Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 6. 3. 2018 od 15.00
Místo: Hollar, č. 212
Přítomni:
Za pedagogickou komoru:
Ing. Mgr. Olga Angelovská, RNDr. Michal Červinka, Ph.D., PhDr. David Emler, Ph.D., Ing.
Monika Hollmannová, PhDr. Vilém Novotný, 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, PhDr. Karel Höfer, Mgr. Karolína Musilová, Mgr. et
Mgr. Tereza Svobodová, Ondřej Sýkora, Mgr. Sandra Štefaniková
Omluveni: PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil., Mgr. Anna Shavit, Ph.D., Mgr. et Mgr. Markéta
Havelková, Mgr. Bc. Pavel Martiník, Alica Mozoliková
Dále nepřítomni:
Hosté: Děkanka FSV UK PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., proděkan pro vědu a
výzkum prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc., proděkan pro studijní záležitosti doc. PhDr.
Ladislav Krištoufek, Ph.D., proděkan pro koncepci a kvalitu studia PhDr. Petr Bednařík,
Ph.D., proděkan pro rozvoj JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D., tajemník Mgr. Tomáš Gec,
Mgr. Jitka Wirthová (Česká asociace doktorandek a doktorandů, FSV UK), PhDr.. Petr Balla
(IMS), Jiří Spurný (MFF UK), doc. Ing. Vladimír Benáček, CSc. (IES)
1.

Schválení návrhu programu a zápisu z minulého jednání AS FSV UK

David Emler zahájil zasedání a přivítal přítomné senátorky a senátory a členy vedení. David
Emler informoval o vložení nového bodu, a to Studentské peníze, který bude vložen mezi
původní body 5 a 6.
Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje upravený program zasedání 6. 3. 2018.
Pro: Angelovská, Červinka, Emler, Hollmannová, Novotný, Svoboda, Švec, Weiss, Čermák,
Ježek, Höfer, Musilová, Svobodová, Sýkora

Proti: nikdo
Zdržel/a se: nikdo
Schváleno
Zápis z předešlého zasedání byl rozeslán k připomínkám, které byly následně zapracovány.
Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání 6. 2. 2018.
Pro: Červinka, Emler, Hollmannová, Novotný, Svoboda, Švec, Weiss, Čermák, Ježek, Höfer,
Musilová, Svobodová, Sýkora
Proti: nikdo
Zdržel/a se: Angelovská
Schváleno
2.

Zprávy z komisí

Ekonomická komise se sešla a projednávala body, které jsou na programu tohoto
zasedání.
Legislativní komise na svém zasedání řešila nový Jednací řád AS FSV, další schůze k
němu se bude konat 20. března od 15.00 na Hollaru.
Studijní komiseprojednávala návrhy akreditací. Dále se zabývala změnami doktorských
stipendií na základě změny Stipendijního řádu UK a financování ze státního rozpočtu.
Změnu opatření děkana s konkrétními částkami připravuje proděkanka Natálie Švarcová.
Jitka Wirthová se zeptala, kdy je možné očekávat toto opatření a zda bude posílena
výkonnostní složka odměňování doktorandů. Alice Němcová Tejkalová odpověděla, že
nejprve bude návrh projednáván na kolegiu děkanky a následně i na AS FSV. Ráda by více
motivovala mladé post-doky a doktorandy, aby byli více na fakultě, a tedy aby ti, kteří pracují
více a lépe dostávali více prostředků.
Komise pro rozvojse sešla jednou s Alicí Němcovou Tejkalovou a Sylvií Fišerovou z
oddělení PR a zabývala se otázkami PR fakulty, zejména komunikace různých projektů
směrem ke středním školám a další možnosti propagace fakulty. Dalším tématem byl nový
tiskový mluvčí fakulty.
Sociální komisese nesešla.

Usnesení č. 3: AS FSV UK schvaluje Annu Shavit a Petra Havlíčka jako členy studijní
komise, Ondřeje Sýkoru a Adama Volta jako členy komise pro rozvoj a Mirku Kortusovou
jako členku ekonomické komise.
Pro: Angelovská, Červinka, Emler, Hollmannová, Novotný, Svoboda, Švec, Weiss, Čermák,
Ježek, Höfer, Musilová, Svobodová
Proti: nikdo
Zdržel/a se: Sýkora
Schváleno
3.

Informace z vedení FSV

Alice Němcová Tejkalová seznámila přítomné s nejnovějším vývojem na fakultě. Co se týče
akreditací, byla FSV upozorněna prorektorkou Wildovou na tematické překryvy některých
studijních programů, a to zejména v oblasti Politologie a Sociologie. Fakulta komunikuje s
odborem rektorátu a vysvětluje rozdíly. Alice Němcová Tejkalová poděkovala všem, kteří se
na akreditacích podílejí, protože se jedná o náročnou činnost. Jaroslav Kučera připravuje
statut komise pro etiku ve výzkumu, návrh předloží legislativní komisi. Dále se řeší ediční
tématika, instituty vznesly dotazy na podporu ediční činnosti. Záležitostí se bude zabývat
ediční komise. Připravuje se několik opatření ke studijní problematice, například právě k
doktorskému studiu. Dále se kolegium zabývalo aktualizací Dlouhodobého záměru a paní
děkanka by se ráda dohodla s AS FSV, jak bude postupovat. Byly navýšeny kvóty pro
výjezdy studentů FSV na Erasmus pro FSV, a to cca o 30 %, proto bude větší šance vyjet
do zahraničí. Nově mohou být podle opatření děkanky vizitky dvoustranné, navíc mohou mít
vizitky i doktorandi. V oblasti PR se fakulta snaží o sjednocení komunikace různých projektů
směrem ke středním školám, už proběhla komunikace jak s instituty, tak se studentskými
spolky a projekty. Ladislav Krištoufek se zabýval stipendijním fondem a Zuzana Kasáková
byla na setkání k iniciativě European University Initiative v Paříži.
4.

Konverze prostředků z FPP do FRIM

Tomáš Karásek vysvětlil, že návrh vychází z pokračování projektu OP VVV k Jinonicím, je
totiž nutné vyřešit nezpůsobilé náklady (například stravovací zařízení, přeložka vodovodního
a plynového potrubí, fasáda). Jedná se zejména o investiční náklady, proto je třeba
prostředky postupně převést z FPP do FRIM. Souhlas s konverzí umožní pokrýt

spolunáklady. Pokud v projektu neuspějeme, nebudou prostředky samozřejmě převedeny a
čerpány.
Ekonomická komise projednala návrh, její otázky Tomáš Karásek zodpověděl. Na základě
toho komise doporučuje plénu souhlasit s navrženou změnou.
Usnesení č. 4: AS FSV UK podporuje záměr konverze 40 milionů korun z fakultního Fondu
provozních prostředků do Fondu rozvoje investičního majetku k pokrytí nákladů na
nezpůsobilé výdaje a spolufinancování projektu „Modernizace a rozšíření prostorového
zázemí výuky v Areálu Jinonice“ ve výzvě 02_16_016 OP VVV v intencích připojené
důvodové zprávy. Vlastní konverze dílčích částí bude probíhat typicky s roční periodicitou
dle potřeb a průběhu realizace projektu.
Pro: Angelovská, Červinka, Emler, Hollmannová, Svoboda, Švec, Weiss, Čermák, Ježek,
Höfer, Musilová, Svobodová, Sýkora, Štefaniková
Proti: nikdo
Zdržel/a se: Novotný
Schváleno
5.

Rozpočet programu PROGRES

Jaroslav Kučera představil návrh na rozdělení prostředků mezi jednotlivé programy
PROGRES na FSV UK. Na fakultě je 6 PROGRESů, stěžejní jsou především dva, na
kterých se podílí 4 instituty. Finance meziročně narostly asi o 10 %. Ekonomická komise
záležitost projednala, jedná se o součást širší otázky hodnocení vědy na univerzitě.
Protinávrh usnesení, který vzešel z jednání komise, rozšiřuje platnost principů na dva roky,
aby se nemusely principy přeschvalovat. Vilém Novotný s tímto protinávrhem nesouhlasí,
protože se jedná o rychle se proměňující téma a v příštím roce již bude navíc zasedat AS
FSV v novém složení, takže není vhodné ho zavazovat naším usnesením. Jaroslav Kučera
reagoval, že UK neplánuje v příštím roce změnu hodnocení vědy, i nadále bude hodnotit na
základě RIVových bodů. Opatření rektora navíc s touto situací počítá a umožňuje fakultám
schválit principy na delší časové období.
Usnesení č. 5:AS FSV UK schvaluje předložený návrh principů rozdělení prostředků mezi
jednotlivé programy Progres realizované na FSV UK s platností na roky 2018 a 2019.
Pro: Angelovská, Červinka, Emler, Hollmannová, Svoboda, Švec, Weiss, Čermák,
Svobodová, Sýkora, Štefaniková
Proti: Novotný,

Zdržel/a se: Ježek, Höfer, Musilová
Schváleno
Usnesení č. X:AS FSV UK schvaluje návrh principů pro rozdělení prostředků mezi
jednotlivé programy Progres řešené na fakultě na rok 2018.
Nehlasováno, schválen protinávrh
6.

Studentské peníze

Karel Höfer poděkoval za navýšení kapitoly v rozpočtu určené pro studentské peníze. Krátce
informoval o tom, jak rozdělování proběhlo. Vzhledem k tomu, že byly navýšeny prostředky,
bude pravděpodobně vypsána nová výzva na studentské peníze, pokud bude zájem.
Usnesení č. 6: AS FSV UK bere na vědomí čerpání tzv. Studentských peněz ze dne 5.
března 2018.
Pro: Angelovská, Červinka, Emler, Hollmannová, Novotný, Svoboda, Švec, Weiss, Čermák,
Ježek, Höfer, Musilová, Svobodová, Sýkora, Štefaniková
Proti: nikdo
Zdržel/a se: nikdo
Schváleno
7.

Zlaté kurzy

Ladislav Krištoufek uvítal vítězky a vítěze Zlatého kurzu za zimní semestr akademického
roku 2017/2018. Vysvětlil, jakým způsobem jsou vybráni nejlepší vyučující a jaké jsou
kategorie. Průměrná návratnost byla pouze 30 %. AS FSV UK gratuluje všem oceněným.
8.

Akreditace

Petr Bednařík seznámil senát s vývojem akreditačního řízení. V nejbližších dnech by měl
vydat NAÚ rozhodnutí k žádosti o institucionální akreditaci. Proděkan poděkoval všem, kdo
se na institutech akreditacím věnuje. Celkově má mít FSV 32 akreditačních návrhů, při
dobrém průběhu by měly být na fakultě všechny návrhy hotové v květnu.
Návrh International Economics and Political Studies představil Vladimír Benáček a vysvětlil,
proč mají v rámci magisterského studia bakalářské kurzy. Tomáš Weiss doporučil jako

nejsnazší řešení přečíslovat tyto kurzy, dát jim navíc i magisterské kódy. Proběhla rozsáhlá
diskuze o neslučitelnosti předmětů a možnosti zapsat si stejný předmět pod dvěma kódy,
jednou v bakalářském a jednou v magisterském studiu.
Usnesení č. 7: AS FSV UK jmenuje komisi pro tajné hlasování ve složení Vilém Novotný,
Karolína Musilová, Miroslav Čermák.
Pro: Angelovská, Červinka, Emler, Hollmannová, Novotný, Svoboda, Švec, Weiss, Ježek,
Höfer, Svobodová, Sýkora, Štefaniková
Proti: nikdo
Zdržel/a se: Čermák, Musilová
Schváleno
Tajné hlasování
rozdaných hlasovacích lístků: 15
odevzdaných hlasovacích lístků: 15
platných hlasovacích lístků: 15
PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

Teritoriální studia - Mgr.

15

0

0

Teritoriální studia - Bc.

15

0

0

Society, Communication and Media - Mgr.

15

0

0

Politologie - Mgr.

15

0

0

Politologie a veřejná politika - Bc.

15

0

0

Politologie a mezinárodní vztahy - Bc.

15

0

0

Německá a středoevropská studia - Mgr.

15

0

0

Mediální studia - Mgr.

15

0

0

Masters in Area Studies - Mgr.

15

0

0

Komunikační studia - Bc.

15

0

0

International Masters in Economy, State and Society - Mgr.

14

0

1

International Economic and Political Studies - Mgr.

11

0

4

European Politics and Society - Mgr.

15

0

0

Ekonomie a finance - PhD.

15

0

0

Balkan, Eurasian and Central European Studies - Mgr.

15

0

0

Usnesení č. 8: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu bakalářského studijního
programu Teritoriální studia.
Usnesení č. 9: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu magisterského studijního
programu Teritoriální studia.
Usnesení č. 10: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu magisterského studijního
programu Society, Communication and Media.
Usnesení č. 11: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu magisterského studijního
programu Politologie.
Usnesení č. 12: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu bakalářského studijního
programu Politologie a veřejná politika.
Usnesení č. 13: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu bakalářského studijního
programu Politologie a mezinárodní vztahy.
Usnesení č. 14: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu magisterského studijního
programu Německá a středoevropská studia.
Usnesení č. 15: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu magisterského studijního
programu Mediální studia.
Usnesení č. 16: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu magisterského studijního
programu Masters in Area Studies.
Usnesení č. 17: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu bakalářského studijního
programu Komunikační studia.
Usnesení č. 18: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu magisterského studijního
programu International Masters in Economy, State and Society.
Usnesení č. 19: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu magisterského studijního
programu International Economic and Political Studies.
Usnesení č. 20: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu magisterského studijního
programu European Politics and Society.
Usnesení č. 21: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu doktorského studijního
programu Ekonomie a finance.
Usnesení č. 22: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu magisterského studijního
programu Balkan, Eurasian and Central European Studies.

9.

Různé
a) Formát plánu realizace Dlouhodobého záměru FSV UK. Vycházet se bude ze
schváleného dokumentu pracovní skupiny pro strategické dokumenty a z vizuálního
stylu fakulty. Tereza Svobodová doporučila, aby byl materiál rozeslán senátu
předem, nikoliv až týden před zasedáním. Michal Červinka poznamenal, že minule se
neosvědčil sdílený dokument, protože vypořádání připomínek bylo velmi
nepřehledné. Karel Höfer řekl, že je poptávka po kratším a jasném dokumentu s
několika prioritami, u každé okolo jednoho odstavce vysvětlení. Vilém Novotný řekl,
že bychom se nad tím měli zamyslet více, než jen v rychlosti na místě. Michal
Červinka navrhl, že ještě než budeme projednávat nový plán realizace, měli bychom
zhodnotit aktualizaci minulou. Jaroslav Ježek poprosil vedení o konkrétní indikátory k
jednotlivým prioritám. Alice Němcová Tejkalová v kolegiu děkanky zpracuje a senátu
předloží stav agendy ze současného Dlouhodobého záměru.
b) Vzor předkládací zprávy k materiálům pro AS FSV UK. Vzor vypracoval Vilém
Novotný. Myslí si, že by měla být samostatná předkládací zpráva ke každému
materiálu. Předsednictvo se ještě o záležitosti poradí a výsledek zašle paní děkance.

