
Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 6. 12. 2022 od 15:00

Místo: Hollar, místnost č. 212

Přítomni:

Za pedagogickou komoru:

PhDr. Mgr. Jiří Kukačka, Ph.D.; Mgr. Veronika Macková, Ph.D; Ph.D., 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:

Šimon Charvát; Mgr. Jan Křovák; Bc. Tomáš Kouba; Mgr. Kateřina Motyčková; Bc. Karina

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

Omluveni:

Hana Kubátová, M.A., Ph.D, Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D., PhDr. Václav Moravec, Ph.D,

Jakub Dolejš; Bc. Jan Hlaváč; Bc. Jáchym Nerad

Hosté:

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

proděkan pro akreditace a kvalitu studia, PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.; proděkan pro doktorské

studium a další formy vzdělávání doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.; proděkanka pro studijní záležitosti

PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.; Proděkanka pro zahraniční styky PhDr. Zuzana Kasáková,

Ph.D.; RNDr. Michal Červinka Ph.D.; Ing. Pavel Kot (on-line); doc. PhDr. Michal Smetana, Ph.D.

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

Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená uvítala přítomné senátorky, senátory, pana děkana,

členy vedení a hosty. Poté představila návrh programu dnešního zasedání.



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

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

3. Informace z vedeni ́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

Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje program zasedání 6. prosince 2022

Pro: Kukačka, Macková, Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová, Charvát, Křovák, Kouba, Motyčková,

Rejchrtová, Součková

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Usnesení bylo přijato

Zápis ze zasedání AS FSV UK ze dne 8. listopadu byl rozeslán k připomínkám, jež byly následně

zapracovány.

Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání AS FSV UK ze dne 8. listopadu 2022

Pro: Kukačka, Macková, Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová, Charvát, Křovák, Kouba, Motyčková,

Rejchrtová, Součková

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Usnesení bylo přijato

Přišel Jaromír Soukup



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

Předsednictvo
Magda Pečená sdělila, že se předsednictvo AS FSV UK sešlo prezenčně 28. listopadu. 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. Dále Magda Pečená stručně

nastínila, co čeká Akademický senát během lednového zasedání.

Přišel Tomáš Karásek a Ondřej Blažek

Přišla Zuzana Kasáková a Michal Červinka

Sociální komise (SocK)
Předsedkyně Sociální komise AS FSV UK (SocK) Barbora Součková řekla, že se setkali 29.

listopadu. Na programu měli zprávy od nových studentských ombudsmanů, někteří z nich již

intenzivně pracují. Žádný zásadnější problém zatím neřešili. Barbora Součková uvedla, že se

SocK shodla, že je potřeba zapracovat na propagaci studentských ombudsmanů. Podle ní by bylo

například vhodné, aby byli přítomni na DOD, jezdili na seznamovací kurzy a po budovách byly

informační plakáty. Dále předsedkyně Sociální komise informovala, že byla oslovena proděkankou

pro vnější vztahy Terezou Klabíkovou Rábovou. Ta ji poprosila, aby se za SocK angažovala v nově

vznikající pracovní skupině pro udržitelnost. Barbora Součková tuto nabídku přijala, protože i po

předchozích diskusích se členy SocK vnímá toto téma za zásadní. Na závěr pak Barbora

Součková zmínila, že plénum mělo k dispozici výroční zprávu studentských ombudsmanů.

Ekonomická komise AS FSV UK (EK)
Ekonomická komise (EK) AS FSV UK se nesešla.

Studijní komise FSV UK (StK)
Eliška Tomalová informovala, že Studijní komise AS FSV UK (StK) zasedala 2. prosince. Hlavním

tématem byly reakreditace studijních programů IKSŽ. Komise se ke všem třem vyjádřila pozitivně.

Poté členové StK diskutovali o dokumentu Jazyková politika FSV, který vypracovala a předložila

Lucie Poslušná. StK velmi pozitivně hodnotila jeho existenci a ocenili práci, která na něm byla

vykonána. Další body StK odložila.



Legislativní komise AS FSV UK (LK)
Legislativní komise (LK) jednala ve čtvrtek 1. prosince v plném počtu. Její předseda Jiří Kukačka

řekl, že na programu měli čtyři hlavní body. Prvním byl “Plán realizace Strategického záměru na

rok 2023”. LK jej vnímá jako ambiciózní a doporučila navržené usnesení schválit. Dále se LK

zabývala bodem “Změna v termínu otevření hodnocení výuky v AR 2022/2023 - dílčí změna

Harmonogramu AR 2022/2023”. Komise plánovanou změnu nedoporučuje. Mimo jiné nepovažuje

za šťastné, aby proběhla těsně před plánovanou implementací. Třetí téma, které LK diskutovala,

byly “Studentské peníze - Pravidla a Dodatečný příspěvek ze Studentských peněz pro nově vzniklý

FSV UK Circle”. Draft změn členové komise okomentovali a připomínkovali. Mimo jiné doporučili

ponechat veto pedagogické komory. Posledním diskutovaným bodem byly proběhlé volby do AS

FSV UK. Konkrétně se členové LK zabývali stížnostmi na nemožnost hlasování pracovníků na

pozici L1. Podle platných univerzitních předpisů tito pracovníci nejsou členy akademické obce.

Zároveň komise doporučila zvážit kontrolu vhodnosti zařazení pracovníků (přímo na jednotlivých

institutech) na pozici L1 s ohledem na jejich reálnou pracovní náplň.

Magda Pečená se v té souvislosti zeptala, kolik pracovníků L1 na FSV působí. Děkan s

tajemníkem uvedli, že jich je asi 30 a většina je v jazykovém centru. Michal Červinka následně

poukázal na případ jednoho L1 pracovníka, který vyučoval několik předmětů, z nichž jeden byl

dokonce povinný. Michal Červinka uvedl, že v tomto případě se nejedná o podpůrnou činnost a je

otázkou, proč je ten člověk do kategorie L1 zařazen. Veronika Macková poznamenala, že

vysvětlením může být mimo jiné i to, že sám pracovník na L1 být chce. Jiří Kukačka dodal, že v

tom žádný systémový problém nevidí.

Akademický senát AS FSV UK
Poté se dostal ke slovu Jan Křovák, aby plénum seznámil s děním na posledním zasedání AS UK,

které se konalo 11. listopadu. Jan Křovák uvedl, že plénum mimo jiné schválilo Plán realizace

strategického záměru UK či Investiční akce kolejí a menz. Restaurace u Supa byla opět svěřena

původnímu nájemci, ten měl přitom problém s placením nájmu. Dále Jan Křovák řekl, že 17.

listopadu pronesl proslov v Karolinu. Zmínil také pochvalu pro Marka Boňka a Politologický klub za

organizaci vystoupení prezidentky Zuzany Čaputové na půdě UK. Skupina KAPR připravuje

desatero mediální komunikace, dále také probíhá analýza vizuálu a propagace fakult. V tomto

ohledu se plánuje zavést jednotný postup. V současnosti také vzniká memorandum s ČT o

spolupráci na popularizaci vědy. Na závěr Jan Křovák zmínil jmenování profesora Jana Jiráka do

VR UK.  Příští zasedání se bude konat 16. prosince.



3. Informace z vedení FSV UK
Děkan Tomáš Karásek následně seznámil plénum s nejnovějšími informacemi z vedení. Uvedl, že

v současnosti probíhá posuzování akreditačních požadavků v některých programech. Jedná se o

dlouhodobý proces. Děkan také informoval, že v oblasti doktorského studia probíhají přípravy na

DYS (Days of Young Science). Proběhly už dva kulaté stoly k vědní politice s vedením institutů. Již

je připravený předfinální návrh směrnice upravující systém režií. Pokračuje příprava projektů do

výzvy OP JAK Špičkový výzkum. Dále děkan uvedl, že byly oznámeny výsledky grantových

soutěží GA ČR.

Přišel proděkan Petr Bednařík

Vedení se mimo jiné snaží o zlepšení spolupráce v rámci 4 EU+. Včera (5. 12.) proběhlo slavnostní

setkání k zahájení projektu NPO SiRy. FSV čeká elektronizace docházky (nepřítomnosti). Fakulta

dostala nabídku od společnosti DERS a v současnosti probíhá ověření aktuálního stavu

alternativního systému, který provozuje RUK, a získání cenové nabídky. Nabídka od firmy DERS je

totiž drahá. V oblasti vnějších vztahů pokračuje činnost expertní skupiny pro Ukrajinu, která

formulovala návrh konference k výročí ruské agrese proti Ukrajině. Akce je plánovaná na 21. 2.

2022. Její konkrétní formát je stále ještě v jednání.

Děkan také zmínil činnost fakultní komise pro pracovní příležitosti žen a vznikající pracovní

skupinu pro psychologickou podporu a well-being, pracovní skupiny pro udržitelnost a plánované

zřízení pracovní skupiny pro kvalitu výuky.

Dále děkan shrnul nejnovější informace ohledně Jinonic. Uvedl, že stěhování bohužel proběhne až

po začátku letního semestru, který tak ještě instituty IMS, IPS a ISS zahájí v Pekařské 16 a 10.

Nyní se řeší zejména otázky související s IT vybavením, požárními hlásiči atd. Rozvrh na letní

semestr se vyřeší provizorní formou. Plnohodnotně bude fakulta využívat jinonický areál až v

zimním semestru 2023/2024.

Magda Pečená otevřela diskuzi. Michal Červinka měl otázku, která se týkala výsledků grantových

soutěží GA ČR. Konkrétně ho zajímalo, kolik projektů z FSV se do soutěží zapojilo. Děkan

odpověděl, že přesná čísla řekne na příštím plénu. Zapojilo se přibližně 25 projektů a uspěly 3.



4.Plán realizace Strategického záměru na rok 2023

Následně děkan stručně představil “Plán realizace Strategického záměru na rok 2023”. Uvedl, že

materiál byl zpracován ve spolupráci s jednotlivými proděkankami a proděkany, resp. členem

kolegia a tajemníkem fakulty, a reflektuje rozvojové priority Fakulty sociálních věd UK na

následující rok. Děkan také poděkoval za vyjádření komisí AS FSV UK, kterým se plán líbil.

Usnesení č. 3: AS FSV UK bere na vědomí Plán realizace Strategického záměru Fakulty

sociálních věd Univerzity Karlovy v roce 2023

Pro: Kukačka, Macková, Pečená, Soukup, Szobi, Štoll, Tomalová, Charvát, Křovák, Kouba,

Motyčková, Rejchrtová, Součková

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Usnesení bylo přijato

5. Reakreditace studijních programů IKSŽ

Poté dostal slovo proděkan Petr Bednařík, který pohovořil o reakreditaci studijních programů IKSŽ.

Nejprve plénu představil doktorský studijní program Media and Communication Studies. Uvedl, že

UK nedostala v roce 2018 institucionální akreditaci pro doktorské studium v oblasti vzdělávání

Mediální a komunikační studia. Proto po schválení Radou pro vnitřní hodnocení musel být návrh

akreditace předložen ke schválení také Národnímu akreditačnímu úřadu, který jej schválil na 5 let

do 12. července 2024. Garantem byl doc. Filip Láb. Po jeho úmrtí v roce 2021 požádala fakulta

Radu pro vnitřní hodnocení o rozdělení studijního programu na dvě části, kdy garantkou české

části se stala doc. Alice Němcová Tejkalová a garantem anglické části Nico Carpentier, mimořádný

profesor UK. Po konzultacích s rektorátním odborem akreditací jsou nyní podávány dvě žádosti o

akreditace, samostatná pro český SP Mediální a komunikační studia a samostatná pro anglický SP



Media and Communication Studies. Půjde tedy nyní o dva doktorské studijní programy, kdy každý

bude mít vlastní oborovou radu.

Eliška Tomalová uvedla, že StK s návrhem souhlasila.

Usnesení č. 4: Akademický senát FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu na opětovné

udělení akreditace doktorskému studijnímu programu Media and Communication Studies

Pro: Kukačka, Macková, Pečená, Soukup, Szobi, Štoll, Tomalová, Charvát, Křovák, Kouba,

Motyčková, Rejchrtová, Součková

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. 5: Akademický senát FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu na opětovné

udělení akreditace doktorskému studijnímu programu Mediální a komunikační studia

Pro: Kukačka, Macková, Pečená, Soukup, Szobi, Štoll, Tomalová, Charvát, Křovák, Kouba,

Motyčková, Rejchrtová, Součková

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Usnesení bylo přijato

Dále proděkan Petr Bednařík představil plénu návrh na reakreditaci magisterského studijního

programu Strategická komunikace. Rada pro vnitřní hodnocení schválila v roce 2019 akreditaci

navazujícího magisterského studijního programu Strategická komunikace na období 5 let do 26.

srpna 2024. Proto je nyní předkládána žádost o opětovné udělení oprávnění uskutečňovat SP.

Garantkou zůstává Denisa Hejlová.

Eliška Tomalová uvedla, že u tohoto bodu vedla StK živou diskuzi, a to zejména kvůli kreditovému

ohodnocení diplomové práce. Ve finále ale návrh komise podpořila. Martin Štoll také reakreditaci

podpořil. Bude ale potřeba ještě více debat. Nechtěl ale, aby reakreditace byla ohrožena.



Michal Červinka poznamenal, že sice oceňuje, že se o reakreditacích na StK bavili, zkritizoval ale,

že spisy dostává komise až těsně před jejich dokončením. Magda Pečená se zeptala, jestli byla

strategická komunikace dříve součástí žurnalistiky a zda je i jinde ve světě samostatným oborem.

Petr Bednařík řekl, že už déle na FSV existuje bakalářský program Marketing a PR. Nic

magisterského v tomto duchu ale neexistovalo a s poptávkou se potkávali. Jednalo se o doplnění

struktury studijních programů na IKSŽ. Druhá otázka by podle Petra Bednaříka byla spíše pro

docentku Hejlovou. Partneři pro Strategickou komunikaci v zahraničí jsou, ale asi spíše na

soukromých školách, dodal.

Usnesení č. 6: Akademický senát FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu na opětovné

udělení akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu programu Strategická komunikace

Pro: Kukačka, Macková, Pečená, Soukup, Szobi, Štoll, Tomalová, Charvát, Křovák, Kouba,

Motyčková, Rejchrtová, Součková

Proti:nikdo

Zdržel se: nikdo

Usnesení bylo přijato

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

Další bod dnešního zasedání se týkal změny v termínu otevření hodnocení výuky v AR 2022/2023.

Proděkanka Malvína Krausz Hladká zdůraznila, že se nejedná o záležitost, kterou by AS FSV UK

nějak schvaloval. Přišlo jí ale vhodné, aby se k tomu plénum vyjádřilo. Konkrétně se jedná o to, že

proděkanka chce posunout termín hodnocení výuky, které by se tak nově konalo ještě během

semestru. Od změny si vedení slibuje větší návratnost. Na UK v tomto ohledu jednotný systém

neexistuje. Michal Smetana uvedl, že AS FSV UK řešil toto téma před několika lety. To, že se až

doposud výuka hodnotila po skončení výuky, je výsledek kompromisu. Hlavním argumentem tehdy

bylo, že by se měl předmět hodnotit jako celek (a tedy i se zkouškou). Veronika Macková dodala,

že ona nemá ve svých předmětech zkoušku, ale dílčí úkoly během semestru. Rozumí ale tomu, že

řada pedagogů to má jinak. Jan Křovák uvedl, že on osobně nedokáže ohodnotit předmět, aniž by

věděl, jak probíhala zkouška a vše kolem uzavření předmětu.



Poté v diskuzi mimo jiné zazněl návrh, aby se období hodnocení výuky prodloužilo. Proděkanka

za debatu poděkovala a dodala, že období hodnocení tedy prodlouží. Bude se jednat o

experiment, který se může vyplatit.

Odešel Tomáš Cahlík a Zuzana Kasáková

7. Studentské peníze - Pravidla a Dodatečný příspěvek ze Studentských peněz pro

nově vzniklý spolek FSV UK Circle

Další bod se týkal rozdělení tzv. Studentských peněz. Na žádost proděkanky Malvíny Krausz

Hladké studentská komora v mimořádném termínu přidělila částku 10 000 Kč nově vzniklému

spolku cizojazyčných studentů FSV UK (s názvem FSV UK Circle) v nestandardním termínu.

Usnesení č. 7: AS FSV UK bere na vědomí mimořádné čerpání tzv. Studentských peněz ze dne .

1. prosince 2022.

pro: Kukačka, Macková, Pečená, Soukup, Szobi, Štoll, Tomalová, Charvát, Křovák, Kouba,

Motyčková, Rejchrtová, Součková

proti: nikdo

zdržel se: nikdo

Usnesení bylo přijato

Následně Jan Křovák pohovořil o plánované revizi pravidel Studentských peněz. Studentská

komora AS FSV UK identifikovala problematické body a draft předala LK. V té souvislosti Jan

Křovák LK poděkoval, že návrh projednala. Důležitá je otázka práva veta, které mají u přidělení

peněz pedagogičtí zástupci AS FSV UK. Studentská komora AS FSV UK původně navrhovala veto

zrušit, nakonec ale přijala argumenty LK, že by bylo lepší tam tuto pojistku ponechat. Dokument

studentští zástupci upraví a předloží na lednovém plénu.

8. Volba tajemníka AS FSV UK

Usnesení č. 8: AS FSV UK schvaluje komisi pro tajnou volbu tajemníka AS FSV UK ve složení

Kukačka, Štoll, Tomalová



Pro: Macková, Pečená, Soukup, Szobi, Charvát, Křovák, Kouba, Motyčková, Rejchrtová,

Součková

Proti: nikdo

Zdržel se: Kukačka, Štoll, Tomalová

Usnesení bylo přijato

Komise přistoupila k rozdání hlasovacích lístků.

Rozdáno lístků: 13

Odevzdáno lístků: 13

Usnesení č. 9: AS FSV UK schvaluje návrh na jmenování Mgr. Jana Křováka tajemníkem AS

FSV UK

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení bylo přijato

9. Různé

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

Různé. Michal Červinka zmínil bod ohledně správy fakultních notebooků, o kterém se diskutovalo

na listopadovém plénu. V té souvislosti se tajemníka zeptal, kdy bude připravený dokument, který

tajemník slíbil. Ondřej Blažek odpověděl, že nejspíš v lednu. Pak Michal Červinka uvedl, že je

podle něj v učebnách v Opletalově ulici zima. Jelikož žádné další dotazy nebyly, poděkovala

Magda Pečená za dnešní plénum. Příští zasedání AS FSV UK se uskuteční 10. ledna 2023.

Mgr. Magda Pečená, Ph.D.

předsedkyně AS FSV UK

Zapsala: Mgr. Tereza Volfová, tajemnice AS FSV UK




