
Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK 
Datum: 4. 6. 2019 od 15.00 

Místo: Hollar, č. 212 

 

Přítomni: 

Za pedagogickou komoru: 

doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D., PhDr. Jan Hornát, Ph.D., Hana Kubátová, M.A., Ph.D., PhDr.              

Jiří Kukačka, Ph.D., doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D., PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D., PhDr.               

Jaromír Soukup, Ph.D., PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D., prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 

 

Za studentskou komoru: 

Šimon Appelt, Bc. Martin Bláha, Jakub Iran, Petr Kobylka, Jan Křovák, Lucie Lemonová, Mgr.              

Veronika Macková, Bc. Ondřej Šveda, Mgr. Kateřina Turková 

 

Omluveni:  doc. PhDr. Emil Aslan, Ph.D., Nick Ojo Omorodion 

 

Hosté: děkanka FSV UK PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti             

doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D., tajemník fakulty Ing. Ondřej Blažek, proděkan pro koncepci             

a kvalitu studia PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., RNDr. Michal Červinka, Ph.D., Bc. Zdeněk Svačina 

 

1. Schválení návrhu programu a zápisu z minulého zasedání AS FSV UK  

 

Předseda  AS FSV UK Václav Moravec uvítal přítomné senátorky, senátory, členy vedení a hosty.  

Senátorky a senátoři se následně dohodli na schválení programu zasedání AS FSV UK.  

 

Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje program zasedání 4. 6. 2019. 

Pro: Hejlová, Kubátová, Kukačka, Láb, Moravec, Soukup J., Soukup P., Štoll, Appelt, Bláha, Iran,              

Křovák, Lemonová, Macková, Šveda, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 

 

Zápis z minulého zasedání AS FSV UK byl standardně rozeslán k připomínkám, jež byly následně               

zapracovány.  

 



Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání 7. 5. 2019. 

Pro: Hejlová, Kubátová, Kukačka, Láb, Moravec, Soukup J., Soukup P., Štoll, Appelt, Bláha, Iran,              

Křovák, Lemonová, Macková, Šveda, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 

 

přišel Jan Hornát, Petr Kobylka 

 

2. Předávání ocenění za prezentaci FSV UK v médiích  
 

Předseda senátu předal slovo děkance, která poděkovala za možnost předávat ocenění v rámci             

zasedání senátu. Ocenila, že se pedagogové velmi dobře prezentují v médiích. Pro fakultu je to               

skvělá vizitka. Ocenění se vyhlašují za jednotlivé instituty. Za loňský rok měla FSV UK              

dvojnásobný počet mediálních výstupů oproti předchozímu roku. Nejvyšší počet mediálních          

výstupů s afiliací k FSV UK (28) měl podle monitoringu, který má fakulta k dispozici, Vladimír Handl                 

z IMS. Za další instituty byli oceněni Daniel Prokop z ISS, Michael Romancov z IPS, Michal                

Mejstřík z IES a Denisa Hejlová z IKSŽ, která byla jediná, která se mohla předávání osobně                

účastnit (ostatní se omluvili z pracovních důvodů či z důvodu pobytu v zahraničí) a převzala z                

rukou děkanky ocenění.  

 

3. Návrh na jmenování Mgr. Kateřiny Vovsové tajemnicí AS FSV UK 

 
Předseda senátu Václav Moravec vyzdvihl práci Legislativní komise, která dovedla Jednací řád AS             

FSV UK (JŘ) k úspěšnému schválení, což znamená, že dnešní zasedání se již řídí novým               

Jednacím řádem. 

 

S nově schváleným JŘ vznikla nová funkce - a to tajemník senátu. Václav Moravec proto předal                

slovo Jiřímu Kukačkovi, jakožto předsedovi Legislativní komise, který volbou provede. Jiří Kukačka            

dodal, že volba je o konkrétní osobě, proto musí být tajná. Jsou připravené hlasovací lístky, na                

nichž stojí, že se hlasuje o návrhu na jmenování Kateřiny Vovsové tajemnicí AS FSV UK.               

Senátorky a senátoři na hlasovacím lístku zaškrtnou, zda jsou pro/proti návrhu. Pro tajnou volbu              

musí být sestavena tříčlenná komise.  
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Usnesení č. 3: AS FSV UK schvaluje komisi pro tajnou volbu tajemníka/tajemnice AS FSV UK ve                

složení Martin Štoll, Ondřej Šveda, Martin Bláha. 

Pro: Hejlová, Hornát, Kubátová, Kukačka, Láb, Moravec, Soukup J., Soukup P., Štoll, Appelt, Iran,              

Kobylka, Křovák, Lemonová, Macková, Šveda, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: Bláha 

Schváleno 
 

Komise přistoupila k rozdání hlasovacích lístků.  

Rozdáno lístků: 18. 

Odevzdáno lístků: 18. 

 
Usnesení č. 4: AS FSV UK schvaluje návrh na jmenování Mgr. Kateřiny Vovsové tajemnicí AS               

FSV UK. 

Pro: 18 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 
 

 

4. Zprávy z předsednictva a komisí AS FSV UK 
 
Předsednictvo 
Předseda senátu Václav Moravec informoval, že se předsednictvo sešlo 27. května 2019 a zápis je               

vyvěšen. Dále informoval o odeslání dopisu předsedovi AS UK prof. Františku Zahálkovi s žádostí              

o vysvětlení rozdělení příspěvků mezi jednotlivé fakulty, resp. o iniciativě vedoucí k prosazení             

Principů rozdělování příspěvků a dotací na UK, jež by lépe zohledňovaly Dlouhodobý záměr UK              

2016-2020. Jednací řád AS FSV UK byl 17. května 2019 schválen akademickým senátem UK,              

musí se zapracovat ještě drobné změny, ale jinak je vysloven souhlas. Byla rozeslána Výroční              

zpráva za rok 2018, která se bude dnes schvalovat. Dále byla rozeslána informace, aby              

akademická obec a senát byl zapojen do výběrových řízení, která se budou týkat interiérového              

projektu Jinonic. Je nutné, aby se v rámci přípravné fáze k tomu vyjádřil nejen senát, ale také                 

členové akademické obce. Oficiální žádost od Ing. Kindermanna byla předána předsedovi Komise            

pro rozvoj AS FSV UK Martinu Bláhovi. Komise pro rozvoj se společně s Ing. Kindermannem sejde                

v půlce června. Ondřej Šveda předkládá na dnešní zasedání návrh na podporu hnutí Fridays for               

2 



Future a zároveň dodal za předsednictvo a za studentskou komoru, že mají již k dispozici několik                

proplacených faktur hrazených ze studentských peněz. V případě zájmu jsou u něj tyto doklady k               

prostudování. Studentská komora se ještě sejde ohledně přerozdělení zbylých studentských          

peněz. 

 
Ekonomická komise 
Předsedkyně komise Hana Kubátová informovala, že se komise sešla 31. května 2019. Kromě             

formalit, jako jsou termíny zasedání v zimním semestru 2019/2020, se členové a členky komise              

vyjádřili k Výroční zprávě 2018, kterou doporučují schválit. Požádali tajemníka o reflektování            

situace ohledně rozpočtu. Věnovali se zvyšující se administrativní zátěži. Největší část programu            

byla věnována Principům rozpočtu na fakultní i univerzitní úrovni. V této souvislosti přijali dvě              

usnesení. V jednom konstatují, že aktuální Principy rozdělování příspěvků a dotací na UK nejsou v               

souladu s Dlouhodobým záměrem UK a vyzývají AS FSV UK, aby se tímto rozporem a jeho                

dalšími dopady dále zabýval. Ve druhém usnesení žádají zástupce FSV UK v Akademickém             

senátu UK, aby se zasadili o prosazení takových změn v Principech rozdělování příspěvků a dotací               

na UK, které budou upřednostňovat výkonovou část (např. internacionalizaci a vědeckou           

excelenci) na úkor příspěvku ve fixní části. Hana Kubátová dále navrhla, aby na zářijové zasedání               

komise pozvali zástupce FSV UK v AS UK a mohli negativní dopady Principů na rozpočet FSV UK                 

společně probrat. Předseda senátu Václav Moravec toto stanovisko naprosto podporuje. 

 

Legislativní komise 
Předseda komise Jiří Kukačka informoval, že komise se sešla 30. května 2019. Dofinalizování             

Jednacího řádu AS FSV UK je snad otázkou dnů. JŘ je účinný od 1. června 2019. K Výroční                  

zprávě 2018 měli pár návrhů, které ještě budou diskutovány. Zabývali se návrhem na podporu              

hnutí Fridays for Future, zajímalo je, jaký je legislativní pohled na to, že středoškoláci nejdou do                

školy a jdou demonstrovat, z hlediska Legislativní komise AS FSV UK nemají s podporou problém               

a nechají na každém, ať se k tomu vyjádří.  

 

Studijní komise 
Předseda komise Petr Kobylka sdělil, že se komise sešla 3. června 2019. Podmínkami přijímacího              

řízení se však zabývala již předchozí týdny. Komise nenašla nic závažného, co by znemožnilo              

schválení podmínek přijímacího řízení. Komise nepovažuje předložené podmínky za finální z           

hlediska formálního, ale s obsahem podmínek souhlasí. Dále se zabývali Výroční zprávou 2018,             

kterou doporučují schválit.  
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Komise pro rozvoj 
Předseda komise Martin Bláha informoval, že se komise nesešla. O Výroční zprávě 2018 jednali              

prostřednictvím e-mailu, dospěli k závěru, že ji schvalují. Informoval, že další zasedání komise se              

uskuteční v půlce června, kde se bude řešit elektronizace voleb a budou se věnovat návrhu od Ing.                 

Kindermanna.  

 
Sociální komise 
Předsedkyně komise Veronika Macková informovala, že se komise sešla dnes. Probírali tři body -              

psycholog pro studenty, pro zaměstnance a ukázat FSV UK jako školu vhodnou pro studenty se               

speciálními potřebami. U psychologa pro studenty došli až k finální fázi, kdy budou oslovovat FF               

UK a PedF UK, jak mají ony nasmlouvány psychology a udělají to stejně, jelikož psycholog bude                

hrazen ze speciálního fondu určeného pro studenty se speciálními potřebami. 

 

Michal Červinka se zeptal, zda by k psychologovi mohli chodit i cizojazyční studenti, kteří však               

nejsou se speciálními potřebami. Děkanka odpověděla, že IPSC disponuje psychologem pro           

zahraniční studenty, kam mohou cizojazyční studenti docházet. Dále informovala, že budou           

vytvořeny letáky, které budou distribuovány mezi cizojazyčné studenty. Tento psycholog zatím           

není, na rozdíl od českojazyčných psychologů tak vytížen, tudíž je možné využívat psychologa z              

IPSC. 

 

Komise pro vnější vztahy AS FSV UK 
Předsedkyně komise Veronika Macková informovala, že komise se nesešla. 

 

5. Informace z vedení FSV UK 

 

Děkanka informovala, že v rámci Rektorského dne 14. května 2019 proběhl výlet na Karlštejn,              

jehož se zúčastnilo 48 účastníků. Většina byla z FSV UK, pár účastníků přišlo z FF UK a PřF UK.  

 

Dále se 25. května 2019 konal Sportovní den, kterého se děkanka sama účastnila, avšak mrzelo ji,                

že část přihlášených týmů nedorazila, což dost omezovalo organizaci turnaje. Mrzí ji to především              

kvůli hlavnímu organizátorovi Nicku Ojo Omorodionovi a jeho kolegyním a kolegům, kteří přípravou             

strávili hodně času. Společně s děkanem FF UK se shodli, že by příště uskutečnili společnou akci.                

Poděkovala ještě jednou Nicku Ojo Omorodionovi, dalším organizátorkám a organizátorům a PR            

oddělení za propagaci akce.  
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Dne 15. května 2019 proběhla na Právnické fakultě debata kandidátů do Europarlamentu, na které              

se podílel Politologický klub, akci moderoval Václav Moravec. Děkanka poděkovala všem za            

vydařenou a zajímavou akci.  

 

Dne 16. května 2019 došlo k oficiálnímu spuštění projektu PRG.AI. Děkanka poděkovala Václavu             

Moravcovi za koordinaci projektu a Ladislavu Krištoufkovi za vystoupení o etických aspektech            

umělé inteligence. Akci byla věnována velká mediální pozornost. Děkanka je ráda, že FSV UK byla               

u toho. 

 

Dne 15. července 2019 se uskuteční akce studentů IKSŽ na piazzetě Národního divadla. Plánují              

Hollar room zaměřený na udržitelnost, podporu Fridays for Future - přednášky a party, projekce na               

stěnu ND. Děkanka navrhla organizátorům, aby přednášky byly propojené s life stylem - udržitelná              

móda, voda atd., aby to byla témata, která se mladých lidí dotýkají, nejsou jim vzdálená. Během                

odpoledne tam bude stánek FSV UK, kde se budou rozdávat propagační materiály. Akce bude mít               

velké mediální pokrytí - ČT, Český rozhlas, Respekt. 

 

Ve druhé polovině června budou vyhotoveny duhové placky FSV UK. Placky budou distribuovány             

mezi studenty. Jedná se o podporu našich studentů a pedagogů i potenciálních uchazečů, kteří se               

hlásí k LGBTQ komunitě.  

 

Podařilo se postoupit ve smlouvě s CERGE ohledně navazujícího magisterského programu, bude            

zaslána právničce dr. Pavlové ke kontrole. 

 

V rámci fakulty máme dvě nominace na cenu Arnošta z Pardubic: doc. Doležalová z IES a prof.                 

Říchová z IPS. 

 

Proděkanka Kasáková se sešla se zástupci University of Pennsylvania k jednáním o uzavření             

meziuniverzitní smlouvy.  

 

Fakulta dosáhla diplomatického úspěchu, kdy se Anna Shavit z IKSŽ stala členkou kolegia rektora,              

bude odpovědná za budování značky UK a vnitřní komunikaci univerzity, která potřebuje posílit.  

 

Neustále se hledají náhradní prostory pro Jinonice během rekonstrukce. Instituty se budou muset             

pravděpodobně rozdělit. Hledá se rozumné místo v rozumné lokalitě, ale vhodných míst je bohužel              
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málo. Jelikož se jedná o komplikovanou věc - administrativně i jinak, tak proděkan Karásek a Ing.                

Kindermann hledají nové prostory společně. 

 

Odchází vedoucí IT oddělení, vedení je dlouhodobě nespokojeno s tím, jak vede IT agendu,              

problém eskaloval v souvislosti s tím, jak se zacházelo s webovými stránkami, jelikož člověk, který               

je vyvíjí, nepracuje jen pro naši fakultu, ale i pro jiné a sdílí s nimi know how fakulty, k čemuž nemá                     

oprávnění. Vedení si nechalo udělat audit, když tajemník seznámil vedoucího IT oddělení Víta             

Kettnera s výsledky, dal vedoucí výpověď. Tajemník se v poslední době věnoval IT oddělení              

opravdu hodně, ale bohužel nenašli společné řešení. V tomto stavu se to nedá dlouho udržet.               

Navíc Institutu ekonomických studií byly přislíbeny nové počítače, bohužel však došlo k chybě a              

vedoucí IT je nezařadil do seznamu projektových investic, takže počítače musí uhradit fakulta z              

rozpočtu a nebude možné je hradit z projektu. Bude se tedy hledat nový kolega na pozici                

vedoucího IT oddělení. 

 

Děkanka bude připravovat Strategický plán pro léta 2021 - 2025 a byla by ráda, kdyby se každá                 

komise skrze svého předsedu mohla vyjádřit, posílat návrhy. Jedná se o věci, se kterými jsou               

spokojeni, takže by je chtěli zachovat, ale také nespokojeni, a k nim analogicky navrhli změny. Do                

31. 8. 2019 bude požadována zpětná vazba. Chce, aby se na tom podílelo co nejvíce lidí, aby se                  

jednalo o dokument, který je spojuje. 

 

Jiří Kukačka se zeptal, jak to bude s webem IES. Děkanka odpověděla, že v současné době                

bohužel není nikdo, kdo by se webům věnoval nad rámec běžné operativy, ale vedení usilovně               

pracuje na nápravě.  

 

6. Projednání Výroční zprávy FSV UK za rok 2018  

 
Předseda senátu Václav Moravec uvedl, že se všechny komise AS FSV UK k Výroční zprávě 2018                

vyjádřily kladně. Jediné připomínky měla Legislativní komise AS FSV UK, které byly předány             

děkance. Děkanka dodala, že Výroční zpráva 2018 sumarizuje to, co se událo. Upozornění             

ohledně změny člena předsednictva bylo zapracováno. Další otázku garantuje paní Horníčková,           

která odpověděla, že nejprve udělá sumarizaci událostí, a poté doplňují jednotlivé instituty, co vše              

se uskutečnilo. Ondřej Šveda poznamenal, že ve zprávě postrádá některé studentské aktivity, jež             

přispěly k budování dobrého jména fakulty. Požádal, zda by bylo možné je doplnit a zrekapitulovat               

tak úspěchy studentských spolků. Děkanka s návrhem souhlasila a poprosila, aby návrhy byly             
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zaslány do týdne asistence tajemníka Aleně Holotíkové. Současně poznamenala, že          

zaznamenávání studentských akcí do Výroční zprávy 2018 je v režii ředitelů jednotlivých institutů             

FSV UK a že na této spolupráci do budoucna zapracujeme, neboť je upozorní, aby na studentské                

akce při doplňování svých aktivit nezapomínali. 

 

Jiří Kukačka dodal, že nevěděl, kde jsou hranice, co všechno tam má být. Ptá se, kdo obecně                 

vybírá akce, jež budou zveřejněny. Děkanka dodala, že seznam událostí ze studentských vybírá             

sama, jinak tuto část garantuje paní Horníčková. V rámci Legislativní komise AS FSV UK členky a                

členové řešili obecně otázku GDPR, poprosil Jakuba Irana, aby k tomu řekl více. Ten se vyjádřil ke                 

kapitole 9 ohledně poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném              

přístupu k informacím, podle zákona se mají zveřejňovat veškeré odpovědi na žádosti, není             

stanoveno, jak dlouho má být odpověď vyvěšena na webu. V současné době však odpovědi na               

zmiňované žádosti již nenašel. Ptá se, zda by odpovědi mohly zůstat na webu po delší dobu.                

Děkanka odpověděla, že Klára Novosadová postupuje dle metodických pokynů z RUK, které            

dostala na školení, a zeptá se jí, po jakou dobu mají být odpovědi zveřejněny, a dále bude s                  

Jakubem Iranem v kontaktu. 

 

Jakub Iran dále kontroloval úřední desku, doručování veřejnou vyhláškou. Podle GDPR lze mít             

doručování veřejnou vyhláškou pouze po dobu 15 dnů, poté by to mělo být staženo, jelikož               

bychom neměli vidět, komu bylo v roce 2018 co doručeno. Děkanka dodala, že doručování              

veřejnou vyhláškou z roku 2018 je špatně a slíbila nápravu. Poprosila proděkana Krištoufka, aby              

společně s vedoucí SO, jelikož se to týká studijní agendy, zařídili nápravu na webu fakulty. 

 

Václav Moravec následně vyzval k hlasování. 

 
Usnesení č. 5: AS FSV UK schvaluje znění Výroční zprávy za rok 2018. 

Pro: Hejlová, Hornát, Kubátová, Kukačka, Láb, Moravec, Soukup J., Soukup P., Štoll, Appelt,             

Bláha, Iran, Kobylka, Křovák, Lemonová, Macková, Šveda, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 
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7. Schválení podmínek přijímacího řízení na akademický rok 2020/2021 

 

Místopředseda senátu poprosil Ladislava Krištoufka, zda by uvedl tento bod programu. Ten řekl, že              

se podmínky přijímacího řízení zásadně neměnily oproti minulému roku. Největší změna byla v             

doplnění podmínek pro cizojazyčné programy. Proděkan Krištoufek zároveň přislíbil, že o tomto            

doplnění informuje i CERGE, které to pro letošní rok nezapracovalo. Změny jsou drobné - např.               

Cermat Matematika+ pro prominutí zkoušky (IES). Dále poděkoval Studijní komisi AS FSV UK za              

formální úpravy a přislíbil nápravu připomínek ohledně angličtiny vs. češtiny.  

 

Studijní komise souhlasí se schválením podmínek přijímacího řízení.  

 

Michal Červinka poděkoval Malvíně Krausz Hladké za komunikaci s garanty, na jejímž základě             

proběhla (na jeho žádost) implementace požadavků na angličtinu pro cizojazyčné programy do            

podmínek přijímacího řízení velmi rychle. 

 

Ladislav Krištoufek doplnil, že historicky platilo, že program se dělí na obory, nyní má program               

specializace, které jsou však velmi podobné, což už nedává smysl v rámci oborů. Jediné, s čím se                 

nyní vypořádávají, je to, že uchazeč se může hlásit jen do jedné specializace. 

 

Martin Štoll dodal, že teď už je to jen jeden program, nelze se tak dvakrát přihlásit do jednoho                  

programu. Další problém by mohl vzniknout, kdyby chtěli studenti přestupovat mezi specializacemi,            

což by byl rád, aby bylo ošetřeno a nebylo to umožněno, jelikož každá specializace je specifická a                 

stále se jedná o jeden program. Ladislav Krištoufek doplnil, že toto je v kompetenci garanta               

studijního programu. 

 

Michal Červinka se zeptal, proč nejde podat více přihlášek na specializace s tím, že uchazeč může                

být zapsán jen do jednoho typu studia, jen do jedné specializace. Dodává, že vůči uchazečům by                

to bylo vstřícnější. Přijde mu nefér zakázat někomu podat druhou přihlášku, myslí si, že lepší by                

bylo říci, že v současné době není možné studovat najednou ve dvou specializacích. 

 

Děkanka odpověděla, že je to provozně komplikované, jelikož ve chvíli, kdy se uchazeč přijímá, by               

bylo obtížné odhadnout, kolik přijmout studentů do jednotlivých specializací. Jde o to, aby potom v               

jedné specializaci nebylo málo studentů a ve druhé naopak přetlak.  
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Místopředseda senátu poděkoval za diskuzi a vyzval k hlasování. 

 

Usnesení č. 6: AS FSV UK schvaluje podmínky přijímacího řízení pro studium v akademickém              

roce 2020/2021. 

Pro: Hejlová, Hornát, Kubátová, Kukačka, Láb, Moravec, Soukup J., Soukup P., Štoll, Appelt,             

Bláha, Iran, Kobylka, Křovák, Lemonová, Macková, Šveda, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 
 

8. Problematika Principů rozdělování příspěvků a dotací na UK ve vztahu k           

rozpočtu FSV UK  

 
Předseda senátu Václav Moravec informoval, že dopis s žádostí o vysvětlení Principů rozdělování             

příspěvků na UK, jenž odeslal předsedovi AS UK, napsal po konzultacích s Hanou Kubátovou a               

Emilem Aslanem. Dopis byl odeslán dne 13. 5. 2019 a Hana Kubátová se následně zúčastnila               

zasedání Ekonomické komise AS UK, na němž byly Principy diskutovány. 

Předseda senátu aktualizoval, na základě dnešního jednání se zástupci FSV UK v AS UK, že               

obdržel podnět od ředitele IPS dr. Jüptnera a ředitele IMS doc. Nigrina ve kterém konstatují, že                

rozpočet pro příští rok již nebudeme řešit, ale budeme si stát za svým ohledně aktualizace Principů                

pro rok 2021 a dále, která se tvoří na celouniverzitní úrovni, pokud se Principy nezmění, budou v                 

rozporu se Strategickým záměrem UK. Oba naši výše zmiňovaní zástupci v AS UK se této               

příležitosti chopili. 

 

Hana Kubátová dodala, že bude opravdu rozumnější připravit se na diskuzi v souvislosti s novým               

Strategickým záměrem, ať jsme jako FSV UK připraveni do této diskuze vstoupit a prosadit změny.               

To že se jednání posune o rok, nám připraví lepší půdu pro vyjednávání o iniciativě vedoucí k                 

prosazení Principů rozdělování příspěvků a dotací na UK, jež by lépe zohledňovaly Dlouhodobý             

záměr UK 2016-2020. 

 

Hana Kubátová doplnila, že byla překvapená diskuzí na Ekonomické komisi AS UK, kde se někteří               

členové ohrazovali proti navržené úpravě metodiky, dle které jsou rozpočty v rámci jednotlivých             

kritérií kalkulovány, argumentem, že tato metodika vychází z kritérií MŠMT, a proto není důvod ji               

měnit.  
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Děkanka doplnila, že byli MŠMT osloveni děkani fakult, aby se mimo jiné vyjádřili k tomu, co je                 

trápí, přičemž ona sama napsala, že ji trápí právě způsob rozdělování prostředků MŠMT vysokým              

školám a nedostatečná odvaha podporovat excelentní pracoviště a snaha vyhovět všem. Kritéria z             

MŠMT nejsou doslovně přebírány, protože indikátory, které přebírá UK už jsou modifikované. Je             

důležité to vědět pro další diskuzi. Děkanka je moc ráda, že se do toho Ekonomická komise FSV                 

UK a senát FSV UK jako celek pustil, jelikož se to týká právě jich samotných jako pedagogů. Je                  

ráda, že rozpoutali diskuzi, že se ozývají další lidé, kteří nám vyjadřují podporu.  

 

Jiří Kukačka se zeptal, jaká je reakce na ostatních fakultách. Václav Moravec odpověděl, že si               

myslí, že na jednotlivých excelentních pracovištích se začnou ozývat. Byl by rád, kdyby se změnil               

rozpočet už pro příští rok, ale zároveň rozumí, že je to dost narychlo a je potřeba získat širší                  

podporu, jak navrhují dr. Jüptner s doc. Nigrinem. S podporou se jim naše záměry podaří prosadit. 

 

Předseda senátu Václav Moravec navrhl následující usnesení: 

 
Usnesení č. 7: AS FSV UK bere na vědomí informace předsedy AS FSV UK o iniciativě vedoucí k                  

prosazení Principů rozdělování příspěvků a dotací na UK, jež by lépe zohledňovaly Dlouhodobý             

záměr UK 2016-2020. AS FSV UK žádá zástupce FSV UK v Akademickém senátu UK, aby se                

zasadili o prosazení takových změn v Principech rozdělování příspěvků a dotací na UK, které              

budou upřednostňovat výkonovou část (např. internacionalizaci a vědeckou excelenci) na úkor           

příspěvku ve fixní části. 

Pro: Hejlová, Hornát, Kubátová, Kukačka, Láb, Moravec, Soukup J., Soukup P., Štoll, Appelt,             

Bláha, Iran, Kobylka, Křovák, Lemonová, Macková, Šveda, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Vzato na vědomí 
 
odešel Petr Soukup 

 

9. Návrh termínů zasedání AS FSV UK v zimním semestru 2019/2020 

 
Předsednictvo se shodlo, že by bylo dobré pokračovat v zavedeném systému, tedy že zasedání              

senátu bude vždy první úterý v měsíci od 15:00. Plénum souhlasilo a přistoupilo rovnou k               

hlasování. 
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Usnesení č. 8: AS FSV UK stanovuje termíny zasedání AS FSV UK v zimním semestru               

akademického roku 2019/2020 na 1. října, 5. listopadu, 3. prosince 2019, 7. ledna a 4. února 2020                 

vždy od 15:00 hodin, v místnosti H212. 

Pro: Hejlová, Hornát, Kubátová, Kukačka, Láb, Moravec, Soukup J., Štoll, Appelt, Bláha, Iran,             

Kobylka, Křovák, Lemonová, Macková, Šveda, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 
 

10. Projednání možné podpory iniciativ Fridays for Future a Univerzity za klima 

 
Místopředseda senátu Ondřej Šveda představil Zdeňka Svačinu - studenta ISS, jakožto           

předkladatele tohoto bodu a předal mu slovo. Zdeněk Svačina vysvětlil, že se angažuje ve              

vznikající iniciativě Univerzity za klima. Domnívají se, že toto téma je společensky závažné a je               

nadřazeno politickým ideologiím. Páteční stávky jsou apelem na společnost a politiky, aby se             

klimatické změně věnovali. Podobnou podporu vyjádřili již např. AS FF UK, PedF, 3.LF, PrF a               

AMU.  

 

Místopředseda senátu vyzval k diskuzi. 

 

Veronika Macková se zeptala, co si studenti SŠ píšou do omluvenek, když nemohou do školy a                

jdou stávkovat. Zda neví, jak to probíhá. Zdeněk Svačina odpověděl, že to bohužel neví, že je v té                  

univerzitní části a podporují středoškolskou aktivitu. Zároveň doplnil, že to určitě nebude tak, že se               

pod záštitou FSV UK budou omlouvat ze školy. 

 

Denisa Hejlová se zeptala, co přesně myslí podporou. Zdeněk Svačina odpověděl, že jde o              

formální podporu. Denisa Hejlová odpověděla, že za své pracoviště tuto podporu vyjadřují jinak,             

kdy se snaží problémy řešit tak, aby své studenty vychovávali ke zodpovědnému přístupu. Osobně              

se nepřipojí k předložené deklaraci, která má jen mediální rovinu, ale ve finále k ničemu nedojde.                

Lidé si myslí, že když přestanou používat plastové brčko, že se problém zmenší. Osobně se               

domnívá, že jde o hlubší problém.  
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Zdeněk Svačina odpověděl, že s tímto si dovolí nesouhlasit, jsou si vědomi toho, že třídit nestačí.                

Jde jim o komplexnější podporu. Iniciativy řeší právě to, o čem Denisa Hejlová mluvila. 

 

Ondřej Šveda doplnil, že se do této iniciativy zapojuje více studentů. Bylo by fajn usnesení               

reformulovat a schválit. 

 

Václav Moravec doplnil, že podporuje Ondřeje Švedu, bylo by dobré studenty podpořit v něčem, co               

dává smysl, podporuje zásadní celospolečenskou diskusi a snaží se hledat návrhy řešení            

palčivých problémů. Jsou to lidé, které my vzděláváme a oni vstupují do veřejného prostoru a               

vytvářejí iniciativy, mají zájem za něco bojovat.  

 

Denisa Hejlová řekla, že se myšlenkově k této věci připojují a pořádají celou řadu populárně               

vědních akcí. Ale slovo “stávka” vnímá jako velmi problematické. 

 

Jiří Kukačka doplnil, že se v rámci Legislativní komise AS FSV UK zabývali tím, co to znamená,                 

když jdou středoškoláci stávkovat, jak je to legislativně zajištěno, když se musí omlouvat ve škole.               

Spíše řešili do budoucna, co všechno má senát schvalovat, i když je tam politický kontext. Jakub                

Iran hledal, jak se vyjádřili senáty z ostatních fakult, kdy většina usnesení jmenuje přímo slovo               

stávky. Osobně nesouhlasí s tím, aby fakulta vyjadřovala podporu jakýmkoliv stávkám. Navrhoval            

by usnesení bez slova “stávka”.  

 

Petr Kobylka doplnil, že by byl nerad, aby se naším jménem šířilo něco, co není pravda. Jménem                 

AS FSV UK bychom neměli vybízet k ničemu, měli bychom zůstat apolitičtí.  

 

Jiří Kukačka doplnil, že jde hlavně o středoškoláky, kteří si často manipulaci neuvědomují. Jde o               

celospolečenský problém. Osobně také nesouhlasí s tím, aby v usnesení bylo slovo stávka.  

 

Původní znění usnesení: AS FSV UK vyjadřuje podporu pátečním stávkám za klima            

středoškolského hnutí Fridays for Future a na něj navazující vysokoškolské iniciativy Univerzity za             

klima. 

 

Předseda AS FSV UK Václav Moravec navrhl alternativní usnesení:  

AS FSV UK vyjadřuje podporu hnutí Univerzity za klima, jakožto projevu občanské angažovanosti             

členů akademické obce v důležitém tématu ochrany klimatu, jež navazuje na středoškolské hnutí             

Fridays for Future. 
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Předkladatel s tímto usnesením nemá problém a souhlasí s ním. 

 

Rozpoutala se debata o tom, zda nebude hnutí jménem fakulty pořádat nějaké akce, se kterými by                

fakulta nesouhlasila. Ondřej Šveda doplnil, že je otázkou, zda akademický senát vloží svou důvěru              

do spolku, že dokáží směřovat hnutí tím správným směrem. 

 

Denisa Hejlová se zeptala Zdeňka Svačiny, co bude následovat, když senát vyjádří podporu. 

Zdeněk Svačina odpověděl, že prvně zveřejní podporu senátu na sociálních sítích, což přinese             

další vlnu podpory. Chápe případné obavy, že by se hnutí pod hlavičkou fakulty prezentovalo na               

akcích, které nesouvisí s tímto tématem. Václav Moravec dodal, že senát schvaluje něco ke              

konkrétnímu datu a ke konkrétní situaci, pokud by došlo k událostem, s kterými fakulta nesouhlasí,               

je možné v budoucnu přijmout usnesení, že se k tomuto hnutí Univerzity za klima již nehlásí a                 

nepodporuje jeho kroky.  

 

Petr Kobylka s navrženým usnesením nesouhlasí a navrhuje následující: 

AS FSV UK vyjadřuje podporu hnutí Univerzity za klima, jakožto projevu občanské angažovanosti             

členů akademické obce v důležitém tématu ochrany klimatu, jež navazuje na středoškolské hnutí v              

důležitém tématu boje za klima. 

 

Osobně by vynechal název hnutí Fridays for Future. 

Zdeněk Svačina řekl, že toto hnutí se však tak jmenuje, proto by tam mělo být zmíněno. 

Petr Kobylka však nechce podporovat Fridays for Future. 

Václav Moravec řekl, že to však nedává smysl, protože středoškoláci nejsou v hnutí Univerzity za               

klima.  

Petr Kobylka s Václavem Moravcem se dohodli na následujícím usnesení: 

 

Usnesení č. 9: AS FSV UK vyjadřuje podporu hnutí Univerzity za klima, jakožto projevu občanské               

angažovanosti členů akademické obce v důležitém tématu ochrany klimatu. 

Pro: Hornát, Kubátová, Kukačka, Láb, Moravec, Štoll, Appelt, Bláha, Iran, Kobylka, Křovák,            

Lemonová, Macková, Šveda, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: Hejlová, Soukup J. 

Schváleno 
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11. Různé 

 
Hana Kubátová se zeptala děkanky, zda by v rámci návrhu interiéru Jinonického komplexu mohla              

být zavedena klimatizace. Děkanka odpověděla, že klimatizace tam samozřejmě bude. Je s ní v              

rozpočtu počítáno.  

 

Petr Kobylka informoval, že se k němu dostala informace, že městský úřad Prahy 5 chce odebrat                

lavičky z travnatého prostoru v Jinonicích, jelikož je prostor velmi znečišťován nedopalky.  

 

Proběhla debata o problematice kuřáků, zda by nebylo vhodné zvážit zavedení nekuřáckých            

prostor před budovami fakulty. 

 

Místopředseda senátu ukončil zasedání a pozval na další zasedání pléna AS FSV UK, které se               

uskuteční v úterý 1. 10. 2019.  

 

 

 

 
 PhDr. Václav Moravec, Ph.D, Ph.D. 

  předseda AS FSV UK 
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