
Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK 
Datum: 7. 11. 2017 od 15.00 

Místo: Hollar, č. 212 

 

Přítomni: 
Za pedagogickou komoru: 

PhDr. David Emler, Ph.D., doc. PhDr. Jan Halada, CSc., PhDr. Vilém Novotný, Ph.D., Mgr. 

Michal Paulus, PhDr. Kamil Švec, Ph.D., doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 

 

Za studentskou komoru: 

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

Musilová, Mgr. Sandra Štefaniková 

 

Omluveni: Ing. Mgr. Olga Angelovská, RNDr. Michal Červinka, Ph.D., PhDr. Ondřej Ditrych, 

MPhil.,  Mgr. Karel Svoboda, Ph.D., Ph.D., Bc. Jaroslav Ježek, Anna Křížková, Mgr. Bc. 

Pavel Martiník, Alica Mozoliková, Mgr. et Mgr. Tereza Svobodová 

 

Hosté: Děkan FSV UK PhDr. Jakub Končelík, Ph.D., proděkan pro koncepci a kvalitu studia 

a doktorské studium PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy doc. MgA. Filip 

Láb, Ph.D., proděkanka pro ekonomiku PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D., pověřený tajemník 

Mgr. Tomáš Gec 

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

 
1. Informace o činnosti předsednictva AS FSV UK 

 
David Emler informoval senát o tom, že zaslal veškeré potřebné podklady související se 

zvolením kandidátky na funkci děkana na předchozím zasedání k rukám rektora UK JM prof. 

Tomáše Zimy. 
 

2. Schválení návrhu programu a zápisu z minulých zasedání AS FSV UK 
 

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

Pro: Emler, Halada, Weiss, Paulus, Novotný, Čermák, Štefaniková, Höfer, Havelková, 

Musilová, Švec 



Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

Schváleno 

 
Zápisy z předešlých zasedání AS FSV UK byly rozeslány a připomínky zapracovány. 

 

Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání 17. 10. 2017. 

Pro: Emler, Halada, Weiss, Paulus, Novotný, Čermák, Štefaniková, Höfer, Havelková, 

Musilová, Švec 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

Schváleno 
 
Usnesení č. 3: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání 31. 10. 2017. 

Pro: Emler, Halada, Weiss, Paulus, Novotný, Štefaniková, Höfer, Havelková, Musilová, Švec 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: Čermák 

Schváleno 
 

3. Zprávy z komisí 
 
Ekonomická komise projedná svoji agendu v rámci samostatného bodu. 

Legislativní komise se nesešla. 

Studijní komise se nesešla. 
Komise pro rozvoj se nesešla. 

Sociální komise se nesešla. 
 

4. Studentské peníze 
Nejprve Karel Hofer poděkoval vedení, které umožnilo navýšit rozpočet kapitoly 

studentských peněz o 100.000,- Kč, jelikož se sešel velký počet žádostí s celkovou částkou 

přesahující původně plánovaný rozpočet. 

 
Usnesení č. 4: AS FSV UK bere na vědomí čerpání Studentských peněz ze dne 6. 11. 

2017. 



Pro: Emler, Halada, Weiss, Paulus, Novotný, Čermák, Štefaniková, Höfer, Havelková, 

Musilová, Švec 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

Schváleno 
 

5. Informace vedení FSV UK 
 
P. Soukup informoval o přípravě prospěchových a sportovních stipendií. Přednesl možnost 

používání druhého antiplagiátorského systému Turnitin, koordinovaného RUK. 

F. Láb informoval o nákupu licence proofreading systému Grammarly pro zaměstnance a 

Ph.D. studenty, nákup inicioval T. Weiss. 

 
6. Změna rozpočtu na rok 2017 

 

David Emler za ekonomickou komisi představil záměr navýšení rozpočtu kapitoly tzv. 

Studentských peněz o 100.000,- z doplňkové činnosti. 

 
Usnesení č. 5: AS FSV UK schvaluje navrženou změnu rozpočtu na rok 2017: navýšení 

rozpočtu střediska 100106, tj. podpora studentských aktivit na FSV UK, tzv. “Studentské 

peníze”  o 100.000,- Kč z doplňkové činnosti. 

Pro: Emler, Halada, Weiss, Paulus, Novotný, Čermák, Štefaniková, Höfer, Havelková, 

Musilová, Švec 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

Schváleno 
 
V. Novotný vysvětlil důvody svého protinávrhu k návrhu vedení. 

 

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. Zbývající prostředky mimořádného příjmu za výukovou činnost se přesunují do roku 

2018. Ty budou sloužit prohlubování vědomé solidarity na fakultě a s tímto záměrem budou v 

přiměřené míře využity na aktivity spojené s rozvojovými prioritami fakulty (například podpora 

rozvoje mezinárodní mobility, studijních programů, PR apod.), u institutů, u kterých nastane 

pokles příjmů z výukové činnosti oproti předchozímu roku. Pokud tato okolnost nenastane nebo 



se všechny prostředky nevyčerpají, tak se mohou převést buď do následujícího roku za stejným 

účelem, nebo využít na rozvojové aktivity jednotlivých institutů v daném roce. Návrh na využití 

těchto prostředků předloží, ve spolupráci s řediteli dotčených institutů a s AS UK FSV, děkan 

fakulty akademickému senátu fakulty s návrhem rozpočtu na rok 2018.  

Pro: Halada, Hofer, Havelková, Novotný 

Proti: Emler, Weiss, Palus, Švec, Musilová 

Zdržel/a se: Čermák, Štefaniková 

Neschváleno 

 

Usnesení č. 6: AS FSV UK schvaluje navrženou změnu rozpočtu na rok 2017 o mimořádný 

příspěvek MŠMT tak, jak byla předložena vedením na řádném zasedání AS FSV UK dne 3. 

10. 2017. 

Pro: Emler, Halada, Weiss, Paulus, Čermák, Štefaniková, Musilová, Švec 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: Novotný, Hofer, Havelková 

Schváleno 

 

Usnesení č. Y: AS FSV UK schvaluje navrženou změnu rozpočtu na rok 2017 o mimořádný 

příspěvek MŠMT. 

Nehlasováno, přijat protinávrh (usnesení č. 6). 
 

7. Opatření děkana: Seznam center - dalších součástí FSV UK  
 
T. Weiss upozornil na drobné překlepy v dokumentech. 

 
Usnesení č. 7: AS FSV UK ruší další součást Centrum pro sociální a ekonomické strategie 

a zřizuje Centrum pro sociální a ekonomické strategie. 

Pro: Pro: Emler, Halada, Weiss, Paulus, Novotný, Čermák, Štefaniková, Höfer, Havelková, 

Musilová, Švec 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

Schváleno 
 
Usnesení č. 8: AS FSV UK ruší další součást Středisko vědeckých informací a zřizuje 

Centrum vědeckých informací. 



Pro: Emler, Halada, Weiss, Paulus, Novotný, Čermák, Štefaniková, Höfer, Havelková, 

Musilová, Švec 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

Schváleno 
 
Usnesení č. 9: AS FSV UK ruší další součást Kabinet jazykové přípravy a zřizuje Centrum 

jazykové přípravy. 

Pro: Emler, Halada, Weiss, Paulus, Novotný, Čermák, Štefaniková, Höfer, Havelková, 

Musilová, Švec 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

Schváleno 
 
Usnesení č. 10: AS FSV UK slučuje další součást Centrum informatiky a výpočetní techniky 

(CIVT) s děkanátem formou nového oddělení děkanátu pod názvem IT oddělení. 

Pro: Emler, Halada, Weiss, Paulus, Novotný, Čermák, Štefaniková, Höfer, Havelková, 

Musilová, Švec 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

Schváleno 
 

8. Jednací řád AS FSV UK 
 
V. Novotný informoval, že na jednacím řádu AS FSV UK pracuje.  

 
9. Různé 

 

M. Čermák se zeptal na stav projektu OP VVV Jinonice. Členové vedení informovali o jeho 

stavu. 

 

David Emler ukončil zasedání z důvodu neusnášeníschopnosti senátu. 

 

Zapsal: M. Čermák 


