
Zápis ze schůze předsednictva AS FSV UK 
Datum: 29. 4. 2019 od 16:00 

Místo: Hollar, č. 110 

Přítomní: PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D.; PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.; Bc. Ondřej Šveda, 

Šimon Appelt 

Úvodem předseda AS FSV UK V. Moravec seznámil členy předsednictva s agendou jednání, jež sestává 

z několika bodů: 1) nový jednací řád FSV UK, 2) lepší komunikace vedení komisí s předsednictvem 

senátu, 3) informace předsedy AS FSV UK z kolegií děkanky a rozšířeného kolegia děkanky, 4) návrh 

programu květnového pléna AS FSV UK.  

K prvnímu bodu předseda AS FSV UK V. Moravec uvedl, že dne 5. dubna 2019 odeslal tajemnici 

legislativní komise AS UK plénem AS FSV UK schválený nový jednací řád k projednání. Schvalování 

dokumentu by se na plénu AS UK mělo uskutečnit 17. května 2019.  

V rámci druhému bodu konstatoval, že by nejen vedení fakulty, ale též předsednictvo AS FSV UK mělo 

znát definitivní termíny jednání komisí (např. když dochází ke změnám termínů, které jsou v zápisech 

komisí). Místopředseda AS FSV UK O. Šveda se zavázal k tomu, že na komisích věc připomene a požádá 

o větší důslednost v nahlašování termínů, zasílání podkladů a dalších. 

U třetího bodu programu předseda AS FSV UK konstatoval, že se předsednictvu senátu podařilo 
společně s vedením fakulty zapracovat do podmínek přijímacího řízení na příští akademický rok sladění 
jazykových požadavků v anglických programech na FSV UK (viz zápis z minulého předsednictva). V této 
souvislosti poděkoval doc. Ladislavu Krištoufkovi, proděkanovi pro studijní záležitosti, a dr. Malvíně 
Kraus Hladké, člence kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné studijní programy. Podmínky 
přijímacího řízení bude schvalovat plénum AS FSV UK na svém červnovém zasedání a před tím se 
k materiálu bezesporu vyjádří studijní komise.    

Následně členové předsednictva AS FSV UK diskutovali o bodech programu květnového pléna – řešit 
se bude primárně rozpočet FSV UK, současně ale přibyl i další bod ohledně dostavby areálu Jinonice. 
Diskutuje se o podkladech k tomuto bodu. Předsednictvo se shoduje na tom, že dá podklady 
k projednání do komisí a bod na plénum zařadí. Současně se předseda zavazuje k zaslání podkladů i 
zbylým senátorům. 

Návrh programu: 

1. Schválení návrhu programu a zápisu z minulého zasedání AS FSV UK (předsedá Šveda) 

2. Zprávy z předsednictva a komisí AS FSV UK (předsedá Soukup) 

3. Informace z vedení FSV UK (předsedá Šveda) 

4. Projednání návrhu smlouvy na Nadlimitní veřejnou zakázku na technický dozor stavebníka a 

koordinátora BOZP Jinonického projektu (předsedá Appelt) 

5. Projednání návrhu rozpočtu fakulty na rok 2019 (předsedá Moravec) 

6. Různé (předsedá Moravec) 


