
Zápis ze schůze předsednictva AS FSV UK  
Datum:   24. října 2021 od 17:00 hodin 
Místo: on-line, ZOOM 
Přítomní: Magda Pečená (MP), Veronika Macková (VM), Nick Ojo Omorodion (NOO), Tomáš 
Kouba (TK) 
Hosté: Tereza Volfová (TV), 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. Volby do AS UK  
- Dílčí volební komise definovala podrobnosti k volbě,  jsou vyvěšeny na webu v části 

Akademický senát. Následně budou posunuty do části Aktuality. 
- Sociální komise AS FSV UK si vzala PR voleb na starosti. Hlavním cílem je  

- získat studenty i pedagogy, ať se hlásí jako kandidáti 
- zpropagovat vysvětlující informaci jak a koho volit  
- propagace v rámci studentských spolků 
- překlad materiálů do Aj (na starost si vzal Matěj Šarboch). 

 
2. Volby ombudsmana  

Volby proběhly elektronicky, ombudsmani za každý institut byli zvoleni, představili se 
na jednání sociální komise 19.10. 2021. Setkání s paní psycholožkou a nově zvolenými 
ombudsmany je plánováno na listopad 2021 (po dohodě s proděkanem Krištoufkem 
a vedením fakulty, i v kontextu projektu “Nevypusť duši”). 
 

3. Výroční zpráva AS FSV UK - na starost si vzal Jan Křovák. Krátký text (ca 1 
normostrana) dodá - předsedkyně AS FSV UK, předsednictvo AS FSV UK, předsedové 
komisí, tj. celkem 6 příspěvků, dále shrnutí docházky, seznam usnesení a fotografie 
(senátorské). Jednotlivé příspěvky prosíme dodat JK do 17.12.2021. 
 

4. Odměny pro senátory a senátorky AS FSV UK - připraveny ke zpracování dle 
schválené struktury. Základní “normočástka” je 5 000 Kč. Seznam a částky (stipendia 
a odměny) budou odeslány tajemnici ca 11. 11. 2021. Senátorka Denisa Hejlová 
odměnu odmítla a jí přidělená částka bude zaslána do fondu provozních prostředků 
celofakultních aktivit (doporučení vedoucí EO pí Pokorné).  
 

5. Zlaté kurzy - pan proděkan Krištoufek požádal o prostor na jednání senátu dne 2. 11. 
2021 pro předání ocenění “Zlatý kurz”. Předání se uskuteční před začátkem 
standardního programu senátu (tj. v 15:00). 
 

6. Diskuse ke Studentským penězům - doposud se přihlásily dva projekty, NOO však 
očekává, že se sejdou spíše ke konci deadlinu (tj. 26. 10.). Byly diskutovány sportovní 
dny, neformální setkání studentů, pedagogů a vedení fakulty (např. formou pub quiz, 
následné občerstvení) apod. 



NOO zašle tajemnici a MP finální tabulku se schválenými projekty (nejpozději pátek 
29. 10. dopoledne), podklady (aktualizovaná Důvodová zpráva s tabulkou projektů) 
bude pak přidána k podkladům na jednání senátu. Senát bere rozdělení Studentských 
peněz na vědomí. 
 

7. Volby kandidáta na pozici děkana/děkanky 
MP odeslala 18.10. dopis panu rektorovi s výsledkem volby kandidáta na funkci 
děkana a návrhem na jeho jmenování od 1. 2. 2022  (včetně návrhu zápisu z jednání 
senátu 12. 10. 2021). 
 
 

Poté předsednictvo diskutovalo o programu zasedání 2. 11. 2021 AS FSV UK a sestavilo tento 
program:  

 

Návrh programu:  

1. Předání ocenění “Zlatý kurz” 

2. Schválenı ́návrhu programu a zápisu ze zasedání AS FSV UK ze dne 5. října a 12. října   
2021 

3. Zprávy z předsednictva a komisı ́AS FSV UK, zprávy z AS UK 

4. Informace z vedenı ́FSV UK  

5. Studentské peníze 

6. Dodatek č. 5 - Jinonický projekt 

7. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia 2022/2023 

8. Úprava čerpání stipendijního fondu na rok 2021 

9. Různé  

     Předsednictvo AS FSV UK vyslovilo s tímto návrhem programu jednomyslný souhlas a 
schválilo, že se  toto zasedání AS FSV UK uskuteční 2. 11. 2021 od 15:00 v místnosti 212 v 
budově Hollar.  

Zapsala: Magda Pečená 


