
Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK 
Datum: 31. 10. 2017 od 16.00 

Místo: Jinonice, J1034 

 

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 (bez titulů): Ondřej Císař, Emil Aslan, Dino Numerato, Paul Blokker, Miroslav Langer, 

Veronika Macková, Ondřej Trunečka, Mehmet A. Orhan, Ludmila Trunečková, Martin 

Gregor, Vojtěch Vávra, Valérie Pleskačová, Štěpán Mezenský, Ladislav Haukland, Kryštof 

Tvrdík, Adéla Učková, Petr Balla, Zuzana Kasáková, Lenka Rovná, Jan Ámos Víšek, Jakub 

Končelík, Michal Smetana, Jaroslav Kučera, Jan Šotola, Ivan Petrášek, Ladislav Krištoufek, 

Martin Štoll, Jan Peml, Petr Hamšík, Tereza Herčíková, Antonia Welsby, Petr Bednařík, 

Barbora Buřičová, Tereza Sedláčková, Ondřej Šveda, Martin Slabý, Klára Nováková, Arnošt 

Mertlík, Martin Čičmanec, Linda Sequensová, Anna Rokosová, Adéla Houžvičková, Anetta 

Dzielská, Olesya Gresko, Marek Bancíř, Táňa Maršálková, Martin Kofík, Jana Vojanová, 

Ema Hrešanová, Hynek Jeřábek, Prokopjuková, Hatschbachová, Šaník, Knor, Marková, 

Cuker, Kristýna Lišková, Petr Klapal, Jehlička, Jan hendl, Marie Skutilová, Martin Hvězda, 

Adam Hruška, Renáta Matoušková 

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

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

 
David Emler představil program zasedání, na kterém je jediný bod, volba kandidáta na 

funkci děkana FSV UK. Program byl schválen tichým souhlasem. Nejprve proběhne krátké 



představení obou kandidátů, následovat bude diskuze. Bylo navrženo, aby byla doba 

prezentace každého kandidáta omezena na maximálně 15 minut. V navazující diskuzi bude 

limit na otázku dvě minuty a na odpověď 5 minut. Tereza Svobodová navrhla, aby byl limit 

pro diskuzi zkrácen na 1, resp. 3 minuty. Tento návrh byl v hlasování konsensuálně přijat. 
 

2. Volba kandidátky či kandidáta na funkci děkana FSV UK 
 

Nejprve představila svou koncepci Alice Němcová Tejkalová, poté Petr Soukup. Dino 

Numerato se zeptal Alice Němcové Tejkalové na proděkanský tým, konkrétně na zrušení 

proděkana pro PR a proděkana pro ekonomiku a nově zřízenou funkci člena kolegia pro IT. 

Veroniku Mackovou zajímalo, proč Petr Soukup tolik obměnil mezi volbami svůj tým a na 

obsazení postu proděkanky pro PR, zejména pak na její zkušenosti s PR. Tomáš Weiss se 

zeptal Petra Soukupa na netradiční obsazení děkana a jeho statutárního zástupce osobami 

ze stejného institutu a katedry. Kamil Švec položil oběma kandidátům dotaz na možné 

obměny jejich koncepce po zvolení děkanem, například zda by byli ochotni převzít nějaké 

dobré myšlenky i z koncepce druhého kandidáta. Miroslav Čermák se zeptal Petra Soukupa 

opět na proděkanský tým, konkrétně na absenci zástupce za IMS. Vilém Novotný požádal 

oba kandidáty, aby uvedli konkrétní kroky k podpoře interdisciplinaritě. Jan Halada se zeptal 

Petra Soukupa na změny v jeho programu mezi první a druhou volbou. Na závěr diskuze 

vystoupil Martin Gregor, který poděkoval oběma kandidátům za jejich práci v rámci kampaně 

a zeptal se Petra Soukupa na jeho představy o “prostorové rekonfiguraci”, kterou má ve své 

koncepci. David Emler poděkoval kandidátům za představení jejich koncepcí a diskuzi s 

akademickou obcí fakulty. 

 

Poté se slova ujal Ondřej Ditrych, předseda volební komise pro volbu kandidáta na funkci 

děkana, který seznámil hosty s členy volební komise a se způsobem hlasování. Aby byl 

kandidát zvolen, musí získat 11 hlasů, do funkce je poté jmenován rektorem. Následovalo 

samotné tajné hlasování. 

 

a) 1. kolo 
 

Rozdáno hlasovacích lístků: 20 

Odevzdáno platných hlasovacích lístků: 20 

Němcová Tejkalová: 12 

Soukup: 8 



 

Usnesení: AS FSV UK zvolil kandidátkou na funkci děkana FSV UK PhDr. Alici Němcovou 

Tejkalovou, Ph.D. 

 

Oba kandidáti v návaznosti poděkovali všem, kteří ji během kandidatury podpořili. 

 

David Emler poděkoval všem za účast a ukončil zasedání AS FSV. 


