
Zápis ze schůze předsednictva AS FSV UK 
 

Datum: 24. února 2020 od 16:00 hodin  
Místo: Hollar, č. 212  
Přítomní: Václav Moravec, Ondřej Šveda, Jaromír Soukup, Šimon Appelt  
 
     Úvodem předseda AS FSV UK Václav Moravec seznámil členy předsednictva s událostmi, 
k nimž došlo od posledního zasedání předsednictva AS FSV UK i senátu jako celku: 
  

1) V souladu s diskusí a Usnesením č. 11 AS FSV UK ze dne 4. února 2020 zformuloval 
předseda senátu návrh dopisu právnímu zástupci soukromé firmy SBP, s. r. o. (dnes 
MCA, s. r. o.) JUDr. Petru Vališovi, v němž jej požádal o doložení podle AS FSV UK 
nepravdivých tvrzení, která poškozují dobrou pověst členek a členů AS FSV UK i FSV UK 
jako celku. Návrh dopisu byl v souladu s citovaným usnesením předán ke konzultaci 
právnímu referátu FSV UK. Zítra bude odeslán adresátovi a zavěšen do rubriky 
„Aktuality ze senátu“ na webové stránky AS FSV UK.  

2) Předseda AS FSV UK se v pondělí 10. února 2020 setkal s děkankou FSV UK, aby s ní 
detailněji probral naplňování Usnesení č. 12 AS FSV UK ze dne 5. listopadu 2019, které 
doporučuje „vedení fakulty pracovat na sestavení základních pravidel pro komerční 
partnerství a vydefinování parametrů přijatelných partnerů z řad soukromých 
společností pro instituty a centra FSV UK, potažmo pro celou fakultu“. Děkanka 
informovala předsedu AS FSV UK, že vedení fakulty na těchto pravidlech pracuje, resp. 
v současnosti připomínkuje celouniverzitní dokument, vytvořený Pracovní skupinou 
UK pro sponzorskou a partnerskou spolupráci s komerčními subjekty. Z institutů FSV 
UK byl k tématu zaslán pouze jediný podnět, který se týká bližších specifikací 
akademické svobody v uzavíraných smlouvách (a to ředitelem IES doc. Martinem 
Gregorem, formulace již byly použity při uzavírání smlouvy se společností Deloitte). 
Žádní jiní ředitelé ani vedoucí center fakulty na požadavek z RKD nereagovali. Kolegium 
děkanky projednalo návrh dokumentu z RUK na svém zasedání dne 17. února 2020. 
Děkanka FSV UK počítá s tím, že se k této problematice obšírně vyjádří na březnovém 
jednání pléna AS FSV UK    

3) Dne 17. února 2020 se uskutečnilo pravidelné zasedání kolegia děkanky FSV UK. 
Předseda AS FSV UK zařadil na jeho program, a to v souladu se svým slibem 
z únorového jednání pléna AS FSV UK, připomínku člena akademické obce Michala 
Červinky (IES FSV UK), který vyjádřil nespokojenost s mediálním pokrytím výzkumných 
projektů na webových stránkách FSV UK. Podle jeho názoru je pokrytí z pohledu 
jednotlivých institutů FSV UK „nevyvážené“. Většina zpráv byla podle Michala Červinky 
jen z IKSŽ FSV UK: ze 14 výzkumných prezentací připadá 11 z IKSŽ FSV UK. Děkanka FSV 
UK podle svých slov již ve věci komunikovala s emeritním senátorem Michalem 
Červinkou a požádala jej, aby se s podobnými podněty obracel přímo na ni, případně 
je nekomunikoval na senátu v její nepřítomnosti. To, co rozporuje Michal Červinka je 
podle děkanky pouze dílčí část fakultní komunikace s veřejností. Jde o tiskové zprávy, 
což je specifický žánr. Podle děkanky vznikají tiskové zprávy z podnětů institutů, v 
případě ocenění a důležitých událostí pro celou FSV UK z podnětu členů vedení FSV UK. 
IKSŽ FSV UK je v tomto nejaktivnější (celkový počet tiskových zpráv v roce 2019: 20, z 
toho pouze IKSŽ: 10). Tyto zprávy primárně nejsou určeny pro web (kam je děkanát 
dává do složky jen pro rozšíření obsahu, ale jsou rozesílány médiím). Na nadcházející 



schůzce s kontaktními osobami pro PR bude nový vedoucí OVV znovu apelovat, aby 
vedení FSV UK přicházely podněty na tiskové zprávy i z jiných institutů FSV UK. V tzv. 
carouselu (1. 3 zprávy na webu), naopak v minulém roce převládaly informace o 
aktivitách a výstupech IMS FSV UK a IPS FSV UK. Na sociálních sítích, jež jsou podle 
děkanky nejsledovanějším komunikačním kanálem fakulty, je stejně jako na webu 
snaha o maximální vyvažování. Snahou vedení fakulty je vyrovnávat poměr výstupů, 
ale ne za každou cenu, primárně jde o atraktivitu + důraz je na původní, celofakultní 
obsah, s výběrem ze sociálních sítí jednotlivých institutů FSV UK. Podrobněji se k této 
problematice děkanka FSV UK vyjádří na březnovém jednání pléna AS FSV UK. 

4) V minulém týdnu byla finalizována historicky první Výroční zpráva o činnosti AS FSV UK 
v roce 2019. Podle slov předsedkyně Komise pro vnější vztahy AS FSV UK Veroniky 
Mackové bude výroční zpráva rozesílána v elektronické i tištěné podobně v tomto, 
nejpozději v příštím týdnu. Každý ze členů senátu obdrží po jednom výtisku na 
březnovém zasedání AS FSV UK. Dokument bude též umístěn v nové rubrice „Výroční 
zprávy AS FSV UK“ na webových stránkách senátu.  

5) Dne 24. února 2020 obdržel předseda AS FSV UK dopis od senátora Petra Soukupa (ISS), 
v němž ohlásil rezignaci na členství v komisích: ekonomické a sociální – a to kvůli 
čerpání „tvůrčího volna“. „Na zasedání senátu samozřejmě budu docházet, 
podkladové materiály budu i nadále číst,“ uvádí se v dopise senátora Petra Soukupa. 

  
     Předseda AS FSV UK dále seznámil členy předsednictva s návrhem programu řádného 
zasedání AS FSV UK, které se uskuteční dne 3. března 2020 od 15:00 hodin v budově Hollar, 
místnost č. 212.            
 
     Návrh programu: 
 

1. Schválení návrhu programu a zápisu z minulého zasedání AS FSV UK ze dne 4. února 
2020 

2. Zprávy z předsednictva a komisí AS FSV UK  
3. Informace z vedení FSV UK 
4. Změna ve složení komisí AS FSV UK 
5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
6. Návrh na ustanovení Etické komise FSV UK 
7. Informace o jednání studentské komory ve věci Studentských peněz 
8. Různé  


