Zápis č. 2 ze schůze předsednictva AS FSV UK
Datum: 25. 2. 2019 od 16:00
Místo: Hollar, č. 212
Přítomní: Václav Moravec, Jaromír Soukup, Ondřej Šveda, Šimon Appelt
Úvodem předseda informoval o dvou zasedáních kolegia děkanky, jichž se v uplynulých dnech
zúčastnil. Ocenil vstřícnost vedení fakulty k intenzivnější spolupráci s novým senátem. Na zasedáních
kolegia prosazoval včasné zasílání podkladů do pracovních komisí AS FSV UK (např. akreditace). S tímto
požadavkem se ztotožnil i zbytek předsednictva a apeluje tímto na vedení fakulty, aby materiály i
případnou další agendu zasílalo alespoň s pětidenním předstihem.
Dalším tématem, které předseda na základě jednání kolegia děkanky akcentoval byla změna časového
plánu předávání Zlatých kurzů na plénech AS FSV UK, aby k slavnostnímu ceremoniálu nedocházelo
v průběhu rozjednaných bodů senátu, kdy ocenění čekají před jednací místností, až na ně „přijde řada“.
V tomto kontextu předsednictvo projednalo představenou inovaci – vyvstává totiž potřeba zařadit
tento bod na dubnové zasedání pléna AS FSV UK. Po krátké diskuzi se předsednictvo shodlo, že zařadí
udělování Zlatých kurzů hned na začátek dubnového pléna, tedy těsně po 15. hodině.
Následným bodem jednání předsednictva byla problematika elektronizace voleb do AS FSV UK. Jaromír
Soukup ocenil práci studentů ISS FSV UK, kteří se tématem zabývali ve své semestrální práci a dodal,
že věc komplikuje zastaralost dříve využívaného programu. Se Šimonem Appeltem se shodl na tom, že
z finančního hlediska nemá smysl zadávat vlastní řešení, pakliže na jiných fakultách systém
elektronických voleb běžně využívají. Po hlubší diskuzi se předsednictvo rozhodlo, že nechá bod
k projednání na březnovém plénu a dosud shromážděné podklady předá Komisi pro rozvoj AS FSV
UK. Tento bod garantuje J. Soukup.
Slova se opět ujal V. Moravec. Představil předsednictvu podklady k bodům 5 a 7 březnového pléna AS
FSV UK, tedy „Dodatečná volba členů komisí + vyřešení termínů zasedání Ekonomické komise a Komise
pro rozvoj“ a „Vznik komise pro vnější vztahy AS FSV UK a stanovení základních principů komunikační
strategie AS FSV UK“. Předsednictvo oba body zařadilo do programu březnového pléna. Diskuze se
následně přesunula k možnosti online streamování zasedání AS FSV UK. Ondřej Šveda v této souvislosti
upozornil na pasáže nově vznikajícího jednacího řádu. Š. Appelt s V. Moravcem přišli s dovětkem, že
jde o poměrně nákladnou záležitost a navrhli tento záměr dobře promyslet. Předsednictvo se shodlo
i tento bod nechat v kompetenci nově vznikající komise pro vnější vztahy AS FSV UK.
Posledními body zasedání předsednictva bylo ustanovení finálního programu březnového pléna a
rozdělení kompetencí. Krom již zmíněného se Ondřej Šveda zavázal sestavit podklady k rozdělení
Studentských peněz a doplnit je o výsledný výstup ihned po zasedání Studentské komory AS FSV UK;
Jaromír Soukup dodá a přednese podklady k elektronizaci voleb do AS FSV UK.
Na zasedání rozšířeného kolegia děkanky 4. března 2019 bude za předsednictvo AS FSV UK přítomen
Šimon Appelt, který se zavázal zpětně informovat předsednictvo o projednávané agendě.

Finálně navrhované body březnového zasedání:
1. Schválení návrhu programu a zápisu z minulého zasedání AS FSV UK
2. Informace z vedení FSV UK
3. Zpráva o průběhu hodnocení výuky studenty na FSV UK (Krištoufek)

4. Informace o jednání studentské komory ve věci studentských peněz (Šveda)
5. Dodatečná volba členů komisí + vyřešení termínů zasedání Ekonomické komise a Komise pro
rozvoj fakulty (Moravec)
6. Diskuze nad novým jednacím řádem, doporučení legislativní komise (Kukačka)
7. Vznik komise pro vnější vztahy AS FSV UK a stanovení základních principů komunikační
strategie AS FSV UK (Moravec)
8. Elektronické volby jako jedna z agend komise pro rozvoj fakulty (J. Soukup)
9. Různé

