Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 2. 5. 2018 od 15.00
Místo: Hollar, č. 212
Přítomni:
Za pedagogickou komoru:
Ing. Mgr. Olga Angelovská, RNDr. Michal Červinka, Ph.D., PhDr. David Emler, Ph.D., Ing.
Monika Hollmannová, PhDr. Vilém Novotný, Ph.D., doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
Za studentskou komoru:
Bc. Jaroslav Ježek, Mgr. et Mgr. Markéta Havelková, PhDr. Karel Höfer, Mgr. Karolína
Musilová, Mgr. et Mgr. Tereza Svobodová, Ondřej Sýkora, Mgr. Sandra Štefaniková
Omluveni: PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D., Mgr. Anna Shavit, Ph.D., Mgr. Karel
Svoboda, Ph.D., PhDr. Kamil Švec, Ph.D., Bc. Miroslav Čermák, Mgr. Bc. Pavel Martiník,
Alica Mozoliková
Hosté: Děkanka FSV UK PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., proděkan pro studijní
záležitosti doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D., proděkan pro koncepci a kvalitu studia
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., proděkanka pro doktorské studium PhDr. Natálie Švarcová,
Ph.D., proděkanka pro zahraniční styky PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D., proděkan pro rozvoj
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D., tajemník Mgr. Tomáš Gec
1.

Schválení návrhu programu a zápisu z minulého jednání AS FSV UK

Předseda senátu David Emler zahájil zasedání a přivítal přítomné senátorky, senátory a
členy vedení. Navrhl, aby byly body v programu změněny tak, aby nejprve byly projednány
body k rozpočtu 2018 a akreditacím a až následně zprávy z vedení fakulty a zprávy z
komisí. Nikdo nic nenamítal.
Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje upravený program zasedání 2. 5. 2018.
Pro: Emler, Hollmannová, Novotný, Weiss, Havelková, Höfer, Ježek, Musilová, Sýkora,
Svobodová, Štefaniková
Proti: nikdo
Zdržel/a se: nikdo

Schváleno
Zápis z minulého zasedání byl standardně rozeslán k připomínkám. Připomínka Viléma
Novotného k hlasování o pozměňovacích návrzích k Jednacímu řádu AS FSV, aby byla
doplněna jména, kdo jak hlasoval, nebyly zapracovány, neboť před hlasováním byli senátoři
upozorněni, že nebudou výsledky uvedeny v zápisu jmenovitě a nikdo proti tomu nevznesl
žádnou připomínku. Zpětně navíc nelze zjistit, kdo jak hlasoval.
Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání 3. 4. 2018.
Pro: Emler, Hollmannová, Weiss, Havelková, Höfer, Ježek, Musilová, Svobodová,
Štefaniková
Proti: nikdo
Zdržel/a se: Novotný, Sýkora
Schváleno
2.

Rozpočet na rok 2018

Děkanka informovala senát, že fakulta roste v absolutních číslech dlouhodobě jako jediná na
univerzitě. Prostředky, které byly přiřazeny fakultě za publikace ve vydavatelstvích sporných
z hlediska kvality (např. Lambert), které byly následně fakultou vyřazeny z RIVu, budou
vyčleněny z ostatních peněz na vědu a použity na mladou vědu, doktorandy a mladé
postdoky, na projekty nedofinancované z GA UKu nebo již existující projekty.
Ekonomická komise zasedala k rozpočtu dvakrát. Tomáš Gec představil komisi celou
tabulku. Následně se jednalo o koeficientu K, ve kterém nebylo zohledněno vyřazení
publikací z RIVu při rozdělování prostředků. Ekonomická komise doporučuje upravit
rozpočet s úpravou koeficientu K v kritériu RIV bodů. Tomáš Weiss upozornil senátory, že v
součtu se jedná asi o 350 000 Kč.
Karel Höfer se zeptal, jestli jsou opět vyčleněny prostředky na reprezentaci studentů v
zahraniční, jako tomu bylo v minulých letech. Alice Němcová Tejkalová odpověděla, že je
zvlášť vyčleněna částka na internacionalizaci, dále jsou možnosti na rektorátu jako podpora
internacionalizace, fond mobility atd.
Jaroslav Ježek se zeptal na položku na participativní rozpočet. Alice Němcová Tejkalová
odpověděla, že navýšili prostředky na studentské peníze a to je z jejího pohledu dostačující.

Pokud by někdo přišel se zvláštním nápadem, který by přesahoval prostředky studentských
peněz, bylo by možné tento projekt financovat z dalších zdrojů. Takové nápady může fakulta
podpořit mimo rozpočet, pokud na tom bude shoda.
Usnesení č. 3: AS FSV UK schvaluje rozpočet na rok 2018 s úpravou koeficientu K v
kritériu RIV bodů.
Pro: Angelovská, Červinka, Emler, Hollmannová, Weiss, Havelková, Höfer, Ježek, Musilová,
Sýkora, Svobodová, Štefaniková
Proti: nikdo
Zdržel/a se: Novotný
Schváleno
3.

Akreditace

Petr Bednařík informoval senát o poslanecké iniciativě k vysokoškolskému zákonu. Podle
navržené novely by bylo možné dostudovat ve starých studijních oborech, což by značně
usnadnilo přechod na nové studijní programy, neboť by stávající studenti nemuseli být
převáděni ze starých programů do nových. Univerzita nedostala institucionální akreditaci pro
OV Mediální studia pro doktorský stupeň studia, proti čemuž se chce odvolat. Nicméně
zatím NAÚ nevydal formálně rozhodnutí, proto zatím odvolání podat nelze. NAÚ má také
problémy s nedostatkem hodnotitelů. Ukazuje se, že přechodné období je příliš krátké a
systém hodnocení není ještě nastaven.
Nyní jsou předkládány akreditace doktorských studijních programů. Studijní komise
doporučuje všechny spisy ke kladnému stanovisku. Na plénu byla diskutována integrace
studijních programů s Filozofickou fakultou, zejména rozdílné postupy v jednotlivých
oblastech vzdělávání.
Usnesení č. 4: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu doktorského studijního
programu Veřejná a sociální politika.
Pro: Angelovská, Červinka, Emler, Hollmannová, Weiss, Havelková, Höfer, Novotný, Ježek,
Musilová, Sýkora, Svobodová
Proti: nikdo
Zdržel/a se: nikdo
Schváleno

Usnesení č. 5: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu doktorského studijního
programu Sociologie.
Pro: Angelovská, Červinka, Emler, Hollmannová, Weiss, Havelková, Höfer, Novotný, Ježek,
Musilová, Sýkora, Svobodová
Proti: nikdo
Zdržel/a se: nikdo
Schváleno
Usnesení č. 6: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu doktorského studijního
programu Politologie.
Pro: Angelovská, Červinka, Emler, Hollmannová, Weiss, Havelková, Höfer, Novotný, Ježek,
Musilová, Sýkora, Svobodová
Proti: nikdo
Zdržel/a se: nikdo
Schváleno
Usnesení č. 7: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu doktorského studijního
programu Moderní dějiny.
Pro: Angelovská, Červinka, Emler, Hollmannová, Weiss, Havelková, Höfer, Novotný, Ježek,
Musilová, Sýkora, Svobodová
Proti: nikdo
Zdržel/a se: nikdo
Schváleno
Usnesení č. 8: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu doktorského studijního
programu Mezinárodní teritoriální studia.
Pro: Angelovská, Červinka, Emler, Hollmannová, Weiss, Havelková, Höfer, Novotný, Ježek,
Musilová, Sýkora, Svobodová
Proti: nikdo
Zdržel/a se: nikdo
Schváleno
Usnesení č. 9: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu doktorského studijního
programu Mediální a komunikační studia.

Pro: Angelovská, Červinka, Emler, Hollmannová, Weiss, Havelková, Höfer, Novotný, Ježek,
Musilová, Sýkora, Svobodová
Proti: nikdo
Zdržel/a se: nikdo
Schváleno
Usnesení č. 10: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu doktorského studijního
programu Ekonomie a ekonometrie.
Pro: Angelovská, Červinka, Emler, Hollmannová, Weiss, Havelková, Höfer, Novotný, Ježek,
Musilová, Sýkora, Svobodová
Proti: nikdo
Zdržel/a se: nikdo
Schváleno
4.

Zprávy z komisí

Ekonomická komise se zabývala rozpočtem na rok 2018 a otázkou režií a jejich výpočtu.
Legislativní komise elektronicky jednala o návrhu JŘ AS FSV a o návrhu opatření děkanky
ke Komisi pro etiku ve výzkumu FSV.
Studijní komise se zabývala předloženými akreditacemi a doktorským studiem, zejména
financováním, CDS a dalšími problémy.
Komise pro rozvoj se sešla s Tomášem Karáskem a jednala o pokroku projektu v
Jinonicích a projektu OP VVV, tzv. nábytečku.
Sociální komise se nesešla.
5.

Informace z vedení FSV

Alice Němcová Tejkalová požádala senát o připomínky k plánu realizace strategického
záměru v roce 2018, aby bylo možné ho na dalším zasedání schválit. Jaroslav Ježek řekl, že
mu chybí garanti u jednotlivých cílů, některé indikátory mu také přijdou příliš obecné.
Kolegium děkanky se zabývalo jazykem závěrečných prací, proděkan pro studium rozeslal
metodický pokyn k této problematice, aby byl postup na celé fakultě stejný. Sjednoceny byly
také výše finančních odměn Ceny Josefa Vavrouška. Podařilo se získat financování projektu
dostavby Jinonic, přestože ještě nemá fakulta v ruce finální rozhodnutí MŠMT. Děkanka
poděkovala projektovému týmu pod vedením proděkana Tomáše Karáska i všem dalším
kolegům, kteří se do přípravy zapojili. Zároveň sdělila senátu, že se na rozdíl od svého

předchůdce do řízení projektu daleko víc vložila, protože to považuje za podstatné. Nyní
musí být odkoupen potřebný pozemek. Celý areál by měl být převeden do správy FSV,
ohledně čehož jedná vedení fakulty s děkany FF a FHS, tento krok značně usnadní další
postup v souvislosti s rekonstrukcí. Probíhají výběrová řízení na “nábyteček”, další budou
vypsána v nejbližší době, neboť již během léta musí být vybavení připraveno. Jaroslav
Kučera připravuje Statut Komise pro etiku ve výzkumu ve formě opatření děkanky. Chystá
se program na financování neúspěšných projektů MCSF. Nastoupil nový tiskový mluvčí
fakulty Jakub Říman.
6.

Změna harmonogramu a. r. 2018/2019

Ladislav Krištoufek představil návrhy změn, které se týkají posunu zkouškového období v
zimním semestru a sloučení termínu na přijímací zkoušky (ústní a písemné části).
Usnesení č. 11: AS FSV UK schvaluje změny harmonogramu akademického roku
2018/2019.
Pro: Červinka, Emler, Hollmannová, Weiss, Havelková, Höfer, Novotný, Ježek, Musilová,
Sýkora, Svobodová
Proti: nikdo
Zdržel/a se: nikdo
Schváleno
7.

Nákup pozemku pro realizaci projektu “Modernizace a rozšíření prostorového
zázemí výuky v Areálu Jinonice”

Tomáš Karásek informoval senát o vývoji v projektu dostavby Jinonic. Fakulta by nyní měla
odkoupit pozemek na základě smluvní ceny, která byla určena pomocí odborného posudku.
Vše by mělo být zaplaceno z prostředků projektu, pokud bude schválena jeho změna.
Usnesení č. 12: AS FSV UK bere na vědomí informaci o odkupu pozemku potřebného pro
realizaci projektu „Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice“ ve
výzvě 016 OP VVV.
Pro: Červinka, Emler, Hollmannová, Weiss, Havelková, Höfer, Ježek, Musilová, Sýkora,
Svobodová
Proti: nikdo
Zdržel/a se: Novotný

Schváleno
8.

Jednací řád AS FSV

Tereza Svobodová představila materiál, který vznikl na základě hlasování na minulém
zasedání. Legislativní komise AS FSV následně návrh zkontrolovala a připomínky byly
zapracovány. Michal Červinka znovu upozornil na to, že návrh obsahuje zpřísnění kvóra pro
schvalování některých usnesení. Řekl, že v posledních letech je vždy rozpočet přijímán
těsně, stejně jako dnes. Vilém Novotný a Karel Höfer řekli, že schvalování rozpočtu pro ně
představuje zásadní záležitost, které mají být přijímány vyšším kvórem, navíc to bylo
odhlasováno i na minulém zasedání. Tomáš Weiss nesouhlasí s hlasováním o změnách,
protože to bylo minule legitimně odhlasováno, přestože hlasoval proti tomuto ustanovení.
Michal Červinka požádal, aby bylo příští zasedání, kde bude schvalován rozpočet,
plánováno s ohledem na květnové svátky.
Usnesení č. 13: AS FSV UK schvaluje Jednací řád AS FSV UK.
Pro: Červinka, Emler, Weiss, Havelková, Höfer, Ježek, Musilová, Sýkora, Svobodová
Proti: nikdo
Zdržel/a se: Novotný, Hollmannová
Schváleno
9.

Různé

Michal Červinka položil dotaz, zda navýšená doktorská stipendia odejdou již v květnu (za
duben). Alice Němcová Tejkalová potvrdila, že ano.
Karel Höfer položil dotaz proděkanovi pro studium o potřebě ukotvení jazyka závěrečných
prací. Ladislav Krištoufek odpověděl, že slovenština je brána jako každý jiný cizí jazyk, který
musí schválit garant. Jazyk posudku není stanoven a záleží také na rozhodnutí garanta.
Slovenština jako jazyk závěrečné práce není nároková, ale fakulta ji může umožnit.
Michal Červinka se zeptal na jazyk výuky, když je vyučující Slovák. Ladislav Krištoufek řekl,
že podle pokynu univerzity má jazyk výuky odpovídat tomu, jak je stanoveno v SISu, student
může tedy vyžadovat výuku v češtině. Petr Bednařík dodal, že v SISu není možnost stanovit
jazyk předmětu ve slovenštině.
Karel Höfer navrhuje vytvořit statistiku účasti na zasedání AS, neboť docházka některých
členů senátu je velmi slabá.

