
Zápis	ze	schůze	předsednictva	AS	FSV	UK	
 
Datum:	23.	listopadu	2020	od	15:00	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	
administraci	 listopadových	 usnesení	 ve	 věci	 fungování	 Kolejí	 a	 menz	 (dále	 jen	 KaM)	
v	 průběhu	 druhé	 vlny	 pandemie	 Covid-19.	 Dne	 6.	 listopadu	 2020	 v	 souladu	 s	 příslušnými	
usneseními	AS	 FSV	UK	odeslal	 dopisy	předsedovi	Rady	KaM	Davidu	Emlerovi,	 řediteli	 KaM	
Jiřímu	Macounovi,	kvestorovi	UK	Tomáši	Horáčkovi	a	předsedovi	AS	UK	Františku	Zahálkovi.	
Dokumenty	byly	obratem	zveřejněny	na	stránkách	AS	FSV	UK.	Dne	10.	listopadu	2020	obdržel	
odpověď	od	předsedy	Rady	KaM	Davida	Emlera	s	tím,	že	rada	podnět	AS	FSV	UK	projedná	na	
svém	nejbližším	zasedání.	Týž	den	přišla	 i	odpověď	od	kvestora	UK,	v	níž	se	–	mimo	 jiné	–	
uvádí:	 “Potvrzuji	 tímto	přijetí	 sdělení	 ve	věci	 fungování	KaM	v	 rámci	druhé	vlny	pandemie	
Covid	 19.	 Jsem	 připraven	 podat	 vysvětlení	 o	 důvodech	 pro	 přijatá	 rozhodnutí	 na	 KaM.	
Ponechám	ale	nejprve	prostor	pro	vyjádření	relevantních	orgánů	UK”.		Následně	se	kvestora	
písemně	 dotázal,	 kdy	 očekává	 vyjádření	 relevantních	 orgánů.	Odpověď	 zatím	neobdržel.	 S	
předsedou	 AS	 UK	 prof.	 Františkem	 Zahálkou	 byl	 předseda	 fakultního	 senátu	 v	 uplynulých	
dnech	opakovaně	v	telefonickém	kontaktu:	Podnět	AS	FSV	UK	prof.	Zahálka	tlumočil	na	kolegiu	
rektora	 dne	 9.	 listopadu	 2020,	 dále	 se	 jím	 zabývá	 komise	 ustanovená	 velkým	 senátem	 a	
plénum	AS	UK	by	ji	mělo	probírat	na	svém	prosincovém	jednání	dne	18.	prosince	2020	v	10:00	
hodin.			
					V	pondělí	16.	listopadu	2020	obdržel	předseda	AS	FSV	UK	v	souladu	se	statutem	fakulty	a	
jednacím	řádem	Plán	realizace	Strategického	záměru	FSV	UK	na	rok	2021,	který	byl	obratem	
přeposlán	všem	členkám	a	členům	senátu.	Jednotlivé	senátní	komise	–	ekonomická,	studijní	a	
legislativní	 –	 se	 jím	 budou	 zabývat	 ve	 čtvrtek	 26.	 listopadu	 2020.	 Podrobné	 časy	 zasedání	
komisí	 jsou	 uvedeny	 na	 stránkách	 FSV	 UK.	 Předseda	 senátu	 se	 pozastavil	 nad	 tím,	 že	 se	
zásadním	koncepčním	dokumentem	nebude	zabývat	Komise	pro	rozvoj	AS	FSV	UK,	protože	
dodnes	nebylo	svoláno	její	zasedání.		
					V	neděli	15.	listopadu	2020	obdrželi	členové	předsednictva	AS	FSV	UK	pozvání	k	účasti	na	
kulatém	stole,	který	se	ve	středu	18.	 listopadu	2020	zabýval	“závažnými	problémy	v	rámci	
doktorského	studia	oboru	Mezinárodní	vztahy	na	IPS	FSV	UK”.	V	pozvání,	jež	předsednictvu	
senátu	adresoval	dr.	Jakub	Záhora,	se	uvádí,	že	podnětem	se	bude	zřejmě	zabývat	i	AS	FSV	UK.	
Kulatého	stolu	se	zúčastnili	předseda	a	místopředseda	senátu,	kteří	seznámili	ostatní	členy	
předsednictva	AS	FSV	UK	 s	průběhem	kulatého	 stolu.	Předseda	AS	FSV	UK	 se	následně	na	
zasedání	 kolegia	děkanky	 v	pondělí	 23.	 listopadu	2020	ptal	 členů	 kolegia	na	 řešení	 celého	
problému.	 Proděkan	 pro	 doktorské	 studium	 doc.	 Tomáš	 Cahlík	 informoval,	 že	 první	 část	
podnětu	petentů	obdrželo	vedení	fakulty	dne	30.	října	2020.	Proděkan	Cahlík	dále	sdělil,	že	na	
základě	 uskutečněného	 kulatého	 stolu	 bude	 v	 lednu	 2021	 uspořádán	 speciální	 seminář	 o	
dobré	praxi	k	dodržování	etických	postupů	v	doktorském	studiu	na	Days	of	Young	Science.	
Předsednictvo	senátu	obdrželo	v	závěru	svého	zasedání	v	15:54	hodin	podnět	k	projednání	
nazvaný	„Problémy	spojené	s	doktorským	studiem	Mezinárodních	vztahů	IPS	FSV	UK“,	 jenž	
promptně	zařadilo	do	návrhu	programu	(viz	níže).	



					Předseda	AS	FSV	UK	se	20.	listopadu	2020	prostřednictvím	platformy	Zoom	zúčastnil	části	
zasedání	AS	UK	a	překvapilo	 jej,	 že	v	 rámci	bodu	Návrh	čerpání	 z	 fondu	“Mikuláš”	nebyla	
schválena	žádost	FSV	UK,	jež	byla	jednou	ze	společných	snah	vedení	fakulty	a	senátu	napravit	
dlouhodobý	 (ne)soulad	 přerozdělování	 prostředků	 při	 tvorbě	 rozpočtů	 s	 principy	
dlouhodobého	záměru	UK,	který	poškozuje	FSV	UK.	Ještě	týž	den	adresoval	předseda	senátu	
dopis	 předsedovi	 Ekonomické	 komise	 AS	 UK	 doc.	 Nigrinovi,	 v	 němž	 vyjadřuje	 obavy	 –	 i	 s	
ohledem	na	průběh	 jednání	Ekonomické	komise	UK	–	z	dalšího	poškození	FSV	UK.	Požádal	
proto	předsedu	komise	doc.	Nigrina	o	termín	dalšího	zasedání	ekonomické	komise,	kterého	
se	hodlá	zúčastnit.	Vyjádřil	zároveň	lítost	nad	dosavadními	výsledky	práce	zástupců	FSV	UK	ve	
velkém	 senátu,	 které	 by	 umožnily	 fakultě	 alespoň	 částečně	 napravit	 nespravedlnost	 v	
přerozdělování	 prostředků	 v	 rámci	 UK.	 Následně	 na	 rozšířeném	 kolegiu	 děkanky	 dne	 23.	
listopadu	2020	požádal	zástupce	FSV	v	AS	UK	(především	dr.	Jüptnera)	o	účast	na	zasedání	AS	
FSV	UK	dne	1.	prosince	2020.	
					Předseda	AS	 FSV	UK	 dále	 informoval	 členy	 předsednictva,	 že	 děkanka	 ve	 středu	 odešle	
návrh	 Strategického	 záměru	 FSV	 UK	 2021-2025,	 aby	 mohl	 být	 projednán	 v	 jednotlivých	
komisích.	Zmíněný	dokument	projednávalo	v	pondělí	23.	listopadu	2020	rozšířené	kolegium	
děkanky,	na	němž	předseda	AS	FSV	UK	společně	s	doc.	Tomášem	Weissem	(IMS)	požadoval	
rozšíření	 pasáží	 o	 elektronizaci	 fakulty,	 byť	 je	 tato	 problematika	 závislá	 na	 neakčnosti	
rektorátu.	V	této	souvislosti	se	předsednictvo	AS	FSV	UK	pozastavilo	nad	nečinností	vedení	UK	
ve	vztahu	k	elektronizaci	univerzity.	Předsednictvo	senátu	se	zároveň	shodlo,	že	požádá	vedení	
komisí,	 aby	 se	 návrhem	 dokumentu	 zabývaly	 a	 následně	 předsedkyně/předsedové	 komisí	
materiál	opoznámkovali	s	termínem	do	10.	prosince	2020.					
					Členové	předsednictva	dále	diskutovali	o	vzniku	druhé	Výroční	zprávy	AS	FSV	UK	za	rok	
2020.	Texty	členů	předsednictva	budou,	podle	vzoru	loňské	zprávy,	odevzdány	15.	prosince	
2020	předsedovi	Komise	pro	vnější	vztahy	FSV	UK	Janu	Křovákovi.			
					Předseda	senátu	dále	seznámil	členy	předsednictva	s	návrhem	programu	řádného	zasedání	
AS	FSV	UK,	jež	se	uskuteční	dne	1.	prosince	2020	od	15:00	hodin	prostřednictvím	platformy	
Zoom.		
					Poté	předsednictvo	diskutovalo	o	programu	řádného	zasedání	AS	FSV	UK:	
	
					Návrh	programu:	
	

1. Schválení	návrhu	programu	a	zápisu	z	řádného	zasedání	AS	FSV	UK	ze	dne	3.	listopadu	
2020.	

2. Zprávy	z	předsednictva	a	komisí	AS	FSV	UK		
3. Informace	z	vedení	FSV	UK	
4. Plán	realizace	Strategického	záměru	FSV	UK	na	rok	2021	
5. Nová	Pravidla	pro	přiznávání	stipendií	na	FSV	UK	k	prvnímu	vyjádření	
6. Změna	rozpočtu	Stipendijního	fondu	pro	rok	2020	
7. Situace	studentek	a	studentů	v	průběhu	druhé	vlny	pandemie	covid-19	
8. Novelizace	volebního	řádu	AS	FSV	UK	–	záměr	
9. Problémy	spojené	s	doktorským	studiem	Mezinárodních	vztahů	IPS	FSV	UK	
10. Různé		

	
					Předsednictvo	AS	FSV	UK	vyslovilo	s	tímto	návrhem	programu	jednomyslný	souhlas.			
	
Zapsal:	Václav	Moravec	


