
Zápis ze schůze předsednictva AS FSV UK
Datum: 28. listopadu 2022 od 17:00 hodin

Místo: prezenčně, on-line, ZOOM

Přítomní: Magda Pečená (MP), Veronika Macková (VM), Jan Křovák (JK)

Omluveni: Tomáš Kouba (TK)

Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená (MP) seznámila přítomné s událostmi, k nimž
došlo od posledního zasedání předsednictva AS FSV UK i senátu jako celku. Členové
předsednictva jednotlivé body průběžně doplňovali.

1. Od posledního zasedání pléna senátu 8. listopadu se sešlo kolegium děkana dnes
28.11. a předtím 14.11. Všechny podstatné informace zveřejněny v zápisech.
Rozšířené KD se uskuteční 5. prosince.

2. Pan děkan nám nasdílel Plán realizace Strategického záměru na rok 2023. Otevřen k
připomínkám.

3. Proděkan Bednařík informoval, že na plénum senátu budou předloženy (a studijní

komisi přímo zaslány) reakreditační spisy studijních programů IKSŽ (Mgr. studijní
program Strategická komunikace, doktorský studijní program Mediální a
komunikační studia, doktorský studijní program Media and Communication Studies).

4. Jediným kandidátem na tajemníka senátu je zatím Jan Křovák. Funkce se nový
tajemník ujme 1.1. 2022. Tajemnice připraví lístky pro tajnou volbu.

5. Byla vyhlášena výběrová řízení na obsazení míst ředitelů institutů IES, IMS, IPS a
CJP. Veronika Macková se účastní jako nezávislý pozorovatel výběrového řízení na
IES, Magda Pečená na IPS.

6. Jinonice - informace v zápisech KD. Podrobnější info bude opět podáno na zasedání
senátu (viz bod 1).

7. Rozpočet AS FSV UK - návrhy na odměny byly předány personálnímu (odměny) a
studijnímu oddělení (stipendia).

8. Volby do AS FSV UK - zatím probíhá vše dle harmonogramu

9. Předsedkyně sociální komise předložila Výroční zprávy ombudsmanů za funkční
období 10/2021 - 10/2022. Zpráva bude nasdílena senátu.

10. Výroční zpráva AS FSV UK - MP vyzvala předsedy komisí k dodání krátkých příspěvků
do ca 12.12. MP to dá dohromady, VM zajistí tabulku účastí  a tajemnice zajistí
seznam usnesení.

11. Studentské peníze (SP) - JK připravil návrh na revizi SP. Odeslal k připomínkám. LK se
tomu bude věnovat na svém zasedání. Senát pak materiál projedná v samostatném



bodu, není však jisté, zda bude ve stavu ke schválení. Pravděpodobnější je
předložení ke schválení až na plénum senátu v lednu.
Zároveň paní proděkanka Krausz-Hladká informovala, že vznikl spolek pro
cizojazyčné studenty FSV UK Circle a měl by již zájem čerpat ze Studentských peněz.
Z předešlých dvou kol nebylo rozděleno 16 557,- Kč. Podle dohody by bylo možné
akceptovat návrhy do 30. 11. s tím, že by čerpání proběhlo okamžitě. Během
zasedání předsednictva jsme odeslali e-mail paní proděkance Krausz-Hladké, aby
dotazník přeposlala spolku a informovala je o lhůtách (předložení projektů do 30.
11., hlasování studentských senátorů do 2. 12., čerpání do 9. 12. s tím, že EO bude
shovívavé).

12. Paní proděkanka Krausz-Hladká navrhuje otevřít hodnocení výuky již před
Vánocemi (oproti polovině ledna), a to již pro ZS 2022/2023. Důvodem je, že
návratnost hodnotících dotazníků je poměrně nízká a otevřením hodnocení již v
průběhu semestru může dojít ke zvýšení návratnosti. Znamená to však dílčí změnu
Harmonogramu AR 2022/2023.

13. Již se scházejí témata na zasedání senátu  10. ledna
a. Prodloužení nájmu v Pekařské 10 (IMS)
b. Vyhlášení ceny za mediální výstupy
c. Termíny zasedání senátu v LS 2023 (naplánováno je již 7. února)

14. Setkání senátorů a ostatních hostů - Kavárna na Boršově, Náprstkova ulice, 6. 12.
od 18 hod. Upozornit na tuto skutečnost ve zvacím mailu na senát.

Poté předsednictvo diskutovalo o programu zasedání 6. prosince 2022 AS FSV UK a sestavilo
tento program:

Návrh programu:

1. Schválení návrhu programu a zápisu ze zasedání AS FSV UK dne 8. listopadu 2022

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

3. Informace z vedení FSV UK

4. Plán realizace Strategického záměru na rok 2023

5. Reakreditace studijních programů IKSŽ

6. Změna v termínu otevření hodnocení výuky v AR 2022/2023 - dílčí změna
Harmonogramu AR 2022/2023

7. Studentské peníze - Pravidla a Dodatečný příspěvek ze Studentských peněz pro nově
vzniklý FSV UK Circle

8. Volba tajemníka AS FSV UK

9. Různé



Předsednictvo AS FSV UK vyslovilo s tímto návrhem programu jednomyslný souhlas a
schválilo, že se  toto zasedání AS FSV UK uskuteční 6. prosince 2022 od 15:00 v místnosti
212 v budově Hollar.

Zároveň bude spolu s pozvánkou zaslán odkaz na zoom https://cesnet.zoom.us/j/95350199659
pro ty, kteří se nemohou osobně účastnit.

Zapsala: Magda Pečená

https://cesnet.zoom.us/j/95350199659

