Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 6. 2. 2018 od 15.00
Místo: Hollar, č. 212
Přítomni:
Za pedagogickou komoru:
RNDr. Michal Červinka, Ph.D., PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil., Ph.D., PhDr. David Emler,
Ph.D., Ing. Monika Hollmannová, PhDr. Vilém Novotný, Ph.D., Mgr. Anna Shavit, Ph.D., 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, Mgr. et Mgr. Markéta Havelková, PhDr. Karel
Höfer, Mgr. Karolína Musilová, Mgr. et Mgr. Tereza Svobodová, Ondřej Sýkora, Mgr. Sandra
Štefaniková
Omluveni: Ing. Mgr. Olga Angelovská
Dále nepřítomni: Mgr. Bc. Pavel Martiník, Alica Mozoliková
Hosté: Děkanka FSV UK PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., proděkan pro studijní
záležitosti doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D., proděkan pro koncepci a kvalitu studia
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., proděkanka pro zahraniční styky PhDr. Zuzana Kasáková,
Ph.D., proděkan pro rozvoj JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D., členka kolegia děkanky pro
mezinárodní a cizojazyčné studijní programy PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D., člen kolegia
děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy Mgr. Jiří Remr, Ph.D., tajemník Mgr. Tomáš

Gec, ředitel ISS doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc., Lukáš Veselý (IPS)
1.

Schválení návrhu programu a zápisu z minulého jednání AS FSV UK

David Emler přivítal všechny senátorky a senátory a přítomné hosty. Nejprve informoval
plénum o změnách ve složení senátu, poprvé se zasedání účastní Monika Hollmannová
(IES), Anna Shavit (IKSŽ) a Ondřej Sýkora (IMS).
Program zasedání byl všem rozeslán. Tomáš Weiss navrhl na základě zasedání
ekonomické komise zařadit nový bod programu “Principy rozdělování prostředků na UK”, a

to za vyjádření k proděkanům. Ondřej Ditrych navrhl zařadit bod k analýze IKSŽ k práci ČRo,
a to za akreditace. Nikdo nebyl proti zařazení těchto bodů.
Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje upravený program zasedání 6. 2. 2018.
Pro: Červinka, Ditrych, Emler, Hollmannová, Novotný, Shavit, Švec, Weiss, Čermák, Ježek,
Havelková, Höfer, Musilová, Svobodová, Sýkora
Proti: nikdo
Zdržel/a se: nikdo
Schváleno
Zápis z předešlého zasedání byl rozeslán k připomínkám, které byly následně zapracovány.
Součástí zápisu je i příloha s odpověďmi na dotazy Viléma Novotného.
Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání 9. 1. 2017.
Pro: Červinka, Ditrych, Emler, Novotný, Shavit, Švec, Weiss, Čermák, Havelková, Höfer,
Musilová
Proti: nikdo
Zdržel/a se: Hollmannová, Ježek, Svobodová, Sýkora
Schváleno
2.

Zprávy z komisí

Ekonomická komise se sešla jednou. Ondřej Ditrych rezignoval na post předsedy komise,
nově byl předsedou zvolen Tomáš Weiss. Komise projednávala principy rozdělování
prostředků na UK a opatření děkanky k pravomocem proděkanů.
Legislativní komise se nesešla.
Studijní komise se sešla jednou a projednávala akreditační spisy, hodnocení výuky
studenty a hodnocení doktorského studia.
Komise pro rozvojse sešla jednou a projednávala zejména projekt dostavby areálu v
Jinonicích. Zástupcem AS FSV pro projekt byla navržena v tajném hlasování Tereza
Svobodová. Dále se komise zabývala možností participativního rozpočtu. Komise žádá
vedení fakulty, aby při tvorbě rozpočtu vyčlenilo prostředky na projekty realizované v rámci
participativního rozpočtování na FSV UK. Dále byli navrženi noví členové komise.

Usnesení č. 3:AS FSV UK potvrzuje Evelínu Koptišovou, Ondřeje Švedu a Filipa Škřičku
jako členy komise pro rozvoj.
Pro: Ditrych, Emler, Hollmannová, Novotný, Švec, Weiss, Čermák, Ježek, Havelková, Höfer,
Musilová, Svobodová, Sýkora
Proti: nikdo
Zdržel/a se: Červinka, Shavit
Schváleno
Sociální komisese nesešla.
Markéta Havelková vyzvala zejména akademické pracovníky, aby se zapojili do práce
studijní komise, protože bude projednávat nyní akreditace a doktorské studium, kde je
pohled vyučujících velmi vítán. Dále David Emler vyzval nové členy senátu, aby si
rozmysleli, do jaké komise by se rádi zapojili.
3.

Informace z vedení FSV

Alice Němcová Tejkalová informovala senát o svém seznamování se s fakultou. S Tomášem
Gecem navštěvují jednotlivé instituty a setkává se s jejich pracovníky. Plánuje individuální
schůzky s řediteli institutů a řediteli center, od kterých požaduje SWOT analýzu jejich
součásti a pět priorit pro další rok, na základě kterých poté budou odměňováni. Dále se
setká v tomto týdnu se studentskými spolky. Probíhají výběrová řízení na pozici mluvčí
fakulty, vedoucí personálního oddělení a ředitele CESES. Jedná se o sestavení nové
vědecké rady, tato jednání řídí Jaroslav Kučera. Fakulta bude také hledat vedoucího
projektového odboru, který dosud vedl Tomáš Karásek, což není do budoucna udržitelné.
Bude spuštěna fakultní aplikace na rezervaci konzultačních hodin. V současné době probíhá
hodnocení výuky, výsledky budou předány ředitelům, v příštím roce jsou plánovány změny v
hodnocení. Nedávno proběhl veletrh v Miláně a v budoucnu se bude fakulta prezentovat v
Gruzii. Zuzana Kasáková se v rámci RVŠ stala členkou Etické komise a Komise pro kvalitu.
Ondřej Ditrych se zeptal na obsazení pozice ředitele IKSŽ. Alice Němcová Tejkalová
odpověděla, že v současné době je pověřen Jan Halada, který byl dosud její zástupce a
který povede institut tento semestr. V jeho průběhu bude vypsáno výběrové řízení.
4.

Volba nového člena předsednictva AS FSV

Vzhledem k rezignaci Jana Halady na post senátora bylo nutné zvolit nového člena
předsednictva AS FSV. David Emler navrhl Moniku Hollmannovou. Vilém Novotný vyjádřil
svou nespokojenost s tím, jak předsednictvo funguje. Podle jeho názoru by se mělo více
podílet na přípravě zasedání, ale sám kandidovat nechce. Miroslav Čermák navrhl Viléma
Novotného na člena předsednictva. Monika Hollmannová se vzdala nominace. Michal
Červinka upozornil, že se stále řídíme původním jednacím řádem, ke změně dojde až v
budoucnosti, pravomoci předsednictva jsou tedy jasně dány a jsou malé. David Emler navrhl
procedurálně spojit tajné hlasování o členovi předsednictva s vyjádřením k záměru děkanky
jmenovat proděkany. Nikdo ze senátorů nic nenamítal.
Usnesení č. 4: AS FSV UK jmenuje komisi pro tajné hlasování ve složení Tomáš Weiss,
Michal Červinka, Jaroslav Ježek.
Pro: Ditrych, Emler, Hollmannová, Novotný, Shavit, Svoboda, Švec, Čermák, Havelková,
Höfer, Musilová, Svobodová, Sýkora, Štefaniková
Proti: nikdo
Zdržel/a se: Červinka, Weiss, Ježek
Schváleno
Usnesení č. 5: AS FSV UK zvolil členem předsednictva AS FSV Viléma Novotného.
rozdaných hlasovacích lístků: 17
odevzdaných hlasovacích lístků: 17
platných hlasovacích lístků: 17
pro: 9
proti: 4
zdržel se: 4
Schváleno
5.

Opatření děkanky k Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů a členů
kolegia děkanky FSV UK

Materiál představila Alice Němcová Tejkalová. Ondřej Ditrych se zeptal na pravomoci, které
vykonávala proděkanka pro ekonomické záležitosti. Alice Němcová Tejkalová odpověděla,
že za ekonomické záležitosti ručí tajemník, ale statutárním zástupcem fakulty je děkan.
Pravomoci se přesunou částečně na tajemníka a částečně na vedoucí ekonomického
oddělení, nevidí důvod, proč by je měl mít na starost někdo další z kolegia. Tomáš Weiss se
zeptal na rozdělení kompetencí v rámci rozvoje. Alice Němcová Tejkalová řekla, že je to

rozděleno mezi Tomáše Karáska (Jinonice a další materiální rozvoj), Natálii Švarcovou (CŽV
a vzdělávání zaměstnanců), Jana Ámose Víška (strategické materiály) a Jiřího Remra
(e-learning a další). Michal Červinka se zeptal na zastupitelnost proděkanů navzájem. Alice
Němcová Tejkalová odpověděla, že to budou spolu v nejbližší době řešit a je si vědoma
významu této problematiky. Vilém Novotný požádal o vysvětlení vztahu mezi proděkany,
tajemníkem a vedoucími oddělení, zda nedochází k překryvu kompetencí. Alice Němcová
Tejkalová má za to, že tyto vztahy jsou vyřešené a všem je jasné, kdo koho řídí.
Usnesení č. 6: AS FSV UK bere na vědomí Opatření děkanky k Vymezení působnosti a
pravomocí proděkanů a členů kolegia děkanky FSV UK.
Pro: Červinka, Ditrych, Emler, Hollmannová, Novotný, Shavit, Svoboda, Švec, Weiss,
Čermák, Ježek, Havelková, Höfer, Musilová, Svobodová, Sýkora, Štefaniková
Proti: nikdo
Zdržel/a se: nikdo
Schváleno
6.

Vyjádření k záměru děkanky jmenovat proděkany

Alice Němcová Tejkalová omluvila Jaroslava Kučeru a Natálii Švarcovou, kteří se nemohli
zúčastnit zasedání, ale byli k dispozici pro dotazy po e-mailu. Následně tyto dva představila
a ostatní navržení se představili sami. Životopisy navržených byli senátorům k dispozici v
podkladových materiálech.
tajné hlasování:
rozdaných hlasovacích lístků: 17
odevzdaných hlasovacích lístků: 17
platných hlasovacích lístků: 17
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

Jaroslav Kučera

13

2

2

Ladislav Krištoufek

17

0

0

Natálie Švarcová

16

1

0

Petr Bednařík

17

0

0

Tomáš Karásek

15

1

1

Zuzana Kasáková

12

3

2

Usnesení č. 7: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru děkanky jmenovat
proděkanem pro vědu a výzkum Jaroslava Kučeru.
Usnesení č. 8: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru děkanky jmenovat
proděkanem pro studijní záležitosti Ladislava Krištoufka.
Usnesení č. 9: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru děkanky jmenovat
proděkankou pro doktorské studium a další formy vzdělávání Natálii Švarcovou.
Usnesení č. 10: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru děkanky jmenovat
proděkanem pro koncepci kvality a studia Petra Bednaříka.
Usnesení č. 11: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru děkanky jmenovat
proděkanem pro rozvoj Tomáše Karáska.
Usnesení č. 12: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru děkanky jmenovat
proděkankou pro zahraniční styky Zuzanu Kasákovou.
Schváleno
7.

Principy rozdělování příspěvků na UK

Tomáš Weiss uvedl tento bod s tím, že přestože čísla prozatím nejsou jasná, je vidět, že se
jedná o přesun prostředků směrem k lékařským fakultám. Nejsou jasné důvody, proč k této
změně došlo. Komise doporučuje, aby principy byly v souladu s Dlouhodobým strategickým
záměrem, který především zdůrazňuje excelenci vědy a internacionalizaci. Právě
internacionalizace je však v novém návrhu oslabena. Někteří senátoři kritizovali, že nebyl
tento materiál přístupný všem, pouze ekonomické komisi.
Usnesení č. 13: AS FSV UK doporučuje vedení FSV UK, aby při schvalování Pravidel
rozdělování příspěvků na UK prosazovalo v souladu s Dlouhodobým strategickým záměrem
UK i FSV UK posílení parametrů zohledňujících vědeckou excelenci a internacionalizaci.
Pro: Červinka, Ditrych, Emler, Hollmannová, Svoboda, Švec, Weiss, Čermák, Havelková,
Höfer, Musilová, Svobodová, Sýkora
Proti: nikdo
Zdržel/a se: Novotný, Ježek
Schváleno

8.

Akreditační spisy

Petr Bednařík informoval senát o návštěvách kontrolních komisí z NAÚ v rámci
institucionálních akreditací k jednotlivým oblastem vzdělávání. Každá komise měla jiné
požadavky a jiné otázky a jednalo se o poměrně náročný proces na přípravu všech
vyžádaných podkladů. Nyní se čeká na začátek března, kdy má NAÚ rozhodnout o udělení
jednotlivých oblastí vzdělávání. Na institutech probíhají přípravy akreditačních spisů, je to
velmi obsáhlý proces, neboť se připravuje mnoho studijních programů najednou. Akreditace,
které jsou na programu jednání, byly projednány na studijní komisi. Ta doporučuje všechny
akreditace přijmout po zapracování drobných oprav, které byly sděleny na zasedání komise.
Usnesení č. 14: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu navazujícího
magisterského studijního programu Sociální antropologie.
Pro: Červinka, Ditrych, Emler, Hollmannová, Novotný, Svoboda, Švec, Weiss, Čermák,
Ježek, Havelková, Musilová, Svobodová, Sýkora
Proti: nikdo
Zdržel/a se: nikdo
Schváleno
Usnesení č. 15: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu bakalářského studijního
programu Politics, Philosophy and Economics.
Pro: Červinka, Ditrych, Emler, Hollmannová, Novotný, Svoboda, Švec, Weiss, Čermák,
Ježek, Havelková, Musilová, Svobodová, Sýkora
Proti: nikdo
Zdržel/a se: nikdo
Schváleno
Usnesení č. 16: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu navazujícího
magisterského studijního programu Geopolitical Studies.
Pro: Červinka, Ditrych, Emler, Hollmannová, Novotný, Svoboda, Švec, Weiss, Čermák,
Ježek, Havelková, Musilová, Svobodová, Sýkora
Proti: nikdo
Zdržel/a se: nikdo
Schváleno

Usnesení č. 17: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu doktorského studijního
programu Politologie.
Pro: Červinka, Ditrych, Emler, Hollmannová, Novotný, Svoboda, Švec, Weiss, Čermák,
Ježek, Havelková, Musilová, Svobodová, Sýkora
Proti: nikdo
Zdržel/a se: nikdo
Schváleno
Usnesení č. 18: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu doktorského studijního
programu Mezinárodní vztahy.
Pro: Červinka, Ditrych, Emler, Hollmannová, Novotný, Svoboda, Švec, Weiss, Čermák,
Ježek, Havelková, Musilová, Svobodová, Sýkora
Proti: nikdo
Zdržel/a se: nikdo
Schváleno
V rámci projednávání akreditací proběhla diskuze o smysluplnosti povinné zahraniční stáže
pro doktorandy, její délce a možnostech jejího financování. Tímto tématem se bude fakulta
dále zabývat.
9.

Zpráva o hodnocení výuky studenty na FSV

Petr Bednařík představil hodnocení doktorského studia. Zapojilo se 98 doktorandů. Objevilo
se mnoho pochval, ale i koncepční problémy, které je nutné do budoucna řešit, například
zapojení doktorandů do výuky a do tvůrčí činnosti, zejména grantů. Informoval také o
univerzitní iniciativě platforem oborových rad doktorských programů, která by měla pomáhat
sbližovat koncepce doktorského studia na UK. Studijní komise projednala zprávu na svém
zasedání a má mnoho koncepčních připomínek k doktorskému studiu a ráda by předala
kritiku vedení fakulty a oborovým radám. Alice Němcová Tejkalová řekla, že to je jedna z
jejích priorit. Po projednání akreditací se tomuto tématu bude senát a vedení fakulty,
zejména Natálie Švarcová, intenzivně věnovat.
Ladislav Krištoufek krátce shrnul hodnocení bakalářského a magisterského studia řekl, že
plánuje změny. Návratnost elektronického dotazníku okolo 40 % nevnímá problematicky.
Proběhla diskuze nad odměnami za vyplnění dotazníku a jak motivovat studenty, aby fakulta

dostala relevantní zpětnou vazbu. Bylo navrženo, aby ze sylabu předmětu v SISu vedl link
na hodnocení tohoto předmětu. Práce ředitelů s výsledky hodnocení bude předmětem debat
paní děkanky s řediteli.
Usnesení č. 19: AS FSV UK bere na vědomí zprávu o hodnocení výuky studenty na FSV.
Pro: Červinka, Ditrych, Emler, Novotný, Svoboda, Švec, Weiss, Čermák, Ježek, Havelková,
Musilová, Svobodová, Sýkora
Proti: nikdo
Zdržel/a se: nikdo
Schváleno
10.

Stanovení termínů zasedání AS FSV UK v a. r. 2017/2018

V následujícím semestru proběhnou zasedání AS FSV 6. 3., 3. 4., 2. 5. (výjimečně středa) a
5. 6.
11.

Analýza IKSŽ

Ondřej Ditrych krátce uvedl kauzu a účelové využití analýzy ředitelem ČRo René Zavoralem.
Dále bylo tématem, proč analýza není podepsána svými autory. Alice Němcová Tejkalová k
tomu řekla, že analýzy pocházející z FSV nejsou nijak standardizované. Konkrétně tato
analýza měla titulní list, kde byl autor uveden, nicméně tento list není v elektronické verzi,
která je šířena. Nově by v záhlaví budoucích analýz měl být řešitelský tým.
Usnesení č. 20:AS FSV se distancuje od účelového využití analýzy zpracované autory
působícími na Fakultě sociálních věd UK k mediálnímu pokrytí kauzy hospodaření
koncernem Agrofert na pozemcích s nejasným vlastníkem ředitelem Českého rozhlasu na
zasedání Rady Českého rozhlasu 31. 1. 2018.
Pro: Ditrych, Emler, Novotný, Svoboda, Švec, Weiss, Čermák, Ježek, Havelková, Musilová,
Svobodová, Sýkora
Proti: nikdo
Zdržel/a se: nikdo
Schváleno
12.

Různé

David Emler se zeptal na fakultní skútry, Alice Němcová Tejkalová odpověděla, že se touto
otázkou zatím nezabývala.
Miroslav Čermák se zeptal na problémy SISu se zápisem a zda by bylo možné zařídit, aby
byl zápis FSV v jiný den než zápis ostatních fakult. Petr Bednařík odpověděl, že problémem
byla nulová podpora ze strany ÚVT, a dodal, že termín se bude řešit v rámci harmonogramu
příštího akademického roku. Alice Němcová Tejkalová pochválila fakultní správce SISu, kteří
se velmi snaží a situaci zlepšují. SIS je prioritou pana rektora na další rok, takže můžeme
mít naději, že se to zlepší.

