
Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 13. 9. 2022 od 16:00

Místo: Hollar, místnost č. 212

Přítomni:

Za pedagogickou komoru:

Mgr. Veronika Macková, Ph.D; PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.; Mgr. Magdalena Mouralová,

Ph.D.; Mgr. Magda Pečená, Ph.D.; PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D; PhDr. Pavel Szobi, Ph.D.; prof.

MgA. Martin Štoll, Ph.D; Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.

Za studentskou komoru:

Jakub Dolejš; Bc. Jan Hlaváč; Mgr. Jan Křovák; Bc. Tomáš Kouba; Mgr. Kateřina Motyčková; Bc.

Jáchym Nerad (on-line, bez hlasovacího práva); Bc. Karina Rejchrtová (on-line, bez hlasovacího

práva); Bc. Andrea Skřivánková (on-line, bez hlasovacího práva); Mgr. Barbora Součková

Omluveni: PhDr. Mgr. Jiří Kukačka, Ph.D.; Hana Kubátová, M.A., Ph.D; Šimon Charvát

Hosté: děkan FSV UK JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.; tajemník FSV UK Ing. Ondřej Blažek;

proděkanka pro studijní záležitosti PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. (on-line); RNDr. Michal

Červinka, Ph.D.; Bc. Marek Boňko (on-line); Mgr. Lucie Poslušná (on-line); Ing. Pavel Kot (on-line);

Mgr. Nick Ojo Omorodion; Mgr. Tomáš Gec (on-line)

1. Schválení návrhu programu a zápisu ze zasedání AS FSV UK dne 14.
června 2022

Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená uvítala po letní pauze přítomné senátorky,

senátory, včetně dvou nových studentských senátorů, pana děkana, členy vedení a hosty.

Následně představila návrh programu dnešního zasedání.

1. Schválení ́návrhu programu a zápisu ze zasedání AS FSV UK dne 14. června 2022

2. Zprávy z předsednictva a komisi ́AS FSV UK, zprávy z AS UK

3. Informace z vedeni ́FSV UK

4. Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2023/2024

5. Doplnění členů Vědecké rady FSV UK



6. Volby do AS FSV UK v listopadu 2022 (na funkční období 2023 -2025)

7. Dovolba do předsednictva AS FSV UK

8. Návrh na rozdělení Rozpočtu AS FSV UK na rok 2022

9. Energeticky úsporné a udržitelné chování na FSV UK

10. Různé

Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje program zasedání 13. září 2022

Pro: Macková, Moravec, Mouralová, Pečená, Soukup, Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš, Hlaváč,

Křovák, Kouba, Motyčková, Součková

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Usnesení bylo přijato

Zápis ze zasedání AS FSV UK ze dne 14. června byl rozeslán k připomínkám, jež byly následně

zapracovány.

Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání AS FSV UK ze dne 14. června 2022

Pro: Macková, Mouralová, Pečená, Soukup, Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš, Hlaváč, Křovák,

Kouba, Motyčková, Součková

Proti: nikdo

Zdržel se: Moravec

Usnesení bylo přijato

2. Zprávy z předsednictva a komisí AS FSV UK, zprávy z AS UK

Předsednictvo
Magda Pečená sdělila, že se předsednictvo AS FSV UK sešlo on-line 5. září v počtu tří. Uvedla, že

vše podstatné je uvedeno v zápisu, který je zveřejněn na webových stránkách AS FSV UK. Řekla,

že se zabývali především jednotlivými body dnešního programu.

Následně Magda Pečená pozvala plénum na kulatý stůl v rámci Evropského týdne udržitelného

rozvoje, který se uskuteční 5. října od 14 hod (pozvánka byla přidána do podkladů).



Sociální komise (SocK)
Předsedkyně Sociální komise AS FSV UK (SocK) Barbora Součková uvedla, že se před plénem

nesešli. Zasedání je naplánované na příští týden. Nejdůležitější je teď pro SocK nadcházející volba

studentských ombudsmanů (3. - 4. 10.). Vše v tomto ohledu běží, jak má. Pouze je potřeba dodělat

volební aplikaci, což zástupci sociální komise budou řešit s tajemníkem FSV UK Ondřejem

Blažkem. Magda Pečená dodala, že příští týden bude na FSV organizováno setkání s ukrajinskými

studenty a bylo by dobré, aby se ho zúčastnili  i končící studentští ombudsmani.

Ekonomická komise AS FSV UK (EK)
Ekonomická komise AS FSV UK zasedala 8. září. Podle předsedkyně Kariny Rejchrtové měli na

programu dvě hlavní témata - rozpočet AS FSV UK a udržitelnost. Co se týče udržitelnosti, tak EK

navrhla vytvořit letáky, které by zvýšily povědomí studentů o situaci. Obsahovaly by instrukce, které

by mohly vést k energeticky úspornějšímu a udržitelnější chování studentů během výuky v

prostorách fakulty. Magda Pečená se zeptala, jestli to má chápat tak, že si EK tuto iniciativu bere

na starost. Karina Rejchtrová odpověděla, že ano, případně se spojí i se studentskými spolky.

Tajemník Ondřej Blažek poznamenal, že již kontaktoval Petra Balíka z provozně-technického

oddělení, který počítá s tím, že se mu zástupci ekonomické komise ozvou.

Legislativní komise AS FSV UK (LK)
Poté dostal slovo Jakub Dolejš z legislativní komise. Uvedl, že se také sešli 8. září. Hostem byl

proděkan pro elektronizaci Martin Nekola. LK s ním diskutovala například problematiku licence

Zoom, vývoj nového SIS či elektronické podpisy. Další setkání s proděkanem proběhne v

listopadu. Legislativní komise se také zabývala 8. a 9. bodem programu dnešního zasedání -

“Návrhem na rozdělení Rozpočtu AS FSV UK na rok 2022” a “Energeticky úsporným a udržitelným

chováním na FSV UK”. LK v té souvislosti žádá o upřesnění a administrativní zjednodušení

mechanismu vzdání se finanční odměny pro senátorku/senátora. Rozpočet AS FSV UK by se

podle návrhu LK mohl využít například na příspěvek na Seduo přístup pro buddíky ukrajinských

studentů. Co se úsporných nápadů týče, podle LK je důležité volit taková řešení, která neomezí

kvalitu a zavedenou praxi při výuce. Komise například navrhla revizi regulačních hlavic radiátorů a

automatizaci jejich ovládání.

Studijní komise FSV UK (StK)
Předsedkyně Studijní komise FSV UK (StK) Magdalena Mouralová řekla, že se sešli dnes krátce

před plénem. Projednávali bod týkající se podmínek přijímacího řízení - drobné připomínky již v

průběhu týdne zaslali proděkance. Druhým bodem byli studenti z Ukrajiny na FSV UK. Z debaty



vzešlo, že by bylo dobré podporovat akce, které budou zaměřené nejen na tyto studenty, ale i na

jejich vyučující.

Zprávy z AS UK
Jan Křovák uvedl, že se AS UK od začátku léta zatím nesešel. Plénum je naplánované až na říjen.

Přes léto bylo vypsáno výběrové řízení na pozici ombudsmana/ky a ředitele/ky kolejí a menz. Dále

byl Jan Křovák podle svých slov vyzván, aby upozornil na informaci, že při zápisech do SIS

mohou studenti využívat jen pět oken. 7. října se v Brně uskuteční celorepubliková Konference

akademických senátorek a senátorů.

3. Informace z vedení FSV UK

Děkan Tomáš Karásek řekl, že má tři hlavní body, o kterých by plénum rád informoval. První bod

se týká zefektivnění vědní politiky na fakultě. V uplynulých týdnech a měsících vedlo vedení FSV

řadu jednání o tom, jak tuto agendu uchopit. Před 14 dny proběhl interní workshop, včera 12. září

na RKD prezentace záměru a diskuse s řediteli institutů, 26. září proběhne kulatý stůl. Soustředili

se hlavně na otázku projektového řízení v oblasti vědeckých projektů. Postupně pak představil čtyři

hlavní cíle. Jedná se o “Posílení atributu ‚vlastnictví‘ projektů a vyjasnění s ním souvisejících

pravomocí a odpovědností”. Smyslem je vyjasnit vlastnictví projektů a vyvodit důsledky a

kompetence pro jednotlivé aktéry. Cílem je posílit roli institutu, který je zodpovědný za hospodaření

projektu, zatímco fakulta by odpovídala za kvalitu služeb. Druhým záměrem je “Úprava fungování

administrativní úrovně fakultní projektové činnosti”. S tím se pojí změna mise děkanátního

oddělení vědy, která spočívá ve standardizaci poskytovaných služeb a metodické podpoře. Dále je

v plánu “Ustavení projektového výboru pro dohled nad významnými projekty” a “Změna v systému

odvodu režií”.

Druhým bodem, o kterém děkan na plénu pohovořil, je aktuální socioekonomický vývoj ve

společnosti. FSV na to chce směrem k zaměstnancům adekvátně reagovat. Některá opatření (jako

je například navyšování platů) jsou do určité míry v kompetenci ředitelů jednotlivých institutů FSV.

Fakulta přistoupí k rozšíření benefitů, jež jsou hrazené ze sociálního fondu. Bude se také

navyšovat hodnota stravenek a zaměstnanci budou moci letos využít až tří dnů osobního rozvoje.

Na závěr Tomáš Karásek informoval o vývoji kolem jinonického projektu. Uvedl, že od 1. září je

zhotovitel stavby v prodlení, které není zdůvodněné. Implikace tohoto zpoždění jsou podle děkana

bohužel velmi praktické. V mezidobí se totiž vysoutěžily dodávky interiérů a v tuto chvíli dodavatelé

tlačí, že by potřebovali instalovat. Stavba ale dosud není dokončená. Hrozí, že se avizovaný



termín začátku výuky v Jinonicích v únoru 2023 nepodaří splnit, protože se nestihne kolaudace.

Zároveň fakulta není ochotna přebírat stavbu s “nedodělky” a následně je vymáhat po kolaudaci a

převzetí díla.

Magda Pečená otevřela diskuzi. Michal Červinka vznesl dotaz, jestli univerzita nechystá

desetiprocentní navýšení tarifů mezd. Děkan odpověděl, že nemá informaci o tom, že by se něco

takového připravovalo. Některé fakulty UK by to podle něj rozpočtově neunesly. Michal Červinka se

domnívá, že by takový krok měl pozitivní vliv na zaměstnance. Děkan následně připomněl

nedávné zvyšování platů na některých institutech FSV. Dále se Michal Červinka zeptal na vývoj

situace ohledně ztráty stavebního povolení v Jinonicích. Pavel Szobi se tázal, zda z pozdějšího

zahájení výuky v Jinonicích budou od ministerstva plynout nějaké postihy. Děkan odpověděl, že

vedení FSV požádalo o nové povolení a teď se čeká na stavební úřad. Ohledně posunutí zahájení

výuky pak fakulta požádala ministerstvo o prodloužení termínu. Tuto žádost ministerstvo posuzuje.

Host, bývalý místopředseda AS FSV UK Nick Ojo Omorodion uvedl, že Filozofická fakulta UK

snížila doktorská stipendia a zeptal se, jestli něco podobného nehrozí i na FSV. Děkan řekl, že

zatím ne. Jak se bude situace vyvíjet příští rok, je ale těžké odhadovat. Snížení doktorských

stipendií ale nepovažuje za vhodné a nyní se o tomto kroku ani neuvažuje.

Následně dostala slovo proděkanka Malvína Krausz Hladká, aby poreferovala o proběhlém

přijímacím řízení pro Ukrajince. Z celkových 144 bylo do různých studijních programů přijato 70

uchazečů. Martin Štoll řekl, že u nich na Mediálních studiích připravili pro Ukrajince předmět s

názvem: “Introduction to Communication Studies for Ukrainian Student”. Zároveň ale Martin Štoll

uvedl, že ukrajinští studenti začali mít obavy z toho, aby nebyli separovanou skupinou. Je proto

potřeba se vyvarovat tomu, abychom je nediskriminovali výlučností. Magda Pečená se zeptala,

kolik Ukrajinců na Mediálních studiích přijali, Martin Štoll uvedl, že 13.

4. Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2023/2024

Poté proděkanka Malvína Krausz Hladká představila plénu “Podmínky přijímacího řízení na

akademický rok 2023/2024. Konkrétně se jedná o podmínky pro bakalářské studijní programy v

českém jazyce, podmínky pro navazující magisterské studijní programy v českém jazyce, obecné

podmínky pro cizojazyčné studijní programy a podmínky pro bakalářské a navazující cizojazyčné

studijní programy. Řekla, že oproti loňsku nedošlo k výrazným změnám a všechny předložené

dokumenty již prošly kontrolou RUK. Připomínky byly zapracovány. Magda Pečená následně

poukázala na dva dodatečné návrhy, na základě kterých by z přijímacích zkoušek byly vyňaty testy



z anglického jazyka. Magdalena Mouralová uvedla, že návrhy již probrala StK a podpořila je i

přesto, že jí byly doručeny pozdě. V tuto chvíli má tento typ přijímacích zkoušek asi pět programů.

Záměrem je, aby do budoucna fakulta od požadavku na přijímací zkoušku z anglického jazyka pro

magisterské studium zcela ustoupila. Martin Štoll Studijní komisi poděkoval. Malvína Krausz

Hladká řekla, že sjednocování v rámci fakulty je v tomto ohledu důležité.

Usnesení č. 3: AS FSV UK schvaluje podmínky přijímacího řízení pro studium v akademickém

roce 2023/2024. Zároveň souhlasí s návrhem příslušných garantů studijních programů na zrušení

cizojazyčné části přijímací zkoušky v oborech N0321A180003 Mediální studia (PS) a

N0321A180003 Mediální studia (DS) a v oboru N0312A20A1472 Bezpečnostní studia (PS).

Pro: Macková, Moravec, Mouralová, Pečená, Soukup, Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš, Hlaváč,

Křovák, Kouba, Motyčková, Součková

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Usnesení bylo schváleno

5. Doplnění členů Vědecké rady FSV UK

Následující bod představil Tomáš Karásek. Připomněl, že při schvalování složení Vědecké rady

FSV UK (VR) pro období 2022 - 2026 byla na zasedání AS FSV UK vznesena připomínka, která

upozornila na nízký podíl žen v tomto orgánu. Děkan dodal, že se s tímto podnětem tehdy ztotožnil

a přislíbil do VR nominovat další akademičky. Z toho důvodu dnes děkan navrhl doplnit VR o dvě

interní členky, a to doc. PhDr. Julii Chytilovou, Ph.D. (IES) a doc. PhDr. Kateřinu Královou, M.A.,

Ph.D. (IMS). Děkan zároveň nevyloučil v budoucnu možnost dalšího doplnění VR.

Usnesení č. 4: AS FSV UK dává předchozí souhlas ke jmenování doc. Julie Chytilové a doc.

Kateřiny Králové jako interních členek Vědecké rady FSV UK

Pro: Macková, Mouralová, Pečená, Soukup, Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš, Hlaváč, Křovák,

Kouba, Motyčková, Součková

Proti: nikdo

Zdržel se: Moravec



Usnesení bylo schváleno

6. Volby do AS FSV UK v listopadu 2022 (na funkční období 2023 -2025)

Dalším bodem dnešního zasedání byla diskuze o nadcházejících volbách do AS FSV UK. Magda

Pečená uvedla, že se Předsednictvo AS FSV UK usneslo, že navrhne termín konání voleb na

úterý 29. a středu 30. listopadu. Formálně budou volby vyhlášeny až na zasedání 11. října, dodala

s tím, že předběžný návrh usnesení zní následovně: “AS FSV UK vyhlašuje elektronické volby do

akademického senátu FSV UK pro funkční období 2023 - 2025 na 29. - 30. listopadu 2022, volby

započnou 29. 11. 2022 v 9:00 a skončí 30. 11. 2022 v 18:00”. Poté Magda Pečená poznamenala,

že se volby budou konat pouze elektronicky a budou se inspirovat těmi, které proběhly před dvěma

lety. Spolu s vyhlášením voleb bude třeba také zveřejnit a schválit Technické podrobnosti

organizace, průběhu a zabezpečení voleb 2022. Tajemník uvedl, že se na to podívá a na příští

plénum dokument připraví/upraví. Dále Magda Pečená řekla, že bude nutné opět ustanovit volební

komisi, a to do příštího zasedání AS FSV UK. Podle předsedkyně AS FSV UK by bylo žádoucí,

aby každý institut opět nominoval jednoho zástupce studentů a jednoho zástupce pedagogů. V té

souvislosti poprosila senátory o součinnost a domluvila se s konkrétními senátory, kteří budou mít

na starost členy sehnat. Také bude potřeba, aby akademický senát stanovil termín pro podávání

návrhů na kandidáty/ky. Předsednictvo navrhlo období od 17. října (od 9:00) do 11. listopadu 2022

(do 14:30) prostřednictvím kanálů dle čl. 4 Volebního řádu (tj. podatelny FSV UK, datové schránky

fakulty, e-mailem do schránky volební komise, kterou bude nutné zřídit). Kandidátní listiny musejí

být zveřejněny nejpozději 7 dní před prvním dnem voleb. Volební komise musí mít čas tyto

kandidátní listiny připravit.

7. Dovolba do předsednictva AS FSV UK

Dalším bodem dnešního zasedání byla dovolba do předsednictva AS FSV UK. Dosavadní

místopředseda Nick Ojo Omorodion totiž absolvoval a tím mu jeho senátorský mandát zanikl.

Protože je předsedkyně AS FSV UK z pedagogické komory, místopředseda musí být ze studijní

komory. Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená vyzvala k nominacím na post místopředsedy.

Magda Pečená v té souvislosti navrhla Jana Křováka, Magdalena Mouralová Jakuba Dolejše.

Usnesení č. 5: AS FSV UK schvaluje komisi pro tajnou volbu místopředsedy AS FSV UK ve

složení Magdalena Mouralová, Martin Štoll, Eliška Tomalová



Pro: Macková, Moravec, Pečená, Soukup, Szobi, Dolejš, Hlaváč, Křovák, Kouba, Motyčková,

Součková

Proti: nikdo

Zdržel se: Mouralová, Štoll, Tomalová

Usnesení bylo schváleno

Komise rozdala hlasovací lístky.

Rozdáno hlasovacích lístků:14

Odevzdáno platných hlasovacích lístků: 14

Jakub Dolejš získal 5 hlasů

Jan Křovák získal 9 hlasů

Usnesení č. 6: AS FSV UK zvolil Jana Křováka místopředsedou AS FSV UK

8.  Návrh na rozdělení Rozpočtu AS FSV UK na rok 2022

Následně proběhla diskuze ohledně rozdělení finančních prostředků z rozpočtu přiděleného

akademickému senátu, který činí 242 498 Kč. Jedná se o obdobnou částku jako loni, kdy byly

peníze rozděleny mezi odměnu tajemnici senátu a odměny pro senátorům. Letos je podle Magdy

Pečené možné přistoupit k rozdělení podobně. Poté Magda Pečená uvedla, že předsednictvo

požádalo Jana Křováka, abych zjistil, jak se senátoři AS UK vzdávají odměn. Tajemník dodal, že je

žádoucí otázku, jak se vzdát odměny, konzultovat s personálním oddělením.

Poté se rozproudila diskuze o tom, zda penězi nepodpořit například studentské spolky, které

pomáhají shánět buddíky pro ukrajinské studenty. Jaromír Soukup řekl, že by bylo dobré, kdyby

studentské spolky uspořádaly nějakou společnou akci pro ukrajinské a české studenty.

Poté plénum debatovalo o Studentských penězích. Opakovaně zaznělo, že se Studentské peníze

nedaří v plné výši čerpat. Veronika Macková navrhla, aby částka z rozpočtu AS FSV UK nešla do

studentských peněz, ale raději studentským spolkům. Magda Pečená se zeptala Ondřeje Blažka,

zda by to bylo proveditelné. Ten odpověděl, že by to nejprve musel prověřit na ekonomickém

oddělení. Martin Štoll se následně pléna zeptal, zda by nebylo lepší, aby AS FSV UK žádný

rozpočet neměl. Tento návrh podpořil mimo jiné Václav Moravec. Také Veronika Macková se

domnívá, že funkce senátora by měla být ryze dobrovolná a neměla by se za ní dostávat finanční



odměna. Magda Pečená řekla, že se může do budoucna připravit návrh, který rozpočet AS FSV

UK v příštích letech sníží, nebo dokonce zcela zruší.

9. Energeticky úsporné a udržitelné chování na FSV UK

Slovo dostal opět děkan Tomáš Karásek, který popsal současnou situaci ohledně cen energií.

Debata o udržitelnosti je podle něj potřeba a zmínil některá možná opatření. V Jinonicích by měl

systém umožnit velmi detailně regulovat spotřebu elektřiny. Také se vedení FSV UK vrací k

myšlence vlastní minielektrárny. S proděkankou Terezou Raabovou Klabíkovou děkan řešil, že by

bylo vhodné prodiskutovat a promyslet, jak zařídit, aby fakulta fungovala udržitelněji. Nechtějí dělat

nějaké “hurá” akce, ale hledat rozumný konsenzus. Nyní tedy podle něj vedení fakulty hledá

možnosti, jak se chovat úsporněji. Nyní probíhá v rámci FSV “kolektivní brainstorming” a poprosil

plénum o spolupráci. Tomáš Karásek poukázal na to, že FSV a její odborníci mají jistě jak přispět

do debaty o udržitelnosti.

Konkrétní úsporná opatření pak představil tajemník Ondřej Blažek. Uvedl mimo jiné, že UK má

nakoupený plyn přibližně do konce prvního čtvrtletí příštího roku. Pokud se spotřeba razantně

nezvýší, k čemuž by nemělo dojít, náklady by měla FSV z hlediska topení v letošním roce bez

významných obtíží pokrýt. Je možné, že se situace může změnit, v takovém případě se bude FSV

řídit pokyny univerzity. Pokud se bude fakulta snažit během předpokládaného “běžného” provozu

šetřit, očekává se, že úspora plynu nemůže být vyšší než 15% - 20%, řekl tajemník. Ondřej Blažek

poté objasnil, že jediné budovy, kde může dojít k významnému zvýšení nákladů spojených s

cenami energie a plynu, jsou budovy v Pekařské, kde jsme závislí na provozovateli a pronajímateli

a jejich smlouvách s dodavateli energií. Dále tajemník poznamenal, že pokud by se topilo výrazně

méně, neslo by to s sebou riziko vyšší nemocnosti. Co se elektřiny týká, tak zatím není důvod k

panice. Největší riziko vysokých nákladů představuje opět Pekařská.

10. Různé

Na závěr jednání se předsedkyně AS FSV UK zeptala, zda jsou nějaké dotazy či témata do bodu

Různé. O slovo se přihlásila Magdalena Mouralová, která uvedla, že do konce září mohou

studentští senátoři nominovat vyučující na ocenění MŠMT. Magdalena Mouralová se domnívá, že

je dobré takových příležitostí využívat a nabídla administrativní podporu. Jelikož žádné další



dotazy nebyly, poděkovala Magda Pečená za dnešní plénum. Příští zasedání AS FSV UK se

uskuteční 11. října.

Mgr. Magda Pečená, Ph.D.

předsedkyně AS FSV UK

Zapsala: Mgr. Tereza Volfová, tajemnice AS FSV UK


