
Zápis ze schůze předsednictva AS FSV UK  
Datum: 22. února 2021 od 17:00 hodin 
Místo: on-line jednání prostřednictvím platformy Zoom 
Přítomní: Magda Pečená (MP), Nick Ojo Omorodion (NOO), Veronika Macková (VM), Tomáš 
Kouba (TK), Kateřina Vovsová (host) (KV)  
 

Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená (MP) seznámila přítomné s událostmi, k nimž              
došlo od posledního zasedání předsednictva AS FSV UK i senátu jako celku. Členové             
předsednictva jednotlivé body průběžně doplňovali. 
 
Dne 10.2. se konalo zasedání sociální komise (SocK), byl zvolen předseda (Filip Šourek) a              
místopředsedkyně (Lucie Lemonová). Hlavním tématem byl institut ombudsmana. Pí         
děkanka vyjádřila zájem (spolu s proděkanem Krištoufkem) účastnit se jednání SocK. Dle            
informací VM jednání s řediteli institutů pokračuje v týdnu od 22.2. 
 
Dne 11.2. se konalo ustavující zasedání studijní komise (SK), byla zvolena předsedkyně            
(Magdalena Mouralová) a dva místopředsedové (Eliška Tomalová a Martin Štoll). Hlavním           
tématem diskuse byla sociální stipendia a dále se jednalo o novelizaci OD 31/2019             
(předložené proděkanem Cahlíkem), kde byla doposud v čl. 2, odst. 5 specifikována            
omezení na hlasování per rollam. Nové znění umožňuje oborové radě hlasování per rollam             
u všeho; použitá formulace je podle SZŘ UK. Návrh bude předložen plénu senátu.  
Další setkání SK je plánováno na 26.2., bude diskutován především Strategický záměr            
2021-2025. 
 
Dne 12.2. byl rozeslán komisím k projednání Strategický záměr 2021 - 2025. Paní děkanka              
zároveň slíbila, že ještě dodá zhodnocení Strategického záměru 2016 - 2020. Toto            
zhodnocení zaslala 22.2. 
 
Dne 15.2. se konalo ustavující zasedání legislativní komise, byl zvolen předseda (Filip Láb).             
Komise hned diskutovala Strategický záměr 2021 - 2025.  
 
Dne 25.2. se sejde ekonomická komise.  
 
Dne 15.2. se konalo Kolegium děkanky. Paní děkanka vyjádřila zájem účastnit se zasedání             
SocK k ombudsmanovi, MP jí zaslala výňatek ze zasedání SocK právě k postupu práce              
komise ohledně ombudsmana. 
 
Ozval se senátor Šimon Charvát, měl by zájem o práci v EK nebo LK, rozhodne se.                
Magdaléna Mouralová informovala, že budou nominovat ještě jednoho kolegu/kolegyni za          
ISS do EK. Do programu na AS FSV UK bude tedy přidán bod o dodatečných volbách do                 
komisí.  
MP požádala KV, aby připravila minimálně dva sloty pro tajnou volbu pomocí univerzitního             
volebního nástroje. 
 
MP oslovila všechny zástupce v AS UK, aby na jednání AS FSV UK podali krátkou zprávu z AS                  
UK, souhlasili. Členové AS UK se domluví, kdo vystoupí na plénu 2.3. 
 



Proděkan Krištoufek oslovil členy EK e-mailem ohledně “Covidových sociálních stipendií” -           
“V předcházejících dvou semestrech takto instituty vyplácely stipendia v součtu až 50 tis.             
Kč (celkem za institut, výměnou za činnost pro institut/fakultu). Tuto možnost bychom rádi             
nabídli i pro tento semestr. Částka by byla vyplacena ze Stipendijniho fondu, celkove až 250               
(5 x 50) tis. Kč. Jelikož rozpočet Stipendijniho fondu se schvaluje jako součást rozpočtu              
(nejspíše v květnu), chtěl bych vás poprosit o vyjádření k této položce, kterou bych jako               
součást rozpočtu ve finále rád predložil (pokud jsou ta stipendia potřeba, tak co nejdříve).” 
Všichni členové EK se již souhlasně vyjádřili. 
 
Dne 17.2. informovala paní děkanka, že ing. Kindermann, člen kolegia a vedoucí OPPI a              
projektový manažer Jinonic, rezignoval z osobních důvodů a po vzájemné dohodě ze svých             
funkcí. Nahradí ho pan Gec, který má za sebou úspěšně dokončené investiční projekty,             
ještě za minulého působení na FSV UK depozitář v Krystalu, nyní jako náměstek Národního              
zemědělského muzea stamilionovou stavbu. Paní děkanka představí pana Gece v rámci           
informace z vedení na příštím jednání senátu. 
 
Dne 17.2. došel na senátní e-mail podnět od studenta ISS ohledně žádosti o prošetření              
postupu udělení známky. Student 1. ročníku magisterského studia Lukáš Kalecký nesouhlasí           
s tím, aby si nemohl vylepšit známku, pokud má nárok na další pokus zkoušky a svůj pokus                 
výsledkem E považuje za neúspěšný. Analyzuje znění OD č. 55/2012 a žádá proděkana             
Krištoufka o prošetření a následně posílá podnět i na AS FSV UK. 
MP oslovila proděkana Krištoufka a požádala ho o názor a návrh postupu. Proděkan             
Krištoufek odpověděl studentovi v tomto znění: 
- pokud student obdrzel body za vsechny slozky plneni predmetu (i kdyby za nektere             
dostal 0 bodu) a celkove body jsou lepsi nez 50 bodu, student obdrzi znamku 
- pokud ne, obdrzi z prvniho pokusu znamku F a muze opakovat (az 2x) opakovatelnou              
slozku plneni predmetu a vraci se k predeslemu bodu 
Znamku nelze neprijmout a vylepsovat, to je poruseni studijnich predpisu. 
 
Předsednictvo senátu se ztotožnilo s názorem a vysvětlení proděkana Krištoufka. V tomto            
duchu odpoví MP přímo studentovi. 
 
NOO seznámil předsednictvo s rozpočtem na Studentské peníze na kalendářní rok 2021 a s              
projekty, které byly v rámci podpory schváleny (18.2.). Téma Studentských peněz bude            
samostatným bodem programu březnového pléna senátu.  
 
Dne 22.2. se MP osobně sešla s paní děkankou. Byl diskutován především projekt Jinonice,              
pí děkanka vysvětlila změnu na pozici projektového manažera (p. Kindermanna nahradí p.            
Gec). Dále byla diskutována kvalita distanční výuky a flexibilita v jejím zavádění a úpravách              
(především u akademických pracovníků).  
Předsednictvo následně krátce diskutovalo zkušenosti s distanční výukou a distančním          
zkoušením. 
 
Dne 22. 2. obdržela MP anonymní dopis adresovaný MP a členům senátu týkající se SBP IPS                
FSV UK, pisatel se obrací na nový senát s požadavkem na prošetření kauzy s tím, že dle                 
jeho informací minulý senát nekonal a situace na IPS je “neúnosná”. Předsednictvo            
doporučilo MP obrátit se na pana tajemníka Blažka pro získání bližší informace k             
aktuálnímu stavu kauzy. 



 
NOO informoval, že Usnesení AS FSV UK budou překládána do anglického jazyka. NOO             
našel studenty,  kteří pro následující tři zasedání AS zajistí překlad. 
 
  
     Poté předsednictvo diskutovalo o programu březnového zasedání AS FSV UK:  

     Návrh programu:  

1. Schválení návrhu programu a zápisu z řádného zasedání AS FSV UK ze dne 2. února 
2021.  

2. Zprávy z předsednictva a komisí AS FSV UK, zprávy z AS UK 
3. Informace z vedení FSV UK 
4. Strategický záměr FSV UK na 2021 - 2025, včetně vypořádání připomínek k druhému 

draftu Strategického záměru 2021 -2025,  a k informaci vyhodnocení Strategického 
záměru 2016 - 2020  

5. Studentské peníze LS 2021 
6. Novelizace opatření děkanky – Organizace doktorského studia na FSV UK (OD 

31/2019). 
7. Dodatečné volby do pracovních komisí AS FSV UK 
8. Různé 

     Předsednictvo AS FSV UK vyslovilo s tímto návrhem programu jednomyslný souhlas a 
schválilo, že se i březnové zasedání AS FSV UK se uskuteční on-line formou 
prostřednictvím platformy Zoom.  

     Zapsala: Magda Pečená 


