce mají být přidělené prostředky použity na pronájem
zkušebny, divadelní lodi Tajemství a divadelní workshop pořádaný Divadlem v Řeznické.
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6. Unie studentů IKSŽ – fungování a komunikace, debata Uprchlická krize hodnot,
zahajovací party, redesign Na Hollaru, instalace výstav – 20.000 Kč
Nově vzniklá Unie IKSŽ má na starost i provoz kavárny Na Hollaru, která prošla během léta
redesignem, protože původní nábytek nebyl dostačující. Za účelem zvýšení zisků kavárny
probíhá mnoho večerních akcí, které s sebou nesou fixní náklady v podobě odměn pro
vrátné a security a nákladů na úklid. Studenti v AS FSV se rozhodli přidělit plnou částku
žádanou na opravy a redesign prostoru (8.000 Kč), plnou částku požadovanou na instalaci
výstav (8.000 Kč) a polovinu částky na pořádání debaty o uprchlících (4.000 Kč).

Zapsala: Tereza Svobodová
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