Výroční zpráva
AS FSV UK za rok 2021
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Magda Pečená,
předsedkyně AS FSV UK

SLOVO PŘEDSEDKYNĚ
AKADEMICKÉHO SENÁTU FSV UK
Nově zvolený senát se ujal svých povinností v únoru na svém prvním zasedání –
on-line. Druhé jednání proběhlo také on-line, další také a následující také… Mnozí
senátoři-začátečníci tak nedostali tu správnou porci atmosféry a informací, kterou
by jistě pro začátek ocenili. Ale přesto jsme se celým prvním půlrokem prokousali,
projednali jsme vše, co bylo třeba, a pomalu začali chápat, že tento senátní rok bude
o jinonickém projektu a o volbách všeho druhu. Poprvé jsme se všichni naživo viděli
až 14. září 2021.
První vlaštovkou supervolebního roku bylo slyšení kandidátů na funkci rektora,
profesorka Králíčková a profesor Stehlík se připojili k našemu on-line jednání na začátku
června. Mně je osobně velkou ctí, že jsme jako senát doporučili jako kandidátku na
funkci rektorky paní profesorku Králíčkovou. Do jejího funkčního období jí přejeme
mnoho elánu a zdraví, stejně tak všem novým členům kolegia rektorky, především pak
zástupcům naší fakulty.
Zásadními volbami pak pro nás byly volby kandidáta na funkci děkana. Ačkoliv se
při vyhlášení volby zdálo, že by volba mohla být napínavá, nakonec se do klání přihlásil
pouze jediný kandidát, zkušený to proděkan pro rozvoj doktor Tomáš Karásek, a ten byl
s přehledem zvolen v tajné volbě již v prvním kole první volby. I jemu přejeme hodně sil
do další práce, úspěšné dokončení projektu jinonického areálu a všech dalších cílů, které
si jako nový děkan se svým týmem předsevzal. Jako senát budeme pečlivě sledovat
například projekty spojené s elektronizací fakulty.
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Hned po volbě kandidáta na děkana proběhly volby studentských ombudsmanů, blíže
o tomto projektu poreferuje kolegyně Bára Součková za Sociální komisi.
V září jsme také vyhlásili volby do Akademického senátu UK, které se uskutečnily
elektronickou formou v listopadu. Po technicko-administrativní stránce proběhly poměrně
hladce, za což patří velký dík tajemníkovi Ondřeji Blažkovi. Škoda jen, že účast studentů-voličů i studentů-kandidátů byla tak nízká (nakonec byli pouze dva studenti-kandidáti
a dva jsou do senátu za naši fakultu také voleni). Je to známkou nízké míry ztotožnění
se s univerzitou, nebo nezájem o dění o úroveň výš? Možná je to i vzkaz pro nás a vedení
fakulty, abychom neustávali ve zdůrazňování naší sounáležitosti s univerzitou jako
naší Alma mater. Nezapomeňme, že jako absolventi zavátí do různých koutů světa
se nebudeme pyšnit zkratkami jako FSV, IKSŽ, IES, IPS, IMS či ISS… Ale pouze značkou
„Charles University“.
Děkuji moc všem kolegům ve volebních i jiných komisích, kteří dopomohli k hladkému
průběhu všech voleb i předvolebních setkání.
S postupujícím rokem také poměrně zhoustlo množství materiálů a podkladů týkající
se dokončovacích prací v projektu rekonstrukce a dostavby jinonického areálu. Doufejme,
že senát představuje konstruktivní prvek v celém schvalovacím procesu a přispívá tak
k jeho brzkému dokončení. Všichni se na nový areál těšíme a já osobně doufám, že se
poslední zasedání našeho funkčního období odehraje v některé z krásných zasedaček
nového kampusu.
Kromě těchto velkých témat jsme nerezignovali ani na další, která připomenou
kolegové v jednotlivých komisích, přičemž největším je pravděpodobně již zmíněný
projekt studentského ombudsmana, nové akreditace, předpisy a řády, aktualizace
Volebního řádu FSV UK atd.
Novým prvkem fungování senátu byl i samostatný rozpočet AS FSV UK navržený
minulým senátem, který umožnil podle určitého jednoduchého klíče rozdělit prostředky
všem senátorům a senátorkám a odměnit tak – alespoň symbolicky – jejich čas a energii
věnovanou společné věci. Děkujeme.
V tomto roce došlo k výměně na postu tajemnice senátu, Kateřinu Vovsovou nahradila
Tereza Volfová. Děkuji moc oběma za jejich práci a nasazení při zajišťování senátní agendy.
Bohužel tento rok byl výjimečný i tím, že nás v průběhu roku navždy opustili dva
kolegové, dlouholetý senátor-pedagog docent Filip Láb a bývalý senátor-student
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Filip Šourek. Děkujeme za jejich práci pro naši fakultu i senát, navždy zůstanou
pevnou součástí naší fakulty.
Na závěr všem senátorům a senátorkám, celé akademické obci i všem zaměstnancům
fakulty přeji hodně zdaru a nám, senátorům, navíc přeji, aby se nám v příštím roce dařilo
otevírat témata, která mají smysl, a uzavírat ta, která jsou uspokojivě řešená.

Přehled účastí na zasedání Akademického senátu FSV UK v roce 2021
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Poznámka: Nick Ojo Omorodion a Karina Rejchrtová se v zimním semestru připojovali on-line, protože se oba účastnili
pobytu v zahraničí. Jakub Dolejš (IMS) byl náhradníkem za Filipa Šourka (IMS). Jaromír Soukup byl náhradníkem za zesnulého
Filipa Lába (IKSŽ).
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Složení pedagogické komory Akademického senátu FSV UK v roce 2021

doc. PhDr. Denisa Hejlová,
Ph.D.

Hana Kubátová, M.A. Ph.D.

Mgr. Veronika Macková,
Ph.D.

PhDr. Václav Moravec,
Ph.D. et Ph.D.

Mgr. Magdalena Mouralová,
Ph.D.

Mgr. Magda Pečená, Ph.D.

PhDr, Jaromír Soukup, Ph.D.

PhDr. Pavel Szobi, Ph.D.

prof. MgA. Martin Štoll,
Ph.D.

Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.
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Složení studentské komory Akademického senátu FSV UK v roce 2021

Jakub Dolejš

Šimon Charvát

Mgr. Kateřina Konrádová

Bc. Tomáš Kouba

Bc. Jan Křovák

Bc. Kateřina Motyčková

Bc. Nick Ojo Omorodion

Karina Rejchrtová

Bc. Barbora Součková

Bc. Matěj Šarboch
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Tajemnice AS FSV UK

Mgr. Kateřina Vovsová,
(do 5. října 2021)

Mgr. Tereza Volfová

Akademičtí senátoři In memoriam

doc. Mgr. MgA.
Filip Láb, Ph.D.

8

Bc. Filip Šourek

Složení Akademického senátu FSV UK v roce 2021

Veronika Macková,
Tomáš Kouba,
Nick Ojo Omorodion

PŘEDSEDNICTVO AS FSV UK
Pandemie koronaviru ovlivnila v roce 2021 i zasedání předsednictva Akademického senátu
FSV UK. Osobní kontakt musel jít stranou a byl nahrazen on-line setkáváním. Přesto se
členové předsednictva scházeli pravidelně (přesněji devětkrát během aktuálního funkčního
období) a jejich agenda byla velmi různorodá. Výkonný orgán senátu projednával například
podobu kariérního řádu, strategický záměr fakulty, projekt studentských ombudsmanů,
hodnocení vědy, volbu kandidáta nebo kandidátky na pozici děkana/děkanky FSV UK
nebo podmínky přijímacího řízení.
Předsednictvo pokračovalo v naplňování cílů minulého vedení AS FSV UK, mezi které
patřila i aktivní komunikace s akademickou obcí i členkami a členy senátu. Kromě
zápisů na webových stránkách tak vzniklo i několik příspěvků na sociálních sítích,
včetně krátkých videí, v nichž zástupci studentské komory popsali to nejdůležitější ze
zasedání. Předsednictvo považuje komunikaci prostřednictvím platformy Facebook
za důležitou. Průměrný počet zhlédnutí jednotlivých videí je více než 700 návštěvníků.
Nejúspěšnějším příspěvkem bylo oznámení nového kandidáta na děkana Fakulty
sociálních věd UK. Zprávu o úspěšném zvolení dr. Tomáše Karáska si zobrazilo 3666
uživatelů.
Aktivity a práci Akademického senátu FSV UK propagovali zástupci studentské komory
i během rozdělování tzv. Studentských peněz, kde spolky nebo jednotlivci prezentovali
své projekty a žádali fakultu o finanční příspěvek. Rozpočet Studentských peněz je
podkapitolou rozpočtu FSV UK a letos jeho výše činila 350 000 Kč. V únorovém kole
senátoři hodnotili celkem 23 projektů, které nakonec schválili a podpořili je částkou
179 000 Kč. Velká část představovaných návrhů byla koncipována tak, aby mohla
probíhat i distančně, popřípadě byly peníze využity na nákup techniky pro spolky
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nebo na výrobu jejich propagačních materiálů. Bohužel i tak se kvůli lockdownu
mnoho projektů neuskutečnilo a nevyčerpané prostředky musely být převedeny
do podzimního kola. Tam se tedy rozdělovalo celkem 235 325 Kč mezi 31 projektů.
Předsednictvo těší, že mnoho návrhů zahrnovalo i akce pro zahraniční studenty, kteří
se tak lépe zapojují do dění na Fakultě sociálních věd.
Předsednictvo AS FSV UK bude i nadále pokračovat ve své práci a těší se na společné
(doufejme, že prezenční) setkávání v roce 2022.

10

Předsednictvo AS FSV UK

Karina Rejchrtová

EKONOMICKÁ KOMISE
Ekonomická komise Akademického senátu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
(EK AS FSV UK nebo ekonomická komise) se během roku 2021 sešla celkem sedmkrát ve
stálém složení Jakub Končelík (IKSŽ, nečlen AS FSV UK), Karina Rejchrtová (IKSŽ, členka
AS FSV UK – studentská komora), Šimon Charvát (IKSŽ, člen AS FSV UK – studentská
komora), Pavel Szobi (IMS, člen AS FSV UK – pedagogická komora) a Monika Hollmannová
(IES, členka AS FSV UK – pedagogická komora). Předsedkyní byla na prvním zasedání
25. 2. zvolena Karina Rejchrtová a místopředsedkyní Monika Hollmannová.
Agenda, kterou se komise během funkčního období 2021 zabývala, se skládala především
z diskusí nad návrhem rozpočtu a dále kontroly čerpání rozpočtu a projednávání případných úprav a jejich schvalování, resp. doporučení plénu senátu ke schválení. Na prvních
zasedáních komise diskutovala a následně doporučila ke schválení i Strategický záměr
FSV UK pro rok 2021–2025.
Mezi dlouhodobě projednávané téma patřila dostavba jinonického areálu. Ekonomická
komise se zabývala změnami, ke kterým docházelo v souvislosti s jeho financováním.
Jednalo se především o úpravu harmonogramu realizace díla a navýšení ceny kvůli
potřebě víceprací a změn, které byly navrženy i fakultou samotnou, neboť v průběhu
let se mění i racionální požadavky na stavbu a její standardy. Tyto úpravy byly komisí
s vedením fakulty důkladně diskutovány. Podoba těchto změn byla výsledkem náročných jednání vedení fakulty s dodavatelem stavby, během kterých se povedlo pro
fakultu vykomunikovat dle našeho názoru dobré podmínky. V závislosti se zpožděním
dostavby areálu bylo paralelně projednávaným tématem prodloužení nájemní smlouvy
v Pekařské 16.
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Dalším důležitým tématem tohoto funkčního období byl návrh rozpočtu Stipendijního
fondu pro rok 2021, kdy se podařilo vymezit tzv. kovidová stipendia pro studenty v nouzi.
V této podobě byl následně AS FSV UK schválen.
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Kateřina Konrádová

LEGISLATIVNÍ KOMISE
Legislativní komise Akademického senátu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
(LK AS FSV UK) začala pracovat v novém funkčním období 2021–2023 v následujícím
složení: Filip Láb (IKSŽ, člen AS FSV UK – pedagogická komora), Martin Štoll (IKSŽ, člen AS
FSV UK – pedagogická komora), Kateřina Konrádová (ISS, členka AS FSV UK – studentská
komora) a Jiří Kukačka (IES, nečlen AS FSV UK).
V říjnu 2021 bylo obsazení komise dále rozšířeno o Jakuba Dolejše (IMS, člen AS
FSV UK – studentská komora) a Michala Červinku (IES, nečlen AS FSV UK). Na konci roku
zájem o členství v komisi rovněž vyjádřil Michal Smetana (Odborová organizace, nečlen
AS FSV UK), avšak jeho členství bude předmětem hlasování až v lednu 2022.
V průběhu roku 2021 pozici předsedy komise zastával Filip Láb a pozici místopředsedkyně Kateřina Konrádová. Komise byla ovšem zasažena náhlou smrtí Filipa Lába dne
31. 5. 2021. Komise by ráda vyjádřila zarmoucení nad ztrátou skvělého kolegy a kamaráda,
který byl dlouhodobě aktivní jak na poli AS FSV UK, tak samotné Legislativní komise.
LK AS FSV UK zasedala v roce 2021 celkem devětkrát, jmenovitě 15. 2. 2021, 26. 2. 2021,
1. 4. 2021, 26. 4. 2021, 6. 5. 2021, 27. 5. 2021, 4. 10. 2021, 1. 11. 2021 a 2. 12. 2021
(zápisy z jednotlivých zasedání jsou dostupné na webu AS FSV UK).
Tematicky se komise v průběhu roku věnovala zejména strategickým dokumentům,
koncepčním otázkám či výkladu klíčových fakultních předpisů. Na začátku působení byla
pozornost výrazně věnována především projednávání a finalizaci Strategického záměru
FSV UK na období 2021–2025 či diskuzím nad návrhem Kariérního řádu FSV UK. Komise
se dále zaměřovala na projednání opatření děkanky (např. Organizace doktorského
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studia) a podkladům souvisejícím s dostavbou areálu v Jinonicích, výkladům Jednacího
řádu AS FSV UK (např. problematika bodu Různé, náhradníků při přestupu senátora či
senátorky mezi instituty, podoby zápisů a nahrávání jednání AS FSV UK) a novelizaci
Volebního řádu AS FSV UK. V neposlední řadě byli členové a členka komise velmi aktivní
v různých volebních komisích.
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Jan Křovák

STUDIJNÍ KOMISE
Studijní komise Akademického senátu FSV UK (StK FSV UK) je jednou ze stálých pracovních
komisí senátu. V současném funkčním období se jedná o nejpočetnější komisi, ve které
zasedá jedenáct členů akademické obce. Předsedkyní byla na prvním zasedání zvolena
Magdalena Mouralová (ISS) a s agendou Studijní komise jí pomáhají dva místopředsedové,
kterými jsou Martin Štoll (IKSŽ) a Eliška Tomalová (IMS). Mezi další členy komise patří
studenti Tomáš Kouba (IPS), Jan Křovák (IKSŽ), Kateřina Motyčková (IKSŽ) a Matěj
Šarboch (IES). Z pedagogů se zasedání účastní dva zástupci senátu Veronika Macková
(IKSŽ) a Jaromír Soukup (IPS), akademickou obec pak reprezentuje Michal Červinka (IES)
a Lucie Poslušná (CJP).
Studijní komise (StK) má poměrně rozsáhlou agendu, týkající se mimo jiné průběhu
studia a jeho hodnocení, stipendijního řádu či schvalování akreditačních spisů. Významnou částí letošní práce byla diskuse o poměrech cizojazyčných a zahraničních
studentů na půdě fakulty, potažmo univerzity jako celku. Členové debatovali o jejich
začlenění do života na fakultě, mimo jiné třeba zapojením do studentských spolků.
StK se shodla na tom, že veškerá důležitá komunikace ze strany fakulty by měla
být ve dvou jazycích. Anglicky začal komunikovat i Akademický senát AS FSV UK.
Studijní komise se dlouhodobě zabývá také úrovní komunikace obecně, ať už mezi
vedením fakulty a akademickou obcí, nebo mezi pedagogy a studenty. StK jako každý
rok projednávala řadu fakultních předpisů, např. podmínky přijímacího řízení nebo
harmonogram dalšího akademického roku. V letošním roce představoval důležitou
agendu i Kariérní řád FSV UK.
Komplikaci pro studenty i celou akademickou obec znamená v posledních dvou letech
pandemie koronaviru. Ani Studijní komise na to nezapomněla a tématu se opakovaně
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věnovala, ať už v diskusích o průběhu akademického roku či zkouškového období
(včetně organizace pravidelných on-line setkávání s vyučujícími fakulty ke sdílení
dobré praxe), nebo v debatách o nutnosti sociálních stipendií pro studenty v nouzi.
Diskutovalo se ale také například o očkování pedagogů, nutnost nošení respirátorů ve
veškerých prostorách školy či apely na dodržování opatření. Před začátkem zimního
semestru 2021/2022 žádala komise vedení fakulty a ředitele jednotlivých institutů,
aby transparentně a včas zveřejňovali informace o podmínkách průběhu výuky včetně
konkrétních pokynů.
Smutnou událostí letošního roku bylo úmrtí našeho kolegy Filipa Šourka, který byl
až do své rezignace na pozici akademického senátora členem StK. Tímto bychom mu
chtěli poděkovat za veškerou jeho práci nejen v AS FSV UK, ale také pro fakultu jako
celek i mimo ni.
Studijní komise bude i v dalším roce pokračovat ve své práci a ve snaze poskytnout
všem studentům co nejlepší místo ke studiu a všem vědcům, pedagogům a dalším
členům akademické obce a zaměstnancům fakulty co nejpříjemnější místo k práci.
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Barbora Součková

SOCIÁLNÍ KOMISE
Sociální komise Akademického senátu Fakulty sociální věd Univerzity Karlovy (SocK)
sice tradičně nepatří mezi povinně zřizované orgány AS FSV UK, přesto se její fungování
osvědčilo jako zcela zásadní pro utváření lepších podmínek pro členy akademické obce
a další zaměstnance fakulty. I pro aktuální funkční období se tedy členové akademického
senátu rozhodli Sociální komisi zřídit a pokračovat v projektech zásadních pro fakultní
rozvoj.
Na prvním zasedání noví akademičtí senátoři schválili vznik Sociální komisi v následujícím
složení: Jan Křovák (senátor studentské komory, IKSŽ), Veronika Macková (senátorka
pedagogické komory, IKSŽ), Barbora Součková (senátorka studentské komory, IKSŽ), Matěj
Šarboch (senátor studentské komory, IES) a Filip Šourek (senátor studentské komory,
IMS). Dalšími členy komise, kteří nejsou členy AS FSV UK, se stali Eva M. Hejzlarová
(odborová organizace), Jan Hlaváč (IPS) a Lucie Lemonová (ISS). Předsedou komise se
na jejím prvním zasedání stal dne 2. 2. 2021 Filip Šourek. Komisi vedl až do 24. 6. 2021,
kdy po dlouhých rozvahách svou funkci v komisi složil. Na post předsedkyně komise byla
zvolena Barbora Součková. Změny se pak dotkly také postu místopředsedkyně. Lucii
Lemonovou, která tuto funkci zastávala v totožném období jako Filip Šourek, vystřídala
dne 13. 9. 2021 Veronika Macková.
Nejpodstatnější část agendy Sociální komise tvořil projekt studentských ombudsmanů,
který byl připravován již během mandátu předchozích akademických senátorů. Sociální
komise navázala na jejich práci a již na svých prvních únorových jednáních začala
intenzivně pracovat na konkrétní podobě celého projektu. Členové komise se v prvotní
fázi příprav rozdělili do tří pracovních skupin. První skupina se věnovala přípravě řádu pro
normativní ukotvení pozice a přípravě voleb. Druhá započala práci na evaluaci projektu
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a třetí se zabývala tvorbou manuálu pro ombudsmany a přípravě podkladů pro jejich
školení. Komise se spolu s AS FSV UK rozhodla, že pozici studentských ombudsmanů
zatím zřídí dočasně na roční testovací období.
Na počátku února se Sociální komise setkala se všemi řediteli institutů FSV, kterým
odprezentovala základní rámce projektu. Ředitelé předložili komisi řadu podnětů a konstruktivních rad. Stejným způsobem komise projekt konzultovala i s fakultním vedením,
především pak s proděkanem pro studijní záležitosti prof. Ladislavem Krištoufkem, a se
zástupci oficiálních studentských spolků fakulty. Po společných diskusích se podařilo
zformovat konkrétní představu o podobě ombudsmanského institutu a na základě
toho komise vypracovala dokument Řád studentských ombudsmanů, který funkci
v současnosti normuje.
V červnu vyhlásila Sociální komise volby na pozici studentských ombudsmanů, které
proběhly ve dnech 13. a 14. 10. 2021 prostřednictvím on-line aplikace, již obstaral
tajemník FSV UK Ing. Ondřej Blažek. Volby skončily úspěšným zvolením pěti studentských
ombudsmanů, jednoho pro každý z fakultních institutů. Stali se jimi Viktorija Pasichnyk
(IES), Marcel Faltys (IKSŽ), Tomáš Čevela (IMS), Jan Volenec (IPS) a Julie Hlaváčová (ISS).
Ombudsmanům a ombudsmankám byl následně předán souborný manuál k funkci a prošli
školením se školní psycholožkou Mgr. Vladěnou Šnoblovou. Zvolení ombudsmani se od
listopadu stali stálými hosty na zasedáních Sociální komise, kde tak mohou pravidelně
informovat o své činnosti a aktivitách.
Sociální komise se věnovala i další agendě. Mapovala na fakultě situaci související
s nevhodným chováním či sexuálním obtěžováním. Dále se zabývala rozšiřováním
povědomí o duševním zdraví a možnostech, které studentům a studentkám v těchto
souvislostech fakulta poskytuje. Vzhledem k tomu, že se akademický senát nerozhodl
zřídit Komisi pro vnější vztahy, Sociální komise částečně přebrala její agendu. Zabývala se
především širší propagací obecné činnosti akademického senátu, začala po pravidelných
zasedáních pléna AS FSV UK natáčet informační videa se studentskými senátory, která
měla na sociálních sítích poměrně velký úspěch.
I v nadcházejícím období se Sociální komise bude zabývat projektem studentských
ombudsmanů. Na základě nastřádaných dat z evaluace a dalších podnětů a zkušeností
z voleb a ročního zkušebního období plánuje novelizovat normy, které pozici upravují.
Do budoucna chce také pokračovat v podpoře povědomí o duševním zdraví studentů
a studentek a chce se zasadit o to, aby byla fakulta i nadále příjemným a bezpečným
místem nejen ke studiu, ale i k dalším činnostem, které akademická půda umožňuje.
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Závěrem bych chtěla se vší upřímností a hlubokou úctou vzpomenout na našeho
drahého kolegu Filipa Šourka. Děkuji mu za jeho píli, ochotu a vervu, se kterou se zasazoval o zdravé fungování Sociální komise a celé fakulty. Do každého projektu vstupoval
s elánem, ale i notnou dávkou kritického pohledu. Filip byl nejen neobyčejným kolegou,
ale především vzácným člověkem.
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Příloha č. 1
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
AKADEMICKÉHO SENÁTU
FAKULTY SOCIÁLNÍCH VĚD
Usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 2. 2. 2021 od 15:00
Místo: on-line jednání prostřednictvím platformy Zoom
• Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje program zasedání 2. 2. 2021.
• Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání ze dne 12. 1. 2021.
• Usnesení č. 3: AS FSV UK schvaluje využití elektronického hlasovacího systému Univerzity
Karlovy pro realizaci tajných voleb a tajného hlasování během dnešního zasedání.
• Usnesení č. 4: AS FSV UK schvaluje komisi pro volbu předsedy, místopředsedy, zbytku
předsednictva a poradních orgánů AS FSV UK ve složení Hana Kubátová, Magdalena
Mouralová a Martin Štoll.
• Usnesení č. 5: AS FSV UK zvolil Magdu Pečenou předsedkyní AS FSV UK, Nicka Ojo
Omorodiona místopředsedou AS FSV UK, Veroniku Mackovou a Tomáše Koubu členy
předsednictva AS FSV UK.
• Usnesení č. 6: AS FSV UK schvaluje Karinu Rejchrtovou členkou Ekonomické komise
AS FSV UK.
• Usnesení č. 7: AS FSV UK schvaluje Pavla Szobiho členem Ekonomické komise AS FSV
UK. Usnesení č. 8: AS FSV UK schvaluje Jakuba Končelíka členem Ekonomické komise AS
• FSV UK. Usnesení č. 9: AS FSV UK schvaluje Moniku Hollmannovou členkou Ekonomické
komise AS FSV UK.
• Usnesení č. 10: AS FSV UK schvaluje Kateřinu Konrádovou členkou Legislativní komise
AS FSV UK.
• Usnesení č. 11: AS FSV UK schvaluje Martina Štolla členem Legislativní komise AS FSV UK.
• Usnesení č. 12: AS FSV UK schvaluje Filipa Lába členem Legislativní komise AS FSV UK.
• Usnesení č. 13: AS FSV UK schvaluje Jiřího Kukačku členem Legislativní komise AS FSV UK.
• Usnesení č. 14: AS FSV UK schvaluje Jana Křováka členem Studijní komise AS FSV UK.
• Usnesení č. 15: AS FSV UK schvaluje Kateřinu Motyčkovou členkou Studijní komise
AS FSV UK.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Usnesení č. 16: AS FSV UK schvaluje Martina Štolla členem Studijní komise AS FSV UK.
Usnesení č. 17: AS FSV UK schvaluje Matěje Šarbocha členem Studijní komise AS FSV UK.
Usnesení č. 18: AS FSV UK schvaluje Filipa Šourka členem Studijní komise AS FSV UK.
Usnesení č. 19: AS FSV UK schvaluje Veroniku Mackovou členkou Studijní komise
AS FSV UK.
Usnesení č. 20: AS FSV UK schvaluje Magdalenu Mouralovou členkou Studijní komise
AS FSV UK.
Usnesení č. 21: AS FSV UK schvaluje Elišku Tomalovou členkou Studijní komise AS FSV UK.
Usnesení č. 22: AS FSV UK schvaluje Tomáše Koubu členem Studijní komise AS FSV UK.
Usnesení č. 23: AS FSV UK schvaluje Lucii Poslušnou členkou Studijní komise AS FSV UK.
Usnesení č. 24: AS FSV UK schvaluje Jaromíra Soukupa členem Studijní komise AS FSV UK.
Usnesení č. 25: AS FSV UK schvaluje Michala Červinku členem Studijní komise AS FSV UK.
Usnesení č. 26: AS FSV UK schvaluje ustavení Sociální komise. Náplní činnosti komise
bude dokončení vymezení instituce/pozice studentského ombudsmana a dokončení
projektů započatých v minulém funkčním období AS FSV UK (např. Nadační fond FSV UK).
Usnesení č. 27: AS FSV UK schvaluje Jana Křováka členem Sociální komise AS FSV UK.
Usnesení č. 28: AS FSV UK schvaluje Filipa Šourka členem Sociální komise AS FSV UK.
Usnesení č. 29: AS FSV UK schvaluje Matěje Šarbocha členem Sociální komise AS FSV UK.
Usnesení č. 30: AS FSV UK schvaluje Barboru Součkovou členkou Sociální komise
AS FSV UK.
Usnesení č. 31: AS FSV UK schvaluje Veroniku Mackovou členkou Sociální komise
AS FSV UK.
Usnesení č. 32: AS FSV UK schvaluje Evu Hejzlarovou členkou Sociální komise AS FSV UK.
Usnesení č. 33: AS FSV UK schvaluje Lucii Lemonovou členkou Sociální komise AS FSV UK.
Usnesení č. 34: AS FSV UK schvaluje Jana Hlaváče členem Sociální komise AS FSV UK.
Usnesení č. 35: AS FSV UK stanovuje termíny jednání AS FSV UK v letním semestru
akademického roku 2020/2021 na 2. března, 6. dubna, 11. května a 1. června 2021 vždy
od 15:00 hodin, v místnosti H212 nebo on-line dle epidemické situace.
Usnesení č. 36: AS FSV UK souhlasí se záměrem uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě
o dílo na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby na realizaci projektu
„Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“.

Usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 2. 3. 2021 od 15:00
Místo: on-line jednání prostřednictvím platformy Zoom
• Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje program zasedání 2. 3. 2021.
• Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání ze dne 2. 2. 2021.
• Usnesení č. 3: AS FSV UK vyzývá vedení fakulty k zapracování indikátorů, k zapracování
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•
•
•
•
•

či vypořádání připomínek Legislativní komise AS FSV UK a předložení doplněného
a revidovaného Strategického záměru FSV UK 2021–2025 na dubnové plénum senátu.
Usnesení č. 4: AS FSV UK vyjadřuje v souvislosti s projednáváním Strategického záměru
FSV UK na období 2021–2025 lítost nad neschopností vedení UK posunout elektronizaci
administrativních agend.
Usnesení č. 5: AS FSV UK bere na vědomí rozhodnutí o přidělení tzv. Studentských
peněz ze dne 18. února 2021.
Usnesení č. 6: AS FSV UK vyjadřuje souhlas se záměrem vydat novelizované opatření
děkanky (č. 31/2019) – Organizace doktorského studia na FSV UK.
Usnesení č. 7: AS FSV UK schvaluje komisi pro volbu členů poradních orgánů (komisí)
AS FSV UK ve složení Magdalena Mouralová, Hana Kubátová a Martin Štoll.
Usnesení č. 8: AS FSV UK schvaluje Šimona Charváta členem Ekonomické komise
AS FSV UK.

Usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 6. 4. 2021 od 15:00
Místo: on-line jednání prostřednictvím platformy Zoom
• Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje program zasedání 6. 4. 2021.
• Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání ze dne 2. 3. 2021.
• Usnesení č. 3: AS FSV UK schvaluje znění Strategického záměru Fakulty sociálních věd
Univerzity Karlovy na období 2021–2025. Zároveň žádá vedení fakulty o pravidelnou půlroční
informaci o naplňování cílů tohoto Strategického záměru (v rámci Informace z vedení).
• Usnesení č. 4: AS FSV UK žádá vedení fakulty o poskytnutí podkladů k výsledkům
Hodnocení vědy a uvítá účast vedení Univerzity Karlovy na nejbližším jednání AS FSV UK
k této věci.
• Usnesení č. 5: AS FSV UK vyzývá Sociální komisi AS FSV UK ke zpracování podkladových
materiálů pro studentské ombudsmany a zprostředkování této pozice v rámci jednotlivých
institutů FSV UK pro roční zkušební období.
• Usnesení č. 6: AS FSV UK schvaluje předložené změny Podmínek přijímacího řízení se
začátkem v akademickém roce 2021/2022.
• Usnesení č. 7: AS FSV UK projednal předložený rozpočet Stipendijního fondu a doporučuje
jeho zařazení v předložené struktuře jako součást rozpočtu FSV UK.
Usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 11. 5. 2021 od 15:00
Místo: on-line jednání prostřednictvím platformy Zoom
• Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje program zasedání 11. 5. 2021.
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• Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání ze dne 6. 4. 2021.
• Usnesení č. 3: AS FSV UK schvaluje rozpočet FSV UK na rok 2021.
• Usnesení č. 4: AS FSV UK stanovuje řádné jednání AS FSV UK na 14. září 2021 od 15:00.
AS FSV UK stanovuje termíny jednání AS FSV UK v zimním semestru akademického
roku 2021/2022 na 5. října, 12. října, 2. listopadu, 7. prosince 2021, 11. ledna a 1. února
2022 vždy od 15:00 hodin, v místnosti H212 nebo on-line dle epidemické situace.
• Usnesení č. 5: AS FSV UK vyhlašuje volbu kandidáta na funkci děkana FSV UK pro období
od 1. 2. 2022 do 31. 1. 2026 na úterý 12. října 2021.
• Usnesení č. 6: AS FSV UK jmenuje komisi pro tajné hlasování o členech volební komise
pro volbu kandidáta na funkci děkana ve složení Martin Štoll, Hana Kubátová, Magdalena
Mouralová.
• Usnesení č. 7: AS FSV UK jmenuje komisi pro tajné hlasování o členech volební komise
pro volbu kandidáta na funkci děkana ve složení Nick Ojo Omorodion, Hana Kubátová,
Magdalena Mouralová.
• Usnesení č. 8: AS FSV UK schvaluje do volební komise pro volbu kandidáta na funkci
děkana Filipa Lába.
• Usnesení č. 9: AS FSV UK schvaluje do volební komise pro volbu kandidáta na funkci
děkana Kateřinu Konrádovou.
• Usnesení č. 10: AS FSV UK schvaluje do volební komise pro volbu kandidáta na funkci
děkana Martina Štolla.
• Usnesení č. 11: AS FSV UK schvaluje předložená Pravidla pro přiznávání stipendií na
FSV UK beze změn.
Usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 1. 6. 2021 od 15:00
Místo: on-line jednání prostřednictvím platformy Zoom
• Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje upravený program zasedání 1. 6. 2021.
• Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání ze dne 11. 5. 2021.
• Usnesení č. 3: AS FSV UK souhlasí se záměrem uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby na realizaci projektu
„Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“.
• Usnesení č. 4: AS FSV UK souhlasí se záměrem svěřit do správy FSV UK veškeré zbývající
prostory ubytovacího zařízení Jinonice.
• Usnesení č. 5: AS FSV UK schvaluje znění Výroční zprávy za rok 2020.
• Usnesení č. 6: AS FSV UK schvaluje znění Výroční zprávy o hospodaření FSV UK
za rok 2020.
• Usnesení č. 7: AS FSV UK schvaluje znění Volebního řádu Akademického senátu Fakulty
sociálních věd Univerzity Karlovy.
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• Usnesení č. 8: AS FSV UK jmenuje komisi pro tajné hlasování ve složení Hana Kubátová,
Magdalena Mouralová, Martin Štoll.
• Usnesení č. 9: AS FSV UK navrhuje na kandidátku na funkci rektorky UK prof. Milenu
Králíčkovou.
Usnesení z mimořádného zasedání AS FSV UK
Datum: 15. 6. 2021 od 16:30
Místo: on-line jednání prostřednictvím platformy Zoom
• Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje program mimořádného zasedání 15. 6. 2021.
• Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání ze dne 1. 6. 2021.
• Usnesení č. 3: AS FSV UK schvaluje změnu rozpočtu FSV UK na rok 2021 v souvislosti
s přidělenou 2. splátkou programů Progres a bonifikací programů Progres.
• Usnesení č. 4: AS FSV UK schvaluje principy rozpočtu AS FSV UK pro rok 2021.
• Usnesení č. 5: AS FSV UK jmenuje komisi pro tajné hlasování o členech volební komise
pro volbu kandidáta na funkci děkana ve složení Martin Štoll, Hana Kubátová, Magdalena
Mouralová.
• Usnesení č. 6: AS FSV UK schvaluje do volební komise pro volbu kandidáta na funkci
děkana Jaromíra Soukupa.
Usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 14. 9. 2021 od 15:00
Místo: Hollar, místnost č. 212
• Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje upravený program zasedání 14. 9. 2021.
• Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis z mimořádného zasedání ze dne 15. 6. 2021.
Usnesení č. 3: AS FSV UK projednal návrh na změnu opatření děkanky č. 31/2018 Statut
Komise pro etiku ve výzkumu.
• Usnesení č. 4: AS FSV UK schvaluje podmínky přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2022/2023 se zapracovanými změnami.
• Usnesení č. 5: AS FSV UK jmenuje komisi pro tajné hlasování o doplnění komise ve
složení Martin Štoll, Hana Kubátová, Magdalena Mouralová.
• Usnesení č. 6: AS FSV UK vyhlašuje volby do Akademického senátu UK pro období
2022-2025 na 24. a 25. listopadu 2021.
• Usnesení č. 7: AS FSV UK vyhlašuje, že volby do Akademického senátu UK pro období
2022-2025 proběhnou v souladu s čl. 1, odst. 2 Volebního řádu AS FSV UK plně elektronicky
pomocí počítačové sítě.
• Usnesení č. 8: AS FSV UK schvaluje návrh jmenování Martina Štolla členem volební
komise pro volby do AS UK na funkční období 2022–2025.
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• Usnesení č. 9: AS FSV UK schvaluje návrh jmenování Pavla Szobiho členem volební
komise pro volby do AS UK na funkční období 2022–2025.
• Usnesení č. 10: AS FSV UK schvaluje návrh jmenování Jana Křováka členem volební
komise pro volby do AS UK na funkční období 2022–2025.
Usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 5. 10. 2021 od 15:30
Místo: Hollar, místnost 212
• Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje upravený program jednání 5. 10. 2021.
• Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání ze dne 14. 9. 2021.
• Usnesení č. 3: AS FSV UK schvaluje komisi pro tajnou volbu tajemnice AS FSV UK
ve složení Martin Štoll, Magdalena Mouralová a Jan Křovák.
• Usnesení č. 4: AS FSV UK schvaluje návrh na jmenování Mgr. Terezy Volfové tajemnicí
AS FSV UK.
• Usnesení č. 5: AS FSV UK schvaluje komisi pro tajnou volbu předsedy dílčí komise pro
volby do AS UK ve složení Matěj Šarboch, Magdalena Mouralová a Jan Křovák.
• Usnesení č. 6: AS FSV UK schvaluje návrh na jmenování prof. Martina Štolla předsedou
dílčí komise pro volby do AS UK.
• Usnesení č. 7: AS FSV UK schvaluje komisi pro „dovolby“ do komisí ve složení Matěj
Šarboch, Magdalena Mouralová a Jan Křovák.
• Usnesení č. 8: AS FSV UK schvaluje novým členem Legislativní komise AS FSV UK
Michala Červinku (IES).
• Usnesení č. 9: AS FSV UK schvaluje novým členem Legislativní komise AS FSV UK
Jakuba Dolejše (IMS).
• Usnesení č. 10: AS FSV UK schvaluje Manuál studentských ombudsmanů, který vzniká
jako jeden z výchozích materiálů pro institut studentských ombudsmanů.
Usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 12. 10. 2021 od 16:00
Místo: Hollar, místnost č. 212
• Usnesení: AS FSV UK zvolil kandidátem na funkci děkana FSV UK PhDr. JUDr. Tomáše
Karáska, Ph.D.
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Usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 2. 11. 2021 od 15:00
Místo: Hollar, místnost č. 212
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje upravený program zasedání 2. 11. 2021.
Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání AS FSV UK ze dne 5. října 2021
Usnesení č. 3: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání AS FSV UK ze dne 12. října 2021.
Usnesení č. 4: AS FSV UK schvaluje komisi pro tajnou volbu Kateřiny Motyčkové
do dílčí volební komise pro volby do AS UK ve složení Jaromír Soukup, Martin Štoll
a Matěj Šarboch
Usnesení č. 5: AS FSV UK schvaluje návrh na jmenování Kateřiny Motyčkové členkou
dílčí volební komise pro volby do AS UK.
Usnesení č. 6: AS FSV UK bere na vědomí rozdělení tzv. Studentských peněz ze dne
28. října.
Usnesení č. 7: AS FSV UK souhlasí se záměrem uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo
na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby na realizaci projektu
„Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“.
Usnesení č. 8: AS FSV UK schvaluje podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium
v akademickém roce 2022/2023.
Usnesení č. 9: AS FSV UK schvaluje úpravu čerpání Stipendijního fondu FSV UK
na rok 2021.

Usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 23. 11. 2021 od 16:00
Místo: Hollar, místnost č. 212
• Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje program zasedání 23. 11. 2021.
• Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání AS FSV UK ze dne 2. listopadu 2021.
• Usnesení č. 3: AS FSV UK souhlasí se záměrem uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo
na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby na realizaci projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“ ve verzi rozšířené oproti znění projednanému
AS FSV UK dne 2. 11. 2021.
• Usnesení č. 4: AS FSV UK souhlasí se záměrem uzavřít dodatek k nájemní smlouvě
v objektu Pekařská 16 s cílem jejího prodloužení, aby objekt mohl poskytnout prostory
pro výuku a zázemí studentům i zaměstnancům fakulty během zimního semestru 2022.
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Usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 7. 12. 2021 od 15:00
Místo: Hollar, místnost č. 212
• Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje upravený program zasedání 7. 12. 2021.
• Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis z mimořádného zasedání AS FSV UK ze dne
23. listopadu 2021.
• Usnesení č. 3: AS FSV UK schvaluje znění Plánu realizace Strategického záměru Fakulty
sociálních věd Univerzity Karlovy v roce 2022.
• Usnesení č. 4: Akademický senát FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu
akreditačního spisu navazujícího magisterského studijního programu International
Economic and Political Studies.
• Usnesení č. 5: Akademický senát FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu akreditačního spisu bakalářského studijního programu Politologie a mezinárodní vztahy.
• Usnesení č. 6: Akademický senát FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu
akreditačního spisu bakalářského studijního programu Politologie a veřejná politika.
• Usnesení č. 7: Akademický senát FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu akreditačního spisu navazujícího magisterského studijního programu Politologie.
• Usnesení č. 8: AS FSV UK vyjadřuje souhlasné stanovisko s předloženým dokumentem
o Organizaci doktorského studia na FSV UK.
• Usnesení č. 9: AS FSV UK souhlasí se záměrem uzavřít smlouvu o zřízení věcného
břemene ve prospěch Pražské plynárenské Distribuce, a.s.
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