Zápis ze schůze předsednictva AS FSV UK
Datum: 24. srpna 2020 od 14:00 hodin
Místo: budova Hollar, č. 212
Přítomní: Václav Moravec, Ondřej Šveda, Jaromír Soukup
Úvodem předseda AS FSV UK Václav Moravec seznámil přítomné s rezignací dosavadního
člena předsednictva AS FSV UK Šimona Appelta na členství v AS FSV UK, potažmo ve vedení
senátu. V rezignačním dopise, který obdržel dne 18. srpna 2020, Šimon Appelt uvádí: „Tímto
e-mailem bych chtěl oficiálně k 24. srpnu 2020 rezignovat na členství v Akademickém senátu
FSV UK, potažmo tedy i v předsednictvu a ve studijní komisi AS FSV UK.“ Dále předseda senátu
tlumočil Appeltova slova díků členům předsednictva a tajemnici AS FSV UK za skvělou
spolupráci. Všichni přítomní následně ocenili práci Šimona Appelta v předsednictvu senátu i
ve Studijní komisi AS FSV UK a popřáli mu vše dobré – a to nejen v dalším studiu v zahraničí.
Dále předseda AS FSV UK informoval členy předsednictva o dopise, jenž obdržel 19. srpna
2020 od Miroslava Palanského z IES (podle platného Volebního řádu AS FSV UK náhradníka za
Šimona Appelta, který byl jediným zástupcem IES ve studentské komoře senátu). „Rád bych se
tímto formálně vzdal svého postavení náhradníka do Akademické senátu FSV UK z důvodu své
plánované obhajoby PhD začátkem nadcházejícího semestru (čímž dojde k ukončení mého
statusu studenta FSV UK),“ uvádí v dopise Miroslav Palanský. Náhradníkem za Šimona
Appelta se tak ve studentské komoře AS FSV UK podle výsledků voleb z listopadu 2018 stává
Tomáš Kraváček z IES. Předsednictvo se jednomyslně shodlo, že jedním z prvních bodů
programu pléna AS FSV UK, které se uskuteční 1. září 2020, bude „Volba člena předsednictva
AS FSV UK“ (viz níže).
Další dopis obdržel předseda senátu dne 21. srpna 2020 – a to od senátora za IES, předsedy
Legislativní komise AS FSV UK dr. Jiřího Kukačky. „Dovoluji si navrhnou nového člena Studijní
komise AS FSV UK, Tomáše Kraváčka. Tomáš je náhradníkem za Šimona Appelta, který k 24.
srpnu 2020 rezignoval na členství v AS FSV UK,“ uvádí se – krom jiného – v dopise. Proto byl
zařazen do návrhu programu zářijového zasedání senátu bod „Změny ve složení komisí AS
FSV UK“. Předseda senátu avizoval možnou další personální změnu, k níž může dojít v průběhu
září, pokud předsedkyně Sociální komise a Komise pro vnější vztahy AS FSV UK, senátorka za
IKSŽ Veronika Macková úspěšně zakončí doktorské studium.
Předseda senátu dále seznámil přítomné s událostmi, k nimž došlo od posledního zasedání
předsednictva AS FSV UK i senátu jako celku. Šlo především o tři zasedání kolegia děkanky,
jichž se zúčastnil (konaná ve dnech 30. června 2020, 20. července 2020 a 17. srpna 2020). Na
prvním z nich požádal vedení fakulty o podklady pro bod zařazený na zářijové plénum AS FSV
UK, který bude věnován problematice správy (managementu) vědeckých projektů, resp.
možnému zlepšení (tzn. odstranění byrokracie, lepší administrativní podpora hlavních řešitelů
apod.). Materiál je připraven ve spolupráci s předsedkyní EK AS FSV UK dr. Hanou Kubátovou.
Na červencovém zasedání kolegia děkanky se předseda senátu dotázal na smlouvu
s dodavatelem systému elektronických voleb, společností ozpr, s.r.o. Vedení fakulty v té
souvislosti připomněl Usnesení č. 7 AS FSV UK ze dne 2. června 2020, které počítá s
předložením uzavřené smlouvy – a to na nejbližší řádné zasedání AS FSV UK (konané právě 1.
září 2020). Dále se zajímal o fungování pracovní skupiny k problematice elektronických voleb.
Tajemník fakulty Ondřej Blažek sdělil, že pracovní skupina byla děkankou jmenována a bude
svolána během letních prázdnin. Smlouva bude předložena nejpozději 21. srpna 2020, což se
také stalo.

Na srpnovém jednání kolegia děkanky tajemník v rámci bodu elektronické volby do AS FSV
UK informoval, že: a) dodavatel odstranil známé chyby a nedostatky a připravil dvojjazyčné
prostředí /a vygeneroval seznam použitých textů pro snadnou úpravu dle připomínek/; b) byly
připraveny prvotní drafty návodů k volbám a informační texty do e-mailů pro voliče; c) v řešení
je stále vhodný algoritmus pro export seznamu voličů a sledování a řízení změn /dodavatel již
připravil UI pro zadání čísla voucheru, který má být zneplatněn/; d) širší testování je plánováno
na konec srpna.
Předsednictvo AS FSV UK se spojilo s tajemníkem fakulty Ondřejem Blažkem kvůli dnešní
schůzce pracovní skupiny k elektronickým volbám. Další schůzka skupiny se uskuteční v závěru
týdne. Tajemník informoval předsednictvo o dosavadních krocích, včetně budoucích plánů,
kdy všechny testy systému elektronických voleb by se měly uskutečnit do poloviny září.
Předseda AS FSV UK se v této souvislosti pozastavil nad nečinností Komise pro rozvoj AS
FSV UK, která měla být podle jeho názoru v průběhu léta v úzkém kontaktu s tajemníkem
fakulty, a problematiku elektronických voleb měla aktivně řešit. S ohledem na zařazení bodu,
jenž se elektronických voleb týká, na zářijové zasedání AS FSV UK je smutné, že se komise pro
rozvoj dodnes nesešla.
Kolegium děkanky v současnosti pracuje na Strategickém záměru FSV UK na období 2021–
2025. AS FSV UK by měl tento důležitý dokument schvalovat na lednovém zasedání. Dále bude
na říjnové kolegium děkanky předložena první verze Plánu plnění strategického záměru na
rok 2021, plánované schvalování bude agendou prosincového zasedání AS FSV UK.
Předseda senátu dále seznámil členy předsednictva s návrhem programu řádného zasedání
AS FSV UK, jež se uskuteční dne 1. září 2020 od 15:00 hodin v Hollaru č. 212.
Poté předsednictvo diskutovalo o programu řádného zasedání AS FSV UK:
Návrh programu:
1. Schválení návrhu programu a zápisu z mimořádného zasedání AS FSV UK ze dne 18.
června 2020.
2. Zprávy z předsednictva a komisí AS FSV UK
3. Volba členky/člena předsednictva AS FSV UK
4. Změny ve složení komisí AS FSV UK
5. Novelizace Jednacího řádu AS FSV UK
6. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022
7. Žádost o zrušení doktorských studijních programů/oborů
8. Problematika administrace vědeckých projektů na FSV UK
9. Příprava elektronických voleb do AS FSV UK na podzim 2020 (materiál vedení FSV UK)
10. Informace z vedení FSV UK
11. Různé
Předsednictvo AS FSV UK vyslovilo s tímto návrhem programu jednomyslný souhlas.
Zapsal: Václav Moravec

