Zápis ze schůze předsednictva AS FSV UK
Datum: 5. ledna 2021 od 15:30 hodin
Místo: on-line jednání prostřednictvím platformy Google Meet
Přítomní: Václav Moravec, Ondřej Šveda, Jaromír Soukup, Nick Ojo Omorodion, Kateřina
Vovsová (host)

Úvodem předseda AS FSV UK Václav Moravec seznámil přítomné s událostmi, k nimž došlo
od posledního zasedání předsednictva AS FSV UK i senátu jako celku. Šlo především o
úspěšnou snahu FSV UK o získání nevratné půjčky z fondu „Mikuláš“. Vedení fakulty (tzn.
děkanka a tajemník) i senátu (tzn. předseda AS FSV UK a předsedkyně Ekonomické komise AS
FSV UK) se zúčastnila nejprve 15. prosince 2020 zasedání Ekonomické komise AS UK a poté
18. prosince 2020 i zasedání pléna AS UK, jejichž agendou byly žádosti fakult, včetně FSV, o
čerpání prostředků z fondu „Mikuláš“. Obě jednání byla mimořádně náročná, ale ve svých
závěrech úspěšná. Opět se mimochodem ukázalo, že celouniverzitní podpora pro narovnání
principů přerozdělování peněz v rámci UK, aby byly v souladu se Strategickými záměry UK, je
minimální. Předsednictvo AS FSV UK poděkovalo všem čtyřem akademickým senátorům a
senátorkám v AS UK za jejich výbornou práci a dalším kolegyním a kolegům, kteří se na
vyjednávání podíleli.
Předseda AS FSV UK dále informoval předsednictvo senátu, že dne 11. prosince 2020
obdržel odpověď, resp. informace od předsedy Rady Kolejí a menz Davida Emlera, která se
týká podnětu AS FSV UK ohledně postupu KaM vůči studentkám a studentům fakulty v
rámci druhé vlny pandemie COVID-19. Podle předsedy Rady KaM není výše diskutované
slevy za „vyklizený pokoj“ v žádném ohledu nároková, jde nad rámec podepsaných smluv,
byla stanovena krizovým štábem, resp. vedením celé univerzity. „Během druhé vlny epidemie
COVID-19 na podzim 2020 bylo na kolejích KaM UK ubytováno přes 6000 studentů všech
fakult UK. Žádost o slevu uplatnilo cca. 750 studentů, jejich počet se počátkem prosince 2020
snížil na cca. 500. Na poskytnutou slevu nezaznamenaly KaM UK kromě jednoho
projednávaného případu z FSV UK žádnou jinou stížnost. Většina konzultovaných VŠ v ČR
poskytla během podzimní vlny epidemie slevu v identické výši jako UK, tj. 50 %,“ uvedl v
odpovědi předseda Emler.
Kolegium děkanky se před Vánocemi zabývalo obsahem i harmonogramem projednávání
Strategického záměru FSV UK 2021-2025. V současnosti vedení fakulty do dokumentu
zapracovává připomínky, jež vzešly z jednotlivých komisí AS FSV UK. Vzhledem k posunu
termínu definitivního schválení univerzitního Strategického záměru a nutné následnosti
postupu, resp. projednání finální verze záměru Vědeckou radou FSV UK je harmonogram
následující: do 14. ledna 2021 zapracování/vypořádání připomínek kolegiem děkanky, aby
bylo možné projednat finální verzi na kolegiu děkanky dne 18. ledna 2021, následně odeslání
podkladu únorové vědecké radě, a poté předložení materiálu řádně dva týdny před
březnovým zasedáním AS FSV UK.
Předseda AS FSV UK obdržel na konci roku 2020 od proděkana pro vědu a výzkum prof.
Jaroslava Kučery dokument o změnách Jednacího řád Vědecké rady FSV UK. Nově doplněné
pasáže předpisu vycházejí z právě projednávané novely Jednacího řádu Vědecké rady UK a po
materiální stránce přebírají ustanovení týkající se hybridního a distančního zasedání vědecké
rady, jak ostatně uvádí důvodová zpráva. Dokument byl obratem zveřejněn na webových
stránkách senátu. Na základě zásadní připomínky předsedy Legislativní komise AS FSV UK dr.

Jiřího Kukačky ze dne 4. ledna 2021 byl proděkan pro vědu prof. Kučera požádán, aby poskytl
verzi ve sledování změn nebo alespoň (pokud jde o několik málo pasáží/detailů) výčet změn.
K tomu došlo 5. ledna 2021, kdy byla na stránkách AS FSV UK zveřejněna i druhá verze
podkladového materiálu, kterou bude na svém nejbližším zasedání probírat Legislativní
komise AS FSV UK. Proděkan Kučera počítá s tím, že se příslušného jednání komise AS FSV UK
zúčastní.
Předsednictvo senátu rovněž probíralo novelu Volebního řádu FSV UK. Děkanka odeslala
19. prosince 2020 dopis předsedovi volební komise Petru Soukupovi, předsedovi Legislativní
komise AS FSV UK Jiřímu Kukačkovi a předsedovi Komise pro rozvoj Martinu Bláhovi, v němž
je seznamuje se svými představami změn volebního řádu. „Jak jsem deklarovala již na
zasedání, mám zájem na tom, aby se jednalo o maximálně jednoduchou technickou novelu,
která bude jednak rychle hotová, jednak se bude věnovat jen tomu, kde se bez problémů a
rychle shodneme. (…) Termíny - aby se vše stihlo pro podzimní volby do AS UK, musí být návrh
novely s ohledem na další lhůty hotov k předložení po schválení dr. Pavlové i mém, mým
prostřednictvím na březnový senát,“ stojí v dopise. Do konce tohoto týdne bude děkankou
jmenována komise k novele volebního řádu, ve které se počítá s účastí současných senátorů –
a to Jiřího Kukačky, Petra Soukupa a Martina Bláhy.
Dále se předsednictvo AS FSV UK věnovalo naplňování usnesení z prosincového pléna AS
FSV UK, které se týká problémů s doktorským studiem Mezinárodních vztahů na IPS FSV UK.
Vedení AS FSV UK, resp. senát jako celek byl dopisem dr. Sarah Komasové z Katedry
bezpečnostních studií IPS FSV UK dne 4. ledna 2021 informován, že se předkladatelé podnětu,
v čele s dr. Komasovou, obrátili na Etickou komisi UK. „Podnět je zaměřen na podmnožinu
diskutovaných problémů vztahujících se k jednání prof. Nikoly Hynka, Ph.D., kde dle našeho
názoru dochází k dlouhodobému a opakovanému porušování Etického kodexu UK,“ uvádí
předmětný dopis, ve kterém jsou též detailně rozvedeny body, jichž se podnět na Etickou
komisi UK týká. Členové předsednictva AS FSV UK v diskusi konstatovali, že se celou záležitostí
budou primárně zabývat orgány, které jsou k tomu určeny. Ostatně citovaný dopis dr.
Komasové uvádí, že autoři podnětu vítají „nezávisle probíhající šetření celé záležitosti v jejích
širších aspektech, které je vedeno děkankou FSV UK PhDr. Alicí Němcovou Tejkalovou, Ph.D, a
jsou rádi, že se celou situací zabývá“. Předsednictvo AS FSV UK v této souvislosti vítá, že se na
senát obracejí členové akademické obce a tuto důvěru hodlá posílit naplněním slibu vzniku
studentského ombudsmana (viz šestý bod návrhu programu).
Místopředseda AS FSV UK Ondřej Šveda s ohledem na fakt, že lednové zasedání AS FSV UK
je posledním v současném složení AS FSV UK, navrhl oslovit členky a členy nového senátu
dopisem, v němž bude termín prvního zasedání (tzn. 2. února 2021 od 15:00 hodin) a návrh
programu. Současné předsednictvo AS FSV UK počítá s tím, že se jeho poslední zasedání
uskuteční na konci ledna (tzn. v týdnu od 25. ledna 2021).
Poté předsednictvo diskutovalo o programu lednového zasedání AS FSV UK:
Návrh programu:
1. Schválení návrhu programu a zápisu z řádného zasedání AS FSV UK ze dne 1. prosince
2020.
2. Zprávy z předsednictva a komisí AS FSV UK
3. Informace z vedení FSV UK
4. Jednací řád Vědecké rady FSV UK

5. Principy rozdělení institucionálních prostředků na tvůrčí činnost, které jsou FSV UK
poskytovány v rámci programu Progres, na jednotlivé programy Progres
uskutečňované na FSV UK v roce 2021
6. Studentský ombudsman FSV UK
7. Zpráva o činnosti odborové organizace ZO VOS 1124 za rok 2020
8. Různé
Předsednictvo AS FSV UK vyslovilo s tímto návrhem programu jednomyslný souhlas a
schválilo, že se lednové zasedání AS FSV UK kvůli zhoršené epidemické situaci uskuteční
on-line formou prostřednictvím platformy Zoom.
Zapsal: Václav Moravec

