
Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK 
Datum: 17. 10. 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., PhDr. Kamil Švec, Ph.D., doc. Mgr. Tomáš 

Weiss, M.A., Ph.D. 

 

Za studentskou komoru: 

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

Havelková, Anna Křížková, Mgr. Bc. Pavel Martiník, Alica Mozoliková, Mgr. Karolína 

Musilová, Mgr. et Mgr. Tereza Svobodová, Mgr. Sandra Štefaniková 
 

Hosté: Děkan FSV UK PhDr. Jakub Končelík, Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti PhDr. 

Petr Soukup, Ph.D., proděkan pro rozvoj JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, 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., Ph.D., pověřený 

tajemník Mgr. Tomáš Gec, ředitel IPS PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., ředitelka IKSŽ PhDr. Alice 

Němcová Tejkalová, Ph.D., vedoucí CESES prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc., 

předseda AS UK PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., prorektorka pro evropské záležitosti prof. PhDr. 

Lenka Rovná, CSc., emeritní děkan prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc., Bc. Jan Šotola 

(IPS), Renáta Matoušková (IPS), Mgr. Ondřej Trunečka (IKSŽ), Mgr. Veronika Macková 

(IKSŽ) 

 
David Emler zahájil zasedání, přivítal senátorky, senátory a všechny hosty. 

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

 
Vilém Novotný navrhl, aby volbě kandidáta na funkci děkana FSV UK předcházela 

maximálně dvacetiminutová debata. 

 



Alternativní usnesení: 

Usnesení č. X: AS FSV UK schvaluje upravený program zasedání 17. 10. 2017. 

Pro: Červinka, Ditrych, Novotný, Paulus, Křížková, Weiss, Čermák, Havelková, Höfer, Ježek, 

Štefaniková 

Proti: Svoboda, Mozoliková, Martiník 

Zdržel/a se: Angelovská, Emler, Halada, Švec, Musilová, Svobodová 

Neschváleno 
 

Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje program zasedání 17. 10. 2017. 

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

Ježek, Křížková, Martiník, Mozoliková, Musilová, Svobodová, Štefaniková 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: Ditrych, Novotný, Havelková 

Schváleno 

 
Zápis z předešlého zasedání AS FSV UK byl rozeslán a připomínky zapracovány. 

 

Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání 3. 10. 2017. 

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

Čermák, Havelková, Höfer, Křížková, Mozoliková, Musilová, Štefaniková 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: Emler, Ježek, Martiník, Svobodová 
Schváleno 
 

2. Složení AS FSV UK 
 
David Emler informoval o změnách ve složení senátu, senátorkami se nově staly Alica 

Mozoliková (IES) a Anna Křížková (ISS). 

 
3. Volba kandidátky či kandidáta na funkci děkana FSV UK 

 

Na úvod bodu proběhla krátká diskuze. Martin Potůček se zeptal, jak chtějí kandidáti ve 

svém případném funkčním období podporovat interdisciplinární výzkum. Alice Němcová 

Tejkalová uvedla několik příkladů interdisciplinárních akcí (letní škola IMS a IKSŽ, rozpravy 

o českých médiích s právníky) a dodala, že ve svém programu má návrh na projektová 



místa, kde by mohli bádat vědci napříč fakultou k jednomu tématu, dalším příkladem jsou 

evropské projekty, které interdisciplinaritu přímo vyžadují. Projekty, které spojují více 

institutů, by měly být zvýhodněny. Petr Soukup vidí interdisciplinaritu i s dalšími fakultami, 

zejména FF a FHS. Průsečíky tvůrčí činnosti by měly být hledány systematičtěji. V 

doktorském studiu by rád dělal více věcí společně, jako například metodologie, právě tu 

mladých vědců je velký potenciál. Musí také existovat finanční motivace nebo alespoň 

bonifikace při hodnocení projektů. Tato podpora by ale samozřejmě byla časově omezena. 

 

Samotnou volbu organizoval předseda komise pro volbu děkana Ondřej Ditrych, který 

seznámil senát s postupem podle Volebního a jednacího řádu AS FSV UK. Následně bylo 

přikročeno k tajnému hlasování. 

 

a) 1. kolo 
 

Rozdáno hlasovacích lístků: 20 

Odevzdáno platných hlasovacích lístků: 20 

Němcová Tejkalová: 10 

Soukup: 10 
 

b) 2. kolo 
 

Rozdáno hlasovacích lístků: 20 

Odevzdáno platných hlasovacích lístků: 18 

Němcová Tejkalová: 9 

Soukup: 9 

 

c) 3. kolo 
 

Před třetím kolem předepisuje Volební a jednací řád AS FSV UK rozpravu. Do té se zapojil 

opět Martin Potůček a zeptal se na budoucnost akademické dráhy kandidátů, zejména co se 

týče habilitace. Petr Soukup by chtěl nejdříve za jeden rok podat žádost na FSS Masarykovy 

univerzity, nicméně to záleží na tom, jak dopadne publikace několika jeho prací. Alice 

Tejkalová řekla, že také čeká na některé své další publikace. Zdůraznila, že má 

interdisciplinární přesah, protože se věnuje sportovní žurnalistice, a má tedy potenciál se 

habilitovat i na jiných fakultách či univerzitách. Ráda by celé řízení ukončila do dvou let. 



Petr Jüptner upozornil senátory, že máme dva kvalitní kandidáty a fakulta nikoho dalšího 

takto dobrého nevygeneruje. Případné nezvolení by mělo negativní dopad na fakultu, a proto 

apeloval na to, aby byl skutečně někdo zvolen. 

Tomáš Nigrin připomněl svůj zážitek z rektorské volby před čtyřmi lety, kdy také bylo možné 

první volbu zablokovat, ale nakonec se rozhodli senátoři pro to, aby byl rektor zvolen v první 

volbě. Dále upozornil na to, že nás čeká velký projekt v Jinonicích a bude to děkan, který za 

něj bude zodpovědný a bude zastupovat fakultu navenek. Přimluvil se také za to, aby byl 

kandidát zvolen dnes. 

Jakub Končelík poprosil senátory, aby nezahodili příležitost vybrat jednoho ze dvou 

kvalitních kandidátů. Následovalo opět tajné hlasování. 

 

Rozdáno hlasovacích lístků: 20 

Odevzdáno platných hlasovacích lístků: 18 

Tejkalová: 10 

Soukup: 8 
 
Zvolen nebyl žádný kandidát, a proto bylo nutné vyhlásit nové volby. Tomáš Weiss 

poděkoval navrženým kandidátům za jejich snahu a požádal je, aby kandidovali znovu. 
 
Usnesení č. 3: AS FSV UK vyhlašuje volbu kandidáta na funkci děkana na úterý 31. října 

2017. 

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

Čermák, Havelková, Höfer, Ježek, Křížková, Mozoliková, Musilová, Svobodová, Štefaniková 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

Schváleno 

 
Usnesení č. 4: AS FSV UK jmenuje do komise pro tajné hlasování o členech volební 

komise pro volbu kandidáta na funkci děkana ve složení Tomáš Weiss, Michal Červinka a 

Jan Halada. 

Pro: Angelovská, Ditrych, Emler, Novotný, Paulus, Svoboda, Švec, Čermák, Havelková, 

Höfer, Ježek, Křížková, Mozoliková, Musilová, Svobodová, Štefaniková 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: Červinka, Halada, Weiss 

Schváleno 



 
Komise stanovila mechanismus hlasování a vysvětlila senátorům, jak mohou hlasovat. 

 
Usnesení č. 5: AS FSV UK schvaluje do volební komise pro volbu kandidáta na funkci 

děkana Miroslava Čermáka. 

Rozdáno hlasovacích lístků: 19 

Odevzdáno hlasovacích lístků platných:  

Pro: 18 

Proti: 1 

Zdržel se: 0 

Schváleno 
 
Usnesení č. 6: AS FSV UK schvaluje do volební komise pro volbu kandidáta na funkci 

děkana Michala Pauluse. 

Rozdáno hlasovacích lístků: 19 

Odevzdáno hlasovacích lístků platných: 19 

Pro: 19 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Schváleno 
 
Usnesení č. 7: AS FSV UK schvaluje do volební komise pro volbu kandidáta na funkci 

děkana Ondřeje Ditrycha. 

Rozdáno hlasovacích lístků: 19 

Odevzdáno hlasovacích lístků platných: 19 

Pro: 19 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Schváleno 
 
Usnesení č. 8: AS FSV UK schvaluje do volební komise pro volbu kandidáta na funkci 

děkana Viléma Novotného. 

Rozdáno hlasovacích lístků: 19 

Odevzdáno hlasovacích lístků platných: 19 

Pro: 18 



Proti: 0 

Zdržel se: 1 

Schváleno 

 

Usnesení č. 9: AS FSV UK schvaluje do volební komise pro volbu kandidáta na funkci 

děkana Sandru Štefanikovou. 

Rozdáno hlasovacích lístků: 19 

Odevzdáno hlasovacích lístků platných: 19 

Pro: 17 

Proti: 1 

Zdržel se: 1 

Schváleno 
 

4. Informace o činnosti předsednictva AS FSV UK 
 
Předsednictvo komunikovalo elektronicky ad hoc ke konkrétním bodům. 

 
5. Zprávy z komisí 

 
Ekonomická komise se nesešla. 

Legislativní komise se nesešla. 

Studijní komise se nesešla. 
Komise pro rozvoj se nesešla. 

Sociální komise se nesešla. 
Komise pro volbu děkana FSV UK řešila záležitosti okolo volby kandidáta na děkana FSV. 

 
6. Informace vedení FSV UK 

 
Tereza Svobodová se zeptala, proč nejsou na stránkách FSV vůbec žádné vnitřní předpisy. 

Filip Láb vysvětlil, že to je tím, že stránka špatně funguje přes wifi na Hollaru, což nikdo 

nedokáže vysvětlit. Vedení to řeší již několik týdnů, jinde totiž stránka funguje bez problémů. 

Dále Tereza Svobodová poukázala na to, že ne všichni studenti dostali e-mail s informací o 

nových vnitřních předpisech, a zeptala se, jak bude postupováno ve věci disciplinární 

komise. Filip Láb řekl, že e-maily prověří, Jakub Končelík řekl, že disciplinární komise bude 



v blízké době jmenována nově, nicméně je to složitý proces, neboť musí být osloveny 

instituty a následně jména předložena senátu. 

Karel Höfer upozornil, že nedostal pozvánku na rozšířené kolegium děkana, přestože podle 

nových předpisů je jeho členem. Jakub Končelík se omluvil a řekl, že se to příště nestane. 

 
7. Studentské peníze - úprava předpisu 

 

Materiál představil Karel Höfer a vysvětlil, že změna spočívá v zavedení elektronického 

formuláře pro podávání žádostí, která je navržena po domluvě se studentskými spolky. 

 

Usnesení č. 10: AS FSV UK schválil změnu systému podpory studentského života: 

studentské peníze. 

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

Čermák, Havelková, Höfer, Ježek, Křížková, Mozoliková, Musilová, Svobodová, Štefaniková 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

Schváleno 
 

8. Změna rozpočtu na rok 2017 
 
Z MŠMT získala Univerzita Karlova 45 mil. navíc na vzdělávací činnost, pro FSV z toho 

připadne 2,75 mil. V dopise ministryně bylo doporučeno použít prostředky na mzdy. 

Vilém Novotný navrhl použít část prostředků na budování vědomé solidarity na fakultě, 

případně by mohly být peníze použity v případech krize institutů nebo na prioritní cíle fakulty.  

Natálie Švarcová upozornila, že prostředky je třeba vyčerpat do konce roku. Pokud se o nich 

rozhodne v listopadu, nebude možné to možné a spadnou do rezerv. Michal Červinka řekl, 

že z důvodu časové tísně by se rád bavil o této otázce v rámci debaty o příštím rozpočtu. 

Tomáš Weiss souhlasí, že to má být předmětem debaty jindy, navíc řekl, že je velmi těžké 

určit priority fakulty. Byly zopakovány stěžejní argumenty debaty o rozpočtové solidaritě, 

která na senátu již několikrát proběhla. 

 

Usnesení č. X: AS UK FSV schvaluje rozdělení 80 % mimořádného příjmu za výukovou 

činnost ve stejném poměru, v jakém byl rozdělen příspěvek na vzdělávací činnost v 

Rozpočtu FSV UK na rok 2017. O využití zbývajících 20 % rozhodne AS UK FSV na svém 

jednání v listopadu 2017. 



Pro: Angelovská, Ditrych, Novotný, Halada, Havelková, Höfer 

Proti: Červinka, Emler, Paulus, Svoboda, Švec, Weiss, Mozoliková, Musilová 

Zdržel/a se: Čermák, Ježek, Křížková, Svobodová 

Neschváleno 

 

Usnesení č. X: AS FSV UK schvaluje navrženou změnu rozpočtu na rok 2017. 

Pro: Červinka, Emler, Paulus, Svoboda, Švec, Weiss, Mozoliková, Musilová, Svobodová 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: Angelovská, Ditrych, Halada, Novotný, Čermák, Havelková, Höfer, Ježek, 

Křížková 
Neschváleno 
 

9. Základní principy strategických dokumentů 
 

Materiál představil Ondřej Ditrych, který předsedal pracovní skupině ke strategickým 

dokumentům. Proběhla debata o jazyku dokumentu. Michal Červinka řekl, že je to text těžký 

na pochopení, obsahuje mnoho cizích slov a dlouhých souvětí. Dokument je přílohou tohoto 

zápisu. 

 

Usnesení č. 11: AS FSV UK přijímá „Základní principy zpracování strategických 

dokumentů“), které byly formulovány jako výstup jím zřízené pracovní skupiny pro 

strategické dokumenty. Přihlašuje se k těmto principům a vybízí vedení fakulty, aby je při 

přípravě budoucích strategických dokumentů bralo v potaz.  

Pro: Ditrych, Emler, Novotný, Paulus, Svoboda, Švec, Čermák, Höfer, Křížková, Mozoliková, 

Musilová 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: Červinka, Svobodová 
Schváleno 

 
10. Různé 

 

David Emler seznámil senát s dopisem, který senátu adresoval Jan Bursa z Turnova. 

Senátoři se shodli, že není v jejich působnosti se dopisem zabývat. 

Michal Červinka se ptal, jak se bude počítat prospěchový průměr z nového známkování A-F. 

Petr Soukup uvedl, že se bude poprvé počítat průměr až v roce 2018, systém výpočtu bude 



identický se stávající úpravou. Michal Červinka položil doplňující dotaz k novému výpočtu 

stipendií, u kterého se vyskytly problémy u placených studijních programů. Petr Soukup 

připustil drobné chyby, které byly vzápětí opraveny. Nově navrhované změny musely být 

konformní s nadřízenými předpisy, systém slev není ideální, je však plně funkční. Další 

postup bude konzultován s koordinátory oborů. 

Michal Červinka se dále zeptal, jaký bude postup ve věci JŘ AS FSV. Vilém Novotný 

odpověděl, že předloží návrh před listopadovým plénem. Chtěl počkat, aby nebyl návrh 

projednáván současně s volbou děkana. 

 


