
 

Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK 
Datum: 6. 12. 2016 od 15.00 

Místo: Hollar, místnost č. 212 

 

Přítomni: 
Za pedagogickou komoru: 

Ing. Mgr. Olga Angelovská; RNDr. Michal Červinka, Ph.D.; PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil., 

Ph.D.; PhDr. David Emler, Ph.D.; doc. PhDr. Jan Halada, CSc.; Mgr. Michal Paulus; Mgr. 

Karel Svoboda, Ph.D.; PhDr. Kamil Švec, Ph.D.; Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 

 

Za studentskou komoru: 

Bc. Miroslav Čermák; Mgr. et Mgr. Markéta Havelková; PhDr. Karel Höfer; Bc. Jaroslav 

Ježek; Mgr. Karolína Musilová; Mgr. Bc. Tereza Svobodová, B.A.; Mgr. Sandra Štefaniková; 

Libor Ulrich 

 

Omluveni: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.; Ema Fischerová 

 

Dále nepřítomni: Ondřej Doskočil 

 
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 vnější vztahy doc. MgA. Filip Láb, Ph.D.; proděkan pro studijní záležitosti a 

další formy vzdělávání, statutární zástupce děkana PhDr. Ing. Petr Soukup; proděkan pro 

rozvoj JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.; pověřený tajemník Mgr. Tomáš Gec  

 

 

1. Zahájení a informace o činnosti předsednictva AS FSV UK 
 
D. Emler zahájil jednání AS FSV UK a přivítal hosty. Předsednictvo se od minulého 

zasedání 1. 11. nesešlo, komunikovalo průběžně skrze e-mail a telefon. 

 

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 
 
D. Emler představil program zasedání, žádný ze senátorů neměl připomínky či návrhy o 

doplnění programu. 

 
Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje upravený program zasedání 6. 12. 2016. 

Pro: Angelovská, Červinka, Ditrych, Emler, Halada, Paulus, Svoboda, Švec, Weiss, Čermák, 

Havelková, Höfer, Ježek, Musilová, Svobodová, Štefaniková, Ulrich 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Nepřítomni: Novotný, Doskočil, Fischerová 

Schváleno 
 
Usnesení č. 3: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání 1. 11. 2016. 

Pro: Angelovská, Červinka, Ditrych, Emler, Halada, Paulus, Svoboda, Švec, Weiss, Čermák, 

Havelková, Höfer, Ježek, Musilová, Svobodová, Štefaniková, Ulrich 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Nepřítomni: Novotný, Doskočil, Fischerová 

Schváleno 

 
3. Zprávy z komisí  

 
Ekonomická komise se sešla 24. listopadu v rámci rozšířené pracovní skupiny, kde řešila 

otázku ERASMUS+ kvót. Další jednání rozšířené pracovní skupiny proběhne 8. 12. od 12.00 

v místnosti H212, kde vedle problematiky ERASMUS+ budou projednávány otázky koheze a 

čerpání rozpočtu. 

K. Höfer připomněl, že pozvánka na rozšířenou pracovní skupinu opět nedorazila senátorům 

prostřednictvím mailové komunikace. 

T. Svobodová sdělila, že mailová komunikace pro potřeby senátorů má obecně více 

problémů a maily s aliasem plenum.senat@fsv.cuni.cz jí nechodí. D. Emler přislíbil nápravu 

ve spolupráci s jednatelem AS FSV UK. 

 

Legislativní komise se sešla dvakrát nad vnitřními předpisy UK. Předseda komise M. 

Červinka informoval, že komise své připomínky postoupila zaprvé předsedovi Legislativní 
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komise AS UK dr. Stašovi, zadruhé byly připomínky k vnitřním předpisům předloženy 

společně s připomínkami vedení FSV UK za fakultu jako celek. 

P. Soukup krátce přiblížil některé připomínky, např. možnost hodnocení studentů na škále 

A-F. V rámci tzv. druhého balíku vnitřních předpisů se připomínkovaly např. akreditační 

standardy. 
 
Studijní komise se sešla před zasedáním AS FSV UK a řešila otázku návrhu úprav čerpání 

stipendijního fondu FSV UK. K. Svoboda poprosil o ukončení činnosti v rámci Studijní 

komise. Jednatel senátu tuto skutečnost upraví na webových stránkách. 

Dále předsedkyně komise M. Havelková otevřela problematiku chybějícího proděkana pro 

vědu. K tomuto bodu se děkan vyjádřil ve zprávách z vedení. 

 

Komise pro rozvoj se nesešla. 

 
Sociální komise se nesešla. 

 
4. Informace z vedení FSV UK 

 
F. Láb informoval o nejdůležitějším vývoji od posledního zasedání AS FSV UK.  

Rozvoj - opatření správy webu - IT support; OP VVV - standardy pro rekonstruovaný 

jinonický areál (výzva 028 - kapacity pro výzkum a vývoj); 

Zahraničí - cizojazyčné placené programy; kvóty ERASMUS+; dny UK Barcelona, 

Washington, D.C.; pozice na oddělení zahraničních styků; výběrová řízení na letní školy a 

meziuniverzitní a mezifakultní dohody; 

Ekonomika - diskuse o kohezi FSV a průběžné kontroly čerpání; 

Studium - připomínkování tzv. druhého balíku vnitřních předpisů UK; 

Vnější vztahy - schůzka s garanty a koordinátory cizojazyčných programů - vznik paperclick 

kampaně placených programů; reklama na vzdělávacím serveru “master studies”. 

 
J. Končelík doplnil F. Lába a informoval o vypnutí Wi-Fi sítě FSV Open, nově ve fakultních 

budovách bude fungovat již jen síť Eduroam. Pro hosty na půdě FSV bude k dispozici 

zaheslovaný přístup. Děkan dále zmínil nejdůležitější priority do konce funkčního období: 

elektronický oběh dokumentů, kariérní řád a insignie FSV UK. 

Emeritní děkani prof. Mlčoch a prof. Víšek přišli s ideou “sbírky na fakultní žezlo”, ve které by 

se mohly vybrat potřebné finance na realizaci budoucího žezla FSV. Obecně tato iniciativa 
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byla přijata na fakultě kladně a pomoc při organizaci přislíbili mj. V. Moravec, bývalý ředitel 

IES M. Mejstřík a další. Děkan v rámci tohoto nápadu požádal plénum AS FSV o názor. 

Dále děkan přiblížil současný stavu funkce proděkana pro vědu a PGS, která je po odchodu 

M. Kubáta zatím bez náhrady. Děkan se necítí být pod tlakem ohledně jmenování nového 

proděkana s tím, že preferuje kvalitní neukvapený výběr. Děkan by rád na této pozici viděl 

adepta se zahraniční zkušeností. Prozatím byli osloveni např. L. Krištoufek, R. Horváth, T. 

Weiss, J. A. Víšek, J. Karlas a další. Problémem by podle něj nebyl ani člověk mimo fakultu, 

kdy děkan zatím oslovil např. kolegy z CERGE. 

 

Na informace vedení reagovali senátoři: 
M. Červinka vznesl dotaz, jakou roli v těchto záležitostech má hrát AS FSV UK. Dle M. 

Červinky bude role proděkana pro vědu a PGS nepostradatelná v okamžicích úprav nových 

vnitřních řádů FSV UK, které budou projednávány již na jaře 2017. M. Červinka se dále 

zeptal na současný stav aktualizace Dlouhodobého závěru FSV UK. Děkan přislíbil podklady 

zpřístupnit na únorové zasedání AS FSV UK. 

 

T. Svobodová se ptala na dopravu na zastávku metra Jinonice od 7. ledna 2017, jelikož 

vestibul metra stanice Jinonice bude rekonstruován, stanice metra bude uzavřena a pro 

potřeby cestujících bude muset být zavedena náhradní autobusová doprava. 

Proděkan T. Karásek kontaktoval děkanku FHS M. Pětovou jakožto předsedkyni areálové 

rady Jinonice. Tuto problematiku bude za jinonický areál komunikovat s DPP pí. Munžilová. 

Kontaktována byla i MČ Praha 5, do jejíž kompetence tento problém však nespadá. DPP se 

vyslovil, že posílí autobusové linky 137 a 149. 

 

K. Höfer se dále zeptal na otázku Microsoft Office licencí pro studenty FSV. T. Karásek 

odpověděl, že dodavatel kolektivní licence v rámci UK byl vybrán a přistoupení FSV je 

možné čekat nejdříve ke konci prosince. Od ledna by následně mohla probíhat procedura 

předávání licencí na Microsoft Office pro studenty i pedagogy. Následně by každý student či 

pedagog měl mít možnost využití licence až na pět svých zařízení. Od začátku února 2017 

by již vše mělo být dokončeno a plně funkční. 

 
 

5. Návrh změny rozpočtu stipendijního fondu FSV UK 
Proděkanka N. Švarcová představila jednotlivé změny rozpočtu stipendijního fondu FSV UK, 

které vzešly z podnětu studijní komise. Částka 100.000 korun nově půjde na účast studentů 

4 



 

na odborných konferencích s mezinárodním dopadem. Další změnou je navýšení tvorby 

fondu. 

Proděkan P. Soukup doplnil, že změna je podmíněna mimo jiné i domluvou, že nově již z 

fondu mobility nejsou dofinancovány ERASMUS+ výjezdy, ale pouze meziuniverzitní, resp. 

mezifakultní výjezdy. Tento fakt by měl být studentům jasně připomenut, aby s touto 

variantou počítali. 

 

M. Havelková za studijní komisi řekla, že komise záležitost projednala a doporučuje přijmout 

změnu. Otázka formulace “mezinárodní dopad” bude schválně uvedena takto obecně, aby 

do této části mohlo spadat co nejvíce takovýchto akcí. 
 

P. Soukup slíbil připravit nové opatření, které bude definovat účel a postup žádostí.  

 
Usnesení č. 4: AS FSV UK schvaluje návrh změny rozpočtu stipendijního fondu FSV UK. 

Pro: Červinka, Ditrych, Emler, Paulus, Svoboda, Švec, Weiss, Havelková, Höfer, Ježek, 

Musilová, Svobodová, Štefaniková, Ulrich 

Proti: nikdo 

Zdržel se: Čermák 

Nepřítomni: Angelovská, Halada, Novotný, Doskočil, Fischerová 

Schváleno 

 
6. Vnitřní předpisy (FSV) UK 

P. Soukup představil plán, jakým způsobem se budou implementovat aktualizace vnitřních 

předpisů UK na úroveň FSV UK. 

T. Svobodová doplnila, že existuje lhůta šesti měsíců od data registrace vnitřních předpisů 

UK na MŠMT, kdy musí fakulty dodat své vlastní dokumenty. 

 

7. Podmínky přijímacího řízení na FSV UK 
P. Soukup představil úpravu bakalářského oboru Ekonomie a finance, kdy bude nově po 

uchazečích vyžadován jazykový certifikát dokládající znalost češtiny minimálně na úrovni B2 

namísto dřívější úrovně C1. 

 

Usnesení č. 5: AS FSV UK schvaluje navrženou změnu podmínek přijímacího řízení na 

FSV UK pro bakalářský obor Ekonomie a finance. 
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Pro: Červinka, Ditrych, Emler, Paulus, Svoboda, Weiss, Čermák, Havelková, Höfer, Ježek, 

Musilová, Svobodová, Štefaniková, Ulrich 

Proti: nikdo 

Zdržel se: Švec 

Nepřítomni: Angelovská, Halada, Novotný, Doskočil, Fischerová 

Schváleno 

 

8. Různé 
 

- Výjezdní zasedání AS FSV UK a vedení FSV UK - Patejdlova bouda (4. - 6. 11. 
2016)  

D. Emler popsal, jak probíhalo výjezdní zasedání AS FSV UK a poděkoval členům vedení, 

kteří se rovněž zúčastnili. Všichni zúčastnění projevili přesvědčení, že bylo přínosné tímto 

způsobem zkoordinovat postoje členů vedení FSV UK, AS FSV UK a AS UK. 

J. Končelík rovněž poděkoval za uspořádání výjezdního zasedání, které rovněž považuje za 

přínosné. 

 

- Oslavy 17. listopadu 2016 na Albertově 
M. Čermák přiblížil dění během letošních Oslav 17. listopadu na Albertově, které letos 

proběhly v režii studentů Univerzity Karlovy. Poděkoval spolkům FSV, které se účastnily 

dílčího programu představení spolků. Jelikož organizačně se tento ročník zdařil, je v plánu v 

příštím roce uspořádat obdobnou akci, kdy se Univerzita Karlova opět pokusí získat zábor 

prostorů kolem Albertova. 

 
- SIS - mobilní aplikace 

M. Čermák informoval plénum, že v současné době probíhá testování mobilní aplikace, která 

by elegantněji řešila ovládání SISu na mobilních zařízeních.  

 

- Gaudeamus Brno 2016 a Gaudeamus Praha 2017 
M. Čermák informoval o zdárném průběhu veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus 

Brno, který se uskutečnil na začátku listopadu. Studenti reprezentující FSV UK budou 

osloveni, aby se podíleli rovněž na lednovém veletrhu Gaudeamus Praha. 

 

- Menza Jinonice - průzkum spokojenosti organizovaný SIMS 
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D. Emler představil nápad SIMSu uspořádat průzkum ohledně spokojenosti strávníků 

výdejny Jinonice ze strany studentů i pedagogů. 

 
D. Emler závěrem poděkoval senátorům za práci v AS FSV UK v tomto roce a popřál všem 

zúčastněným hezké svátky. 

 

Děkan J. Končelík rovněž senátorům poděkoval a popřál klidné svátky a předal PF. 

 
Zapsal: Miroslav Čermák 
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