
Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK 
Datum: 6. 6. 2017 od 15.00 

Místo: Hollar, 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., PhDr. Vilém Novotný, Ph.D., 

Mgr. Michal Paulus, Mgr. Karel Svoboda, Ph.D., doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 

 

Za studentskou komoru: 

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

Ježek, Mgr. Bc. Pavel Martiník, Mgr. Karolína Musilová, Mgr. Bc. Tereza Svobodová, Mgr. 

Sandra Štefaniková, Libor Ulrich 

 

Omluveni: PhDr. Kamil Švec, Ph.D., Ema Fischerová 

 
Hosté: Děkan FSV UK PhDr. Jakub Končelík, Ph.D., proděkan pro rozvoj JUDr. PhDr. 

Tomáš Karásek, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D., 

proděkan pro koncepci a kvalitu studia a doktorské studium PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., 

proděkanka pro zahraniční styky PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D., proděkan pro vnější 

vztahy doc. MgA. Filip Láb, Ph.D., proděkanka pro ekonomiku PhDr. Natálie Švarcová, 

Ph.D., ředitel IES doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., ředitel IPS PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., 

ředitelka IKSŽ PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., předseda AS UK PhDr. Tomáš Nigrin, 

Ph.D., pověřený tajemník Mgr. Tomáš Gec, rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., doc. 

PhDr. Michal Kubát, Ph.D. 

 

1. Zahájení a informace o činnosti předsednictva AS FSV UK 
 

David Emler zahájil zasedání a přivítal členy senátu i přítomné hosty. Předsednictvo se 

nesešlo. 

Usnesení č. 1: AS FSV UK bere na vědomí informace o činnosti předsednictva za uplynulé 

období. 

Schváleno tichým souhlasem 
 



2. Schválení návrhu programu a zápisu z minulého jednání AS FSV UK 
 

David Emler představil navržený program zasedání. Legislativní komise navrhla po dohodě s 

pověřeným tajemníkem Tomášem Gecem stáhnout bod č. 9 Opatření děkana: seznam 

center FSV z důvodu formálních chyb. Markéta Havelková navrhla změnu pořadí bodů 6 a 7 

z důvodu lepší návaznosti. Nikdo neměl námitky proti navrženým změnám. 

 

Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje upravený program zasedání 6. 6. 2017. 

Pro: Angelovská, Červinka, Ditrych, Emler, Halada, Novotný, Paulus, Svoboda, Weiss, 

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

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

Schváleno 

 
Usnesení č. 3: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání 25. 5. 2017. 
Pro: Angelovská, Červinka, Ditrych, Emler, Halada, Novotný, Paulus, Svoboda, Weiss, 

Čermák, Höfer, Havelková, Martiník, Musilová, Svobodová, Štefaniková, Ulrich 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: Ježek 

Schváleno 
 

3. Vystoupení JM rektora UK prof. Tomáše Zimy 
 

Rektor Tomáš Zima představil svou vizi pro další volební období ve funkci rektora, na kterou 

znovu kandiduje.  

 

V rozpravě vystoupil Vilém Novotný a zeptal se, jak bude UK reagovat na novou 

metodiku17+. Na úrovni ČKR byla vytvořena pracovní skupina, která má blíže rozpracovat 

metodiku pro vysoké školy. V současné době je rozpracována pouze část hodnocení, o 

dalších částech se vedou debaty. 

Michal Červinka se zeptal na výjezdy Erasmus, které Tomáš Zima zmínil ve své prezentaci. 

Bránil se názoru, že by studenti nechtěli vyjíždět, neboť v rámci naší fakulty naopak chce 

vyjíždět více studentů, než máme míst. Tomáš Zima odpověděl, že kvóty jsou dány 

bilaterálními smlouvami s fakultami, ze strany univerzity žádná omezení nejsou. 



Tomáš Weiss se zeptal na mezinárodní hodnocení, resp. chybějící vizi UK v budoucnosti, na 

(de)centralizaci univerzity a na získávání většího počtu zahraničních akademických 

pracovníků. Tomáš Zima odpověděl, že mezinárodní hodnotitelé kritizovali nedostatečnou 

prioritizaci cílů. Problémem je například, že má UK 56 vlajkových lodí, 300 studijních oborů, 

učí přes 50 jazyků, podle něj bychom tedy měli počty redukovat. Mnoho oborů je 

duplicitních, problém je to podle něj zejména u doktorských programů. K tomu měl Tomáš 

Weiss doplňující otázku, zda se bude zamezování duplicit programů, respektive jejich 

slučování týkat také medicínských programů. Tomáš Zima odpověděl, že ne a že kdyby byly 

ostatní programy zajištěny personálně tak dobře, jako medicína, bylo by to v pořádku. Dále 

řekl, že šance získat zahraniční akademické pracovníky může být například PRIMUS, kde 

vznikají nové týmy mladých a dynamických lidí, kteří mohou získat prostředky z evropských 

programů. K decentralizaci Tomáš Zima řekl, že univerzita spadá pod jeden zákon a jedny 

vnitřní předpisy, proto některá pravidla musí být nastavena centrálně. Větší centralizace 

například v oblasti investic by si vyžádal další náklady na rektorátu, což se fakultám nelíbí. 

Je nutné stanovit, v jakých oblastech to má smysl a v kterých ne.  

 

Tereza Svobodová se zeptala na vztah UK k životnímu prostředí v rámci společenské role 

univerzity. Tomáš Zima odpověděl, že tématu se věnuje Centrum pro otázky životního 

prostředí v rámci UK, v listopadu bude podepsáno memorandum pražských vysokých škol a 

vlády o udržitelném rozvoji. Energetická náročnost byla zohledněna také při projektu 

kampusu na Albertově. Aktivit je poměrně hodně, ale jsou špatně komunikovány. 

 

Markéta Havelková se zeptala na největší neúspěch současného volebního období. Tomáš 

Zima odpověděl, že chtěl vyměnit SIS za nový systém, což se ale nepodařilo. Byl zpracován 

nový modul pro přijímací řízení, pak byly další práce zastaveny, protože je nutné 

implementovat novelu zákona a nové vnitřní předpisy. Problémy také byly se spisovým 

systémem a podatelnou, kde se podařilo ale systém elektronizovat. Bohužel je mnoho 

procesů na univerzitě velmi pomalých, někdy rozvoj také brzdí fakulty. 

 

Jaroslav Ježek se zeptal na moderní formy výuky a názor rektora na ně. Tomáš Zima řekl, 

že to není buď a nebo, lze kombinovat tradiční formu s novými přístupy v rámci moodle 

například. Otázkami zůstává, s jakými konsorcii do komplexních projektů jít, kolik prostředků 

vyčlenit a zda je z naší strany možné, aby vše probíhalo v angličtině, protože jinak se to 

nevyplatí. 

 



Michal Červinka zmínil téma cizojazyčných programů a jakou podporu může rektorát fakultě 

nabídnout. Například zda by bylo možné, aby UK převzala jejich propagaci. Tomáš Zima 

řekl, že existují projekty jako Study in Czech Republic a Study in Prague, dále univerzita 

jezdí na mezinárodní veletrhy, kde jsou prezentovány fakulty. Některé akce jsou také 

podporovány velvyslanectvími v daných státech. 

 

Vilém Novotný se ujistil, zda velké investiční projekty mohou být skutečně více řešeny 

univerzitou, například projekt Jinonice. Tomáš Zima řekl, že týmy musí být společné, se 

zástupci univerzity i fakult. Vzhledem k tomu, že fakulta musí říci, co v nových budovách 

chce, musí zástupci fakult také být zapojeni, tedy není možné, aby podobné projekty byly 

řešeny pouze na univerzitní úrovni. 

 

Jakub Končelík vyjádřil svou nespokojenost s KENem, který považuje za velice nešťastný a 

hluboce nespravedlivý vůči společenským vědám. Zeptal se, zda je zvažována reforma 

KENu na UK. Tomáš Zima řekl, že reforma není v plánu, resp. pouze výjimečně, například u 

výuky jazyků na humanitních fakultách. Problémem je, že stát dává málo prostředků na 

přerozdělení, nikoliv KEN, a proto se musíme snažit získat hlavně více peněz ze státního 

rozpočtu. Ministerstvo s KENem už vůbec nepracuje. 

 

Usnesení č. 4: AS FSV UK jmenuje komisi pro tajné hlasování ve složení Miroslav Čermák, 

Michal Červinka, Jaroslav Ježek. 

Pro: Ditrych, Emler, Halada, Novotný, Paulus, Svoboda, Weiss, Höfer, Havelková, 

Svobodová, Štefaniková, Ulrich 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: Červinka, Čermák, Ježek 

Schváleno 

 

Tajné hlasování o usnesení: 

Usnesení č. 5: AS FSV UK navrhuje na kandidáta na funkci rektora prof. Tomáše Zimu. 

Rozdáno hlasovacích lístků: 15 

Odevzdáno platných hlasovacích lístků: 15 

Pro: 11 

Proti: 1 

Zdržel/a se: 3 

Schváleno 



 
4. Zprávy z komisí 

 
Ekonomická komise jednala včera k bodům, které budou dnes na programu. Plénum bude 

informovat u jednotlivých bodů. 

 

Legislativní komise se sešla a doporučila stažení bodu k opatření děkana. 

 
Studijní komise jednala k bodům, které budou dnes na programu. Plénum bude informovat 

u jednotlivých bodů. 

 
Komise pro rozvoj se sešla a řešila činnost spolků a jejich právní subjektivitu. 

 
Sociální komise se nesešla. 

 

Komise pro volbu děkana FSV UK se sešla a zvolila svým předsedou Ondřeje Ditrycha. 

Přijala také pracovní dokumenty k volbě děkana. Proběhla diskuze o tom, kolik 

předvolebních shromáždění bude pořádáno a v jakém formátu. Dále se senát zabýval 

otázkou, zda je vhodné dopředu specifikovat, co od kandidátů očekává. 

 
Hlasování o pozměňovacím návrhu - vypustit odstavec o tom, “jaké kandidáty vítáme” 
Vypustit: Emler, Halada, Paulus, Weiss, Havelková, Ježek, Svobodová, Štefaniková, Ulrich 

Zachovat: Červinka, Ditrych, Novotný, Svoboda, Čermák, Höfer 

Odstavec bude vypuštěn. 
 
Usnesení č. 6: AS FSV UK schvaluje upravené podklady pro volbu děkana FSV UK v roce 

2017. 

Pro: Červinka, Ditrych, Emler, Halada, Paulus, Svoboda, Weiss, Čermák, Höfer, Havelková, 

Ježek, Svobodová, Štefaniková, Ulrich 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: Novotný 

Schváleno 
 

5. Informace z vedení FSV UK 
 



Proděkanka Zuzana Kasáková se zúčastnila prezentace výsledků mezinárodního hodnocení 

UK. Proběhla výběrová řízení na praktické stáže, další výběrová řízení na zahraniční pobyty 

budou probíhat. Vnitřní předpisy FSV byly schváleny na zasedání AS UK dne 2. června 

2017. Dále probíhaly práce na fakultním webu, aby mohla být nová verze spuštěna v zimním 

semestru. 

 

6. Modernizace Areálu Jinonice 

 

V současné době je připravováno memorandum k převodu pozemků z města na univerzitu. 

Zítra nebo pozítří by měly materiály z fakulty odejít na Radu hl. města Prahy. Téma bylo 

projednáváno na ekonomické komisi AS FSV, kde proběhla poměrně dlouhá debata. 

Komise doporučuje podpořit konkrétní návrh projektu, spíše než obecně vyjádřit podporu. 

Vilém Novotný vyjádřil pochybnosti o propojení projektu a vize fakulty v budoucnosti. Rizika 

projektu jsou podle jeho názoru nepřiměřená a architektonická kvalita není dostatečná. 

Navíc stále není jasno ohledně stěhování fakult z Jinonic a stěhování součástí naší fakulty 

do Jinonic. 

 

Usnesení č. 7: AS FSV UK podporuje úsilí vedení fakulty o modernizaci Areálu Jinonice, 

aby odpovídal současným a budoucím prostorovým potřebám fakulty, v souladu s platnými 

dlouhodobými záměry univerzity a fakulty. 

Pro: Ditrych, Emler, Halada, Novotný, Paulus, Svoboda, Weiss, Höfer, Havelková, Ježek, 

Svobodová, Štefaniková, Ulrich 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: Červinka 
Schváleno 
 
Usnesení č. 8: AS FSV UK podporuje podaný projekt Modernizace a rozšíření prostorového 

zázemí výuky v Areálu Jinonice. 

Pro: Červinka, Emler, Halada, Paulus, Svoboda, Weiss, Höfer, Svobodová, Štefaniková, 

Ulrich 

Proti: Novotný 

Zdržel/a se: Ditrych, Havelková, Ježek  
Schváleno 
 

7. Aktualizace Dlouhodobého záměru FSV 



 
Materiál představil děkan Jakub Končelík. Aktualizaci projednala ekonomická komise, která 

materiál doporučila. Vilém Novotný navrhl vypustit některé body a navrhl alternativní 

usnesení: 

 

Usnesení č. X: AS FSV UK schvaluje Aktualizaci Dlouhodobého záměru FSV UK s 

výhradou vypuštění harmonizace rozdělení kvót pro mobilitu, sjednocení režií pro dotační 

programy a přípravy prostorové konsolidace FSV UK. 

Pro: Novotný, Ježek 

Proti: Červinka, Emler, Halada, Paulus, Svoboda, Weiss, Čermák, Höfer, Svobodová, 

Štefaniková, Ulrich 

Zdržel/a se: Havelková 

Neschváleno 
 
Usnesení č. 9: AS FSV UK schvaluje Aktualizaci Dlouhodobého záměru FSV UK. 

Pro: Červinka, Ditrych, Emler, Halada, Paulus, Svoboda, Weiss, Čermák, Höfer, Svobodová, 

Štefaniková, Ulrich 

Proti: Novotný 

Zdržel/a se: Ježek, Havelková 

Schváleno 

 

8. Výroční zpráva za rok 2016 
 

Materiál představil proděkan Filip Láb. Ekonomická komise po rozpravě na svém zasedání 

vzala zprávu na vědomí. 

 

Usnesení č. 10: AS FSV UK schvaluje Výroční zprávu FSV UK. 

Pro: Červinka, Ditrych, Emler, Halada, Novotný, Paulus, Svoboda, Weiss, Čermák, 

Havelková, Höfer, Ježek, Svobodová, Štefaniková, Ulrich 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

Schváleno 

 
9. Opatření děkana - seznam center FSV 

 



Bod programu byl stažen. 

 

10. Podmínky přijímacího řízení 2018/2019 
 

Děkan Jakub Končelík představil předložené materiály v zastoupení proděkana Petra 

Soukupa. Studijní komise projednala dokument a má formální připomínky, nicméně po jejich 

zapracování doporučuje materiál ke schválení. 
 
Usnesení č. 11: AS FSV UK schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu v a.r. 2018/2019 po 

zapracování změn navržených studijní komisí. 

Pro: Červinka, Ditrych, Emler, Halada, Novotný, Paulus, Svoboda, Čermák, Havelková, 

Höfer, Ježek, Svobodová, Štefaniková, Ulrich 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

Schváleno 
 

11. Akreditace Joint Degree International Master in Security, Intelligence and 
Strategic Studies 

 
Proděkan Petr Bednařík představil přípravu akreditace studijního programu. Jedná se o 

specifický případ mezinárodní spolupráce, a proto je nutné přistoupit k akreditačnímu 

procesu již teď. Formuláře NAÚ byly poskytnuty rektorátem, dále bude proces pokračovat 

přes vědeckou radu fakulty a univerzitu. Studijní komise materiál plénu doporučila. 

 
Usnesení č. 12: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu studijního programu Joint 

Degree International Master in Security, Intelligence and Strategic Studies. 

Pro: Červinka, Ditrych, Emler, Halada, Novotný, Paulus, Svoboda, Weiss, Havelková, Höfer, 

Svobodová, Štefaniková, Ulrich 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: Čermák, Ježek 

Schváleno 
 

12. Návrh hodnocení vědy na FSV UK 
 



Materiál představil děkan Jakub Končelík a proděkan Jaromír Krejčí s tím, že má sloužit ke 

sbírání připomínek. Ekonomická komise podklady projednala a má pochyby o účelnosti 

návrhu a předpokládaných výdajů. Není jasné, do jaké míry má být hodnocení svázáno s 

vládní metodikou. Dále má komise pochybnosti o realističnosti předpokládaného angažmá 

zahraničních hodnotitelů. Doporučuje materiál dále diskutovat. Materiál bude vedením 

rozeslán k připomínkování. 
 

13. Stanovení termínů zasedání AS FSV UK v zimním semestru akademického roku 
2017/2018 

 

Usnesení č. 13: AS FSV UK schvaluje termíny zasedání AS FSV UK ve dnech 3. října 

2017, 7. listopadu 2017, 5. prosince 2017, 9. ledna 2018 a 6. února 2018. 

Pro: Červinka, Ditrych, Emler, Novotný, Paulus, Svoboda, Čermák, Havelková, Höfer, 

Musilová, Svobodová, Štefaniková, Ulrich 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

Schváleno 

 
14. Různé 

 

Nebyly diskutovány žádné body. 


