
Zápis ze schůze předsednictva AS FSV UK
Datum: 31. října 2022 od 17:00 hodin

Místo: on-line, ZOOM

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

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 11. října sešlo kolegium děkana jednou, a to
na výjezdním zasedání konaném 21. 10. - 23. 10. mimo Prahu, dále se pak dnes 31.
října konalo rozšířené kolegium děkana. Byla diskupitána hlavně témata týkající se
elektronizace (prezentace proděkan Nekola), interní a externí komunikace
(proděkanka Klabíková Rábová), rozvoj pedagogických dovedností a hodnocení
výuky (proděkanka Krausz Hladká), dále pan děkan shrnul stav projektu Jinonic s tím,
že vývoj nabral poměrně pozitivní směr (není opět vyloučeno stěhování na začátek
semestru nebo pouze drobné zpoždění pár týdnů), bude průběžně konkretizováno.
Dále tým pana děkana již připravuje Plán realizace Strategického záměru na rok
2023, jehož součástí bude i implicitní vyhodnocení naplňování tohoto Plán z roku
2022. Předpokládáme, že vedení fakulty tento Plán předloží na prosincovém
zasedání senátu.

2. Tajemnice senátu, Tereza Volfová, podala výpověď a k 31.12. 2022 končí na FSV UK
svůj pracovní poměr. Bude třeba najít novou tajemnici/tajemníka.

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

4. Rozpočet AS FSV UK - soubor s návrhem odměn dodá MP vedoucí personálního
oddělení pí Hájkové do ca 15.11. (dle klíče schváleného na plénu senátu). Zatím MP
obdržela jedno prohlášení o nepřijetí odměny za výkon funkce senátora. Na plénu
senátu vyzve MP všechny, aby případné prohlášení dodali do pátku 11. 11.

5. Volby do AS FSV UK - MP oslovila členy volební komise a ti si zvolili ze svého středu
předsedu - Matěje Mišoně (student, IES). Pan tajemník Blažek přislíbil, že se s
Matějem Mišoněm spojí a domluví se na podrobnostech. Všechny formality a
termíny týkající se voleb byly zveřejněny na webu fakulty. Díky Janu Křovákovi za
spolupráci.

6. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia na akademický rok 2023/2024.
Docent Cahlík informoval MP, že podklad předloží na listopadové plénum senátu.

7. Rozšíření akreditace doktorského studijního programu Moderní dějiny - pan
proděkan Bednařík informoval o dodání podkladů.

8. Výroční zpráva AS FSV UK - MP vyzve na plénu senátu k dodání krátkých příspěvků
předsedy komisí. Bude to vlastně i závěrečná zpráva tohoto senátu.



9. Studentské peníze (SP) - 24. 10. proběhlo rozdělování Studentských peněz. JK
informoval o projektech a přidělení peněz. Studentská komora obdržela žádosti na
financování celkem 37 projektů v celkové částce ve výši 281 338 Kč. Rozpočet SP na
celý kalendářní rok 2022 je 350 000, po rozdělení části peněz v prvním letošním kole
a s ohledem na stav čerpání jsme mohli v tomto kole rozdělit celkem 203 695 Kč.
Celkem studentští senátoři podpořili 32 projektů a to konečnou částkou 187 138 Kč.
JK předkládá důvodovou zprávu spolu s přílohami na plénum senátu. JK informoval,
že v průběhu minulého týdne intenzivně komunikoval s pí Pokornou, vedoucí
ekonomického oddělení, o čerpání rozpočtu zálohami na plesy, které se platí v
aktuálním období, ale akce proběhne v období následujícím a rozpočet tedy tyto
akce čerpají také až v roce následujícím. Tento metodický přístup byl uplatňován i v
minulých letech, je však třeba si uvědomit jeho dopady (plus fakt, že v minulých
dvou letech se kvůli covidu nekonaly plesy a problém tedy nenastal, tj. tento ani
minulý senát to neřešil).

Poté předsednictvo diskutovalo o programu zasedání 8. listopadu 2022 AS FSV UK a
sestavilo tento program:

Návrh programu:

1. Schválení návrhu programu a zápisu ze zasedání AS FSV UK dne 11. října 2022

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

3. Informace z vedení FSV UK

4. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia na akademický rok 2023/2024

5. Rozšíření akreditace doktorského studijního programu Moderní dějiny

6. Studentské peníze

7. Různé

Předsednictvo AS FSV UK vyslovilo s tímto návrhem programu jednomyslný souhlas a
schválilo, že se  toto zasedání AS FSV UK uskuteční 8. listopadu 2022 od 15:00 v místnosti
212 v budově Hollar.

Zároveň bude spolu s pozvánkou zaslán odkaz na zoom: https://cesnet.zoom.us/j/92946821533
pro ty, kteří se nemohou osobně účastnit.

Zapsala: Magda Pečená

https://cesnet.zoom.us/j/92946821533

