Zápis ze schůze předsednictva AS FSV UK
Datum: 27. dubna 2020 od 14:00 hodin
Místo: jednání se z důvodu nouzového stavu, vyhlášeného Vládou ČR dne 12. března 2020,
uskutečnilo formou videokonference
Přítomní: Václav Moravec, Ondřej Šveda, Jaromír Soukup, Šimon Appelt, Kateřina Vovsová
(host)
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. V průběhu
dubna předseda senátu administroval naplnění Usnesení č. 6 a č. 7 AS FSV UK ze dne 7. dubna
2020 (tzn. sociální situace studentek a studentů FSV UK v souvislosti s koronavirovou
pandemií). Předsedkyně Sociální komise AS FSV UK Veronika Macková předala dne 26. dubna
2020 předsedovi senátu aktualizovanou zprávu o sociální situaci studentek a studentů FSV UK.
Dotazník k předmětnému dni vyplnilo 74 studentů a studentek. Těm následně poslala
předsedkyně Sociální komise AS FSV UK e-mail se žádostí o vyjádření souhlasu s poskytnutím
jejich osobních údajů třetí osobě (někteří studenti zatím na tuto výzvu nereagovali). Dvanáct
problémů se podařilo vyřešit Sociální komisi AS FSV UK (šlo především o informace ohledně
kolejí, refundací letenek, programu „Pětadvacítka“, zapůjčení notebooků potřebných k on-line
přednáškám atd.). Mezi zahraničními studenty bylo nejdiskutovanějším tématem snížení
školného. O práci na jednotlivých institutech projevilo zatím zájem 38 studentů z českých i
zahraničních programů. Dne 22. dubna 2020 odeslala předsedkyně Sociální komise AS FSV UK
e-mail s rozšířeným seznamem studentů ředitelům institutů FSV UK (první e-mail šel na
ředitele institutů 19. dubna), kteří byli požádáni, aby zajistili těmto studentům brigádu na
svém institutu. Sociální komise AS FSV UK také poprosila ředitele institutů FSV UK o zpětnou
reakci, jak bude o studenty postaráno. Tato problematika bude zařazena jako zvláštní bod do
návrhu programu květnového zasedání AS FSV UK.
Dále předseda AS FSV UK informoval o naplnění požadavku senátu na zjištění zpětné vazby
studentek a studentů FSV UK na online výuku. Podle informací proděkana pro studijní
záležitosti doc. Krištoufka vyplnilo dotazník distribuovaný přes SIS do 15. dubna 2020, 19:00
hodin celkem 545 lidí (z toho dle institutů: IES – 111, IKSŽ – 142, IMS – 109, IPS – 109, ISS –
74). Z odpovědí vyplynulo, že většina studentek a studentů napříč instituty i studijními
programy je s přechodem na online výuku na FSV UK spokojená, řada z nich vyjádřila svým
vyučujícím slova uznání a poděkování. Na druhé straně byly díky dotazníku identifikovány na
každém institutu jednotky předmětů, které nefungují ve stávajícím režimu podle studentek a
studentů dobře. Ředitelé institutů, kteří dostali kompletní výsledky dotazníků vlastních
institutů k dispozici, řeší každý takový případ individuálně, aby situaci zlepšili a zaručili
studentkám a studentům odpovídající podmínky ve všech předmětech. Co se týká dalších
aktivit, které v tomto období studentky a studenti FSV UK stíhají vedle studia, jednoznačně
vedou dobrovolnické aktivity jako šití roušek, zajišťování pomoci a nákupů pro seniory a další
ohrožené skupiny, případně práce s dětmi prostřednictvím online i offline kurzů.
V pondělí 27. dubna 2020 se uskutečnilo jednání kolegia děkanky FSV UK, na němž děkanka
a proděkan pro studijní záležitosti informovali o chystaném opatření děkanky (dále jen OD) ke
zkouškovému období LS 2019/2020 (rozložení termínů, povinnost/možnost online): a)
Povinnost alespoň jeden termín květen + červen, alespoň jeden termín v červenci, alespoň
jeden termín v září; b) Povinnost ohlásit možné změny ve struktuře hodnocení do 10. května
2020, tedy týden před koncem výuky; c) Povinnost umožnit online plnění předmětu pro

výměnné studenty, studenty s pobytem v jiných zemích, atd. Bude připraven podle
rektorátních doporučení manuál k systému Moodle (shrnutí a doporučení k distančnímu
zkoušení), který bude vydaný spolu s připravovaným OD ke zkouškovému období LS
2019/2020.
Proděkan pro studijní záležitosti se vyjádřil k diskusi mezi členkami a členy Studijní komise
AS FSV UK o možnosti mimořádného OD ke snížení potřebného počtu kreditů pro postup do
dalšího úseku studia. RUK toto explicitně nedoporučuje. Existuje možnost ISP, zároveň fakulta
od začátku koronavirové krize nastoupila na online výuku, studenti by měli být schopni plnit
standardně, kontrola probíhá až na konci září.
Předsednictvo AS FSV UK se rovněž zabývalo ne zcela dobrou organizací termínů zasedání
Studijní komise AS FSV UK. V té souvislosti žádá vedení SK AS FSV UK, aby situaci napravilo a
vzalo si příklad z komisí Ekonomické či Legislativní.
Předseda senátu dále seznámil členy předsednictva s návrhem programu řádného zasedání
AS FSV UK, jež se koná dne 5. května 2020 od 15:00 hodin, a navrhl, aby se v souladu
s Usnesením č. 4 AS FSV UK ze dne 7. dubna 2020 uskutečnilo jednání pléna AS FSV UK online
formou.
Následně předsednictvo senátu hlasovalo o Usnesení č. 1: Předsednictvo AS FSV UK na
základě Usnesení č. 4 AS FSV UK ze dne 7. dubna 2020 svolává řádné zasedání AS FSV UK
dne 5. května 2020 od 15:00 hodin online formou prostřednictvím vhodné komunikační
platformy (např. Zoom či Google Meet). Ze zasedání bude pořízen interní zvukový a
obrazový záznam dle Jednacího řádu AS FSV UK, Čl. 11, odst. 10. Předsednictvo AS FSV UK
se rovněž ztotožňuje s materiálem „Technické podrobnosti online zasedání AS FSV UK dne
5. května 2020“, předloženým Hanou Kubátovou, Martinem Bláhou a Jiřím Kukačkou.
Předmětné usnesení bylo schváleno jednomyslně.
Poté předsednictvo diskutovalo o programu řádného zasedání AS FSV UK:
Návrh programu:
1. Schválení návrhu programu a zápisu z minulého zasedání AS FSV UK ze dne 7. dubna
2020.
2. Zprávy z předsednictva a komisí AS FSV UK
3. Informace z vedení FSV UK
4. Sociální situace studentek a studentů FSV UK v průběhu koronavirové krize
5. Zpráva o hodnocení online výuky na FSV UK v průběhu koronavirové krize
6. Změna Podmínek přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2020/2021
7. Harmonogram akademického roku 2020/2021
8. Návrh rozpočtu FSV UK 2020
9. Možnost online zasedání AS FSV UK dne 2. června 2020
10. Různé
Předsednictvo AS FSV UK vyslovilo s tímto návrhem programu jednomyslný souhlas.

Zapsal: Václav Moravec

