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Václav Moravec, 
předseda as FsV UK

slOVO předsedy 
aKadeMicKéhO senátU FsV UK

pospolitost a solidarita – slova, jež nejlépe vystihují hlavní motivy konání 
Akademického senátu Fakulty sociálních věd (dále jen AS FSV UK) v roce 2020, v roce 
poznamenaném pandemií covid-19, kvůli níž se některé členky a členové akademické 
obce ocitli v obtížné životní situaci� Již na počátku první vlny epidemie, tedy na jaře, 
kdy došlo k vyhlášení celostátní karantény a omezení pohybu obyvatel, inicioval senát 
vznik institutu „sociálních stipendií“, která byla oficiálně pojmenována jako „stipendia 
v případě zvláštního zřetele hodná“ a která mohou jednotlivé instituty fakulty využít 
pro podporu studujících v tíživých sociálních podmínkách� Senátní Sociální komise, 
v čele s předsedkyní Veronikou Mackovou, vyřídila od dubna do května více než sedm 
desítek žádostí a podnětů� Část z nich se týkala zajištění notebooků k distanční výuce, 
refundací letenek, snížených plateb za koleje� Více než polovina žádostí však spadala 
právě do oblasti tzv� sociálních stipendií� Díky dohodě senátu s vedením fakulty 
vznikl v roce 2020 nástroj, který umožní i v dalších vlnách epidemie covid-19 pomáhat 
všem, kteří se ne vlastní vinou dostali do obtížné životní situace� V průběhu druhé 
vlny epidemie, tedy na podzim, řešil AS FSV UK podněty studentek a studentů, jež se 
týkaly výše poplatků za „vyklizený pokoj“ na kolejích a nejasných podmínek snížených 
plateb na počátku října 2020� Iniciativa fakultního senátu se v rámci univerzity jako 
celku ukázala jako ojedinělá, proto nedošlo k výraznějšímu pokroku�

bez problému zorganizované elektronické volby a rekordní volební účast byly 
úspěšným zakončením nejen celoročního, ale též dvouletého snažení senátu FSV UK, 
jenž se při svém ustavení v roce 2019 zavázal nabídnout akademické obci, pokud 
možno, co nejsnazší možnosti participace na fakultní samosprávě� Ke vzniku vlastní 
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fakultní volební aplikace, když ji bohužel nebylo schopno vyvinout a nabídnout vedení 
univerzity pro všechny fakulty, by nedošlo nebýt nezměrného úsilí fakultního tajemníka 
Ondřeje Blažka� Do fakultních senátních voleb na konci listopadu se zapojilo bezmála 
45 procent akademické obce� Číslo, jež nepotřebuje komentář�

„A tak, aby naši věrní obyvatelé království, kteří bez ustání lační po plodech 
vědění, se nemuseli v cizích zemích doprošovat almužny, ale aby našli v království 
stůl k pohoštění prostřený a aby se ti, jež vyznamená vrozená bystrost a nad ni, 
stali poznáním věd vzdělanými a nebyli již více nuceni a za zbytečné mohli pokládat, 
za účelem vyhledávání věd kraj světa obcházet, k cizím národům se obracet, nebo 
aby jejich dychtění bylo ukojeno, v cizích končinách žebrat, nýbrž aby za svou slávu 
považovali, že mohou jiné z ciziny k sobě zvát a účastny je činit té lahodné vůně a tak 
velikého vděku,“ stojí v zakládací listině Univerzity Karlovy, kterou signoval Karel IV� dne 
7� dubna 1348� Na slova o „doprošování se almužny“ jsem si vzpomněl v uplynulém roce 
několikrát, a to když fakultní senát řešil se senátem univerzitním nevratnou půjčku 
z fondu Mikuláš ve výši 30 milionů korun na rekonstrukci a dostavbu jinonického 
areálu� Fakultě, zhodnocující univerzitní majetek, bylo v souvislosti s nákladným 
jinonickým projektem několikrát přislíbeno, že se po dobu rekonstrukce „jinonické 
instituty“ přestěhují do náhradních prostor Univerzity Karlovy� Bohužel, zůstalo slov� 
Fakulta si musela zajistit náhradní prostory sama, a to za tržních podmínek�

Žádost o nevratnou půjčku, jež nepokryje ani nájemné náhradních prostor, se 
stala předmětem tvrdého vyjednávání v Ekonomické komisi AS UK, které spíše 
připomínalo handly na arabském trhu� A polovinu půjčky jako vratnou byste nevzali? 
A co kdyby byla celá půjčka vratná a když ji nebudete schopni splácet, tak se vám 
později promine? A můžeme FSV UK poskytnout nevratnou půjčku, když jsme si na 
jaře odhlasovali, že fond Mikuláš bude celouniverzitní bankou na investice? Nejen 
těmto otázkám čelilo vedení fakulty a fakultního senátu na prosincovém zasedání 
Ekonomické komise AS UK, z něhož se vzpamatovávám dodnes� Nevratnou půjčku 
nakonec komise i celouniverzitní senát schválily… Je to však jen slabá útěcha ve snaze 
pochopit, proč Univerzita Karlova jako celek není schopna potlačit rozpory ve svém 
Strategickém záměru a Principech přerozdělování prostředků, na což současný AS 
FSV UK upozorňoval opakovaně; proč vázne celouniverzitní elektronizace; proč není 
fakulta schopna více odbourávat zbytečné papírování… Jak trefně poznamenává 
rakouský filosof Konrad Paul Liessmann ve své teorii nevzdělanosti: „Škola, která 
přestala být místem pohody, soustředění, kontemplace, přestala být školou� Stala se 
jen místem životní nutnosti� A v ní potom dominují projekty a praktika, zkušenosti 
a kontaktní sítě, exkurze a výlety� Času k přemýšlení se nedostává�“
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Abych nekončil pesimisticky, AS FSV UK se snažil v roce 2020, v roce stiženém 
pandemií covid-19, prokázat, že chce, aby naše fakulta byla místem pohody, soustře-
dění a kontemplace� Za to bych chtěl ze srdce poděkovat nejen všem senátorkám 
a senátorům, ale též všem členkám a členům akademické obce naší fakulty�

přehled účastí na zasedání akademického senátu FsV UK v roce 2020
13.1 4.2. 3.3. 7.4. 5.5. 2.6. 9.6. 18.6. 1.9. 6.10. 3.11. 1.12.

Šimon Appelt ° ° � ° ° ° ° °
Emil Aslan ° � ° ° ° � ° ° � � ° °
Martin Bláha ° ° � ° ° � ° ° ° ° ° °
Denisa Hejlová ° ° ° ° ° ° ° � ° ° ° °
Jan Hornát � ° ° ° ° ° ° ° ° � ° °
Jakub Iran ° ° � ° ° � ° ° ° ° ° °
Petr Kobylka ° ° ° ° ° ° � ° � ° ° °
Tomáš Kraváček ° ° ° °
Jan Křovák � ° ° ° ° ° ° � ° ° ° °
Hana Kubátová ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Jiří Kukačka ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Filip Láb � � � � ° � ° ° ° ° ° °
Lucie Lemonová ° ° ° ° ° ° ° ° � ° ° °
Veronika Macková ° ° ° ° ° ° ° ° °
Václav Moravec ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Nick Ojo Omorodion � ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Jaromír Soukup ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Petr Soukup � � ° ° ° � ° � ° ° ° °
Filip Šourek ° ° �
Martin Štoll ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Ondřej Šveda ° ° � ° � ° ° � ° ° ° °
Kateřina Turková ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

Poznámka: Šimon Appelt (IES) ukončil bakalářské studium a jeho mandát v AS FSV UK zanikl, Veronice Mackové (IKSŽ) 
zanikl mandát v AS FSV UK ukončením doktorského studia, doc� Filip Láb (IKSŽ) byl do března 2020 na zahraničním pobytu 
v USA, Tomáš Kraváček (IES) byl náhradníkem za Šimona Appelta, Filip Šourek (IMS) byl náhradníkem Veroniky Mackové�
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složení akademického senátu FsV UK v roce 2020

Bc� Šimon Appelt 
(do 1� 9� 2020)

doc� PhDr� 
Emil Aslan, Ph�D�

Bc� Martin Bláha doc� PhDr� 
Denisa Hejlová, Ph�D�

PhDr� 
Jan Hornát, Ph�D�Bc� 

Bc� Jakub Iran Bc� Petr Kobylka Bc� Tomáš Kraváček 
(od 1� 9� 2020)

Bc� Jan Křovák Hana Kubátová, 
M�A�, Ph�D�

PhDr� Jiří Kukačka, Ph�D� doc� Mgr� MgA� 
Filip Láb, Ph�D� 
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Lucie Lemonová Mgr� Veronika Macková Ph�D� 
(do 15� 9� 2020)

PhDr� Václav Moravec, 
Ph�D�, Ph�D�

Bc� Nick Ojo Omorodion

PhDr� 
Jaromír Soukup, Ph�D�

PhDr� Ing� 
Petr Soukup, Ph�D�

prof� MgA� 
Martin Štoll, Ph�D�

Bc� Filip Šourek 
(od 6� 10� 2020)

Bc� Ondřej Šveda Mgr� Kateřina Turková Mgr� Kateřina Vovsová 
Tajemnice AS FSV UK
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Ondřej Šveda, 
místopředseda as FsV UK

ČinnOst stUdentsKé KOMOry 
aKadeMicKéhO senátU FsV UK

Žádnou výjimkou nebyla ani Studentská komora, respektive její složení� V průběhu 
roku 2020 se obměnilo složení Studentské komory� V září a říjnu 2020 opustili 
Akademický senát člen předsednictva Šimon Appelt (IES) a předsedkyně Sociální 
komise a Komise pro vnější vztahy AS FSV UK Veronika Macková (IKSŽ)� Za dlouhý 
rok a půl jejich usilovné práce na zlepšení života na fakultě jim je vděčná nejen 
Studentská komora, ale také samotní studenti, za něž Veronika se Šimonem 
v senátu bojovali�

Novou posilu pak našla Studentská komora v Tomáši Kraváčkovi (IES) a ve Filipu 
Šourkovi (IMS)� Oba senátoři se pustili do práce v Akademickém senátu s obrovskou 
vervou a neuvěřitelným nadšením� Místo v předsednictvu po Šimonovi zaujal senátor 
z Institutu mezinárodních studií Nick Ojo Omorodion�

I letos se podařilo Studentské komoře AS FSV UK podpořit širokou škálu student-
ských projektů a aktivit� V prvním kole přerozdělování tzv� studentských peněz, které 
proběhlo fyzicky ještě před koronavirovou pandemií, zažádalo o podporu celkem 
37 projektů� Celkovou částku 200 270 Kč rozdělili zástupci Studentské komory 
mezi 36 z nich, jeden projekt byl zamítnut kvůli nedostatečné obhajobě� Podpořit 
se podařilo projekty jako například Superdebata Politologického klubu, sportovní 
aktivity studentů z Institutu ekonomických studií, ale i jiné zajímavé akce a aktivity� 
Řadě projektů se ovšem do cesty postavila pandemie a studenti tak museli oželet 
večírky a další projekty zaměřené na socializaci�
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V druhém, tentokrát čistě on-line, kole přerozdělování tzv� studentských peněz se 
sešlo projektů o něco méně� Studentská komora AS FSV UK rozhodovala o podpoře 
celkem 26 žadatelů, jimž přidělila dohromady 180 777 Kč� K dispozici přitom měli 
studentští senátoři také ty finanční prostředky, které nebyly nebo nemohly být 
vyčerpány během předcházejícího semestru (především z důvodu pandemie)� Všechny 
zástupce Studentské komory pak nejvíce potěšil fakt, že si organizátoři studentských 
akcí zachovali i přes ztížené podmínky energii a nápaditost a přicházeli s novými 
a zcela originálními koncepty� Svým spolustudujícím se rozhodli zpříjemnit život 
akcemi jako Teritoriální vaření Institutu mezinárodních studií, on-line hrami a turnaji, 
ale třeba také on-line promítáním filmů�

Studentská komora ovšem není jen entitou pro přerozdělování studentských peněz� 
Skládá se totiž z aktivních studentů, kterým záleží na jejich fakultě a na ostatních, kteří 
ji navštěvují� Jinak tomu nebylo ani v roce 2020� Často probíraným tématem bylo také 
zpříjemnění života studentů v budovách fakulty, zejména v Jinonicích a v Pekařské 
ulici� Vedle dlouhodobých témat, jako je zajištění stravování v nové budově a stabilní 
připojení k internetu, řešili zástupci Studentské komory také témata jako vyhrazení 
speciálních prostor pro kuřáky, nádoby na tříděný odpad v Pekařské ulici a další�

Studentští senátoři se ovšem nevyhýbali ani problémům spojeným s pandemií 
koronaviru� Na zasedáních pléna AS FSV UK a jeho komisí aktivně řešili například 
kvalitu on-line výuky, finanční situaci studentů nebo zpětnou vazbu a péči o studenty 
cizojazyčných programů� Otevřena byla rovněž diskuze o výjezdech do zahraničí v rámci 
programu Erasmus+ a možnostech studentů v tomto ohledu� Neméně důležitým 
tématem byla i výuka jazyků na jednotlivých institutech�

Studentská komora se zároveň aktivně podílela na propagaci senátu na jednotlivých 
institutech (ať už formou pléna, či v rámci seznamovacích kurzů a dalších činností), 
zajišťovala správcovství sociálních sítí, překlady usnesení a dalších materiálů senátu 
do angličtiny pro kolegy z cizojazyčných oborů a pracovala také na propojování 
studentských spolků s fakultou (zejména při testování nového rozhraní SIS a platformy 
pro elektronické volby)�
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Jaromír soukup a nick Ojo Omorodion, 
členové předsednictva as FsV UK 

ČinnOst předsednictVa 
aKadeMicKéhO senátU FsV UK

Rok 2020 byl pro většinu z nás poměrně náročný a složitý� Na pár měsíců jsme se 
na jaře a na konec roku přestali vídat osobně a museli jsme přejít na on-line jednání� 
Řadě z nás jistě chyběl osobní kontakt i atmosféra s rokováním senátu spojená�

To platí i pro zasedání předsednictva AS FSV UK� V posledním roce vzhledem 
k ukončení studia na Fakultě sociálních věd zanikl i mandát několika senátorům, což 
se dotklo i složení tohoto orgánu� V září odešel studovat na Univerzitu v Amsterodamu 
Šimon Appelt� Šimon vykonával svou funkci svědomitě� Novým členem předsednictva 
se stal Nick Ojo Omorodion, student Institutu mezinárodních studií�

Předsednictvo pokračovalo v dobré praxi, kterou si zavedlo již od začátku svého 
fungování v roce 2019� To znamená, že se scházelo pravidelně, po svém jednání 
dávalo okamžitě jeho zápis na stránky AS FSV UK� Je proto snadno dohledatelné, jaké 
konkrétní body řešilo a schvalovalo� I přesto nám ale dovolte, abychom vás alespoň 
stručně informovali o tom, jaké hlavní problémy tento orgán řešil�

V lednu se uskutečnila dvě zasedání předsednictva� Na tom prvním (7� 1�) se opět 
objevila problematika Střediska bezpečnostní politiky (SBP)� Jednalo se především 
o informace kolem auditu SBP, s�r�o� Předseda Václav Moravec zbylé členy předsednictva 
informoval o tom, že vedení fakulty v rozporu s dohodou neobdrželo od právních 
zástupců Multilateral Consulting and Analysis, s�r�o� výsledky auditu spolu s tiskovou 
zprávou a shrnutím hlavních zjištění z forenzního šetření do konce roku 2019, ale až 
na začátku ledna 2020� Vedení fakulty na kolegiu informovalo, že celou věc nechává 

Činnost Předsednictva Akademického senátu FSV UK
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JUDr� Pavlové, která rozhoduje o dalším právním postupu� Tato problematika se řešila 
i na dalším jednání dne 27� 1� Václav Moravec informoval, že kolegium děkanky FSV UK 
souhlasilo se zrušením Střediska bezpečnostní politiky při IPS FSV UK� Kromě této 
problematiky došlo i na elektronické volby�

Od březnových zasedání začala plnit jednání předsednictva i senátu problematika 
výuky a fungování během pandemie koronaviru� Při svém zasedání dne 30� března 
předsednictvo AS FSV UK odhlasovalo, že po doporučení Legislativní komise svolává 
řádné zasedání AS FSV UK dne 7� dubna 2020 on-line formou� Na dubnovém zasedání 
předsednictva jeho členové probírali sociální situaci studentek a studentů FSV UK, 
předseda Václav Moravec rovněž informoval o naplnění požadavku senátu na zjištění 
zpětné vazby od studentek a studentů FSV UK týkající se on-line výuky a o chystaném 
opatření děkanky ohledně zkouškového období v LS 2020�

Květnové zasedání předsednictva řešilo komunikaci mezi Václavem Moravcem 
a Hanou Kubátovou, předsedkyní Ekonomické komise AS FSV UK, a J� M� rektorem 
UK prof� Tomášem Zimou, předsedou AS UK prof� Františkem Zahálkou a předsedou 
EK AS UK doc� Tomášem Nigrinem ohledně Usnesení č� 8 AS FSV UK ze dne 5� května 
2020, které se týkalo možné úpravy univerzitních Principů rozpočtu, části o vědeckém 
výkonu, a to tak, aby tyto Principy „reflektovaly vědecký výkon fakult i za období po 
roce 2015“� Odpovědi na tuto problematiku od vedení univerzity, AS UK i EK AS UK 
byly obratem zveřejněny v rubrice „Aktuality ze senátu“� Dále předsednictvo řešilo 
studijní záležitosti� Vzhledem ke komplikacím v důsledku koronavirové infekce bylo 
rozhodnuto, že „Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022“ budou 
předloženy k projednání AS FSV UK v průběhu prázdnin, aby bylo možné zapracovat 
nové informace a podněty z letošního unikátního přijímacího řízení� Současně k tomu 
ještě přibyla „Pravidla pro organizaci studia na FSV UK“� Předsednictvo AS FSV UK se 
v této věci přiklonilo k uskutečnění mimořádného zasedání AS FSV UK dne 1� září 2020�

Ani v letních měsících předsednictvo nezahálelo, sešlo se k jednání dne 24� srpna 
a jeho agenda byla velmi bohatá� Nejprve debatovalo o změnách v obsazení senátu� 
Václav Moravec seznámil přítomné s rezignací dosavadního člena předsednictva 
Šimona Appelta� Náhradníkem za něj se v senátu stal Tomáš Kraváček z IES� Z tohoto 
důvodu se projednalo i zařazení bodu „Změny ve složení komisí AS FSV UK“� Kromě 
tohoto bodu debatovalo předsednictvo o možnostech zlepšení správy (managementu) 
vědeckých projektů a o přípravě elektronických voleb do AS FSV UK�

Zasedání předsednictva v září se již účastnil jeho nový člen Nick Ojo Omorodion� 
Václav Moravec seznámil přítomné se zánikem mandátu dosavadní členky senátu 

Činnost Předsednictva Akademického senátu FSV UK
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Veroniky Mackové (IKSŽ), která v polovině září úspěšně zakončila doktorské studium� 
Jejím náhradníkem se tak ve studentské komoře AS FSV UK podle výsledků voleb 
z listopadu 2018 stal Filip Šourek z IMS� Dále se řešila problematika koronavirové 
pandemie, respektive šlo o informaci z kolegia děkanky FSV UK o zákazu přítomnosti 
studentů ve výuce� Dalším bodem jednání se staly elektronické volby� Místopředseda 
AS FSV UK Ondřej Šveda představil společně s členem předsednictva Nickem Ojo 
Omorodionem materiál týkající se složení volební komise� Řešil se i termín voleb, 
předsednictvo se shodlo, že nechá na jednotlivých komisích, aby plénu předložily, 
který z navrhovaných termínů upřednostňují�

Na říjnovém jednání předsednictva se řešila propagace elektronických voleb� 
Místopředseda AS FSV UK Ondřej Šveda dále informoval o dosavadním počtu žádostí 
o studentské peníze a požádal o zařazení bodu týkajícího se přerozdělování tzv� 
studentských peněz na listopadové zasedání� Předsednictvo následně diskutovalo 
o nastavení dalšího zasedání pléna AS FSV UK�

Během posledního zasedání předsednictva v tomto roce, které se konalo 
23� listopadu, byly na programu tři hlavní body� V prvním z nich předseda informoval 
o administraci listopadových usnesení AS FSV UK ve věci fungování kolejí a menz 
v průběhu druhé vlny pandemie covid-19� Ve druhém bodě se probíral Plán realizace 
Strategického záměru FSV UK na rok 2021, který byl přeposlán všem členkám 
a členům senátu a k projednání jednotlivým komisím� Těsně před ukončením 
jednání obdrželo předsednictvo dokument nazvaný „Problémy spojené s doktorským 
studiem Mezinárodních vztahů IPS FSV UK“, který zařadilo jako jeden z bodů na 
prosincové plénum AS FSV UK�

Jak je vidět z výše napsaného, agenda předsednictva byla poměrně bohatá, přes 
náročnější podmínky dané koronavirovou pandemií se tento orgán scházel pravidelně, 
tento rok i v měsících, v nichž normálně nezasedá� Po ohlédnutí se a shrnutí jednotlivých 
zasedání nám dovolte vyslovit krátké přání� Budoucímu předsednictvu, které vzejde 
z hlasování pléna senátu v únoru 2021, přejeme hodně sil a úspěchů, které povedou 
ke zkvalitňování akademického a studentského prostředí na FSV UK�
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hana Kubátová, 
předsedkyně ekonomické komise as FsV UK

eKOnOMicKá KOMise

Ekonomická komise AS FSV UK se v roce 2020 sešla celkem jedenáctkrát, a to v po-
stupně klesajícím počtu členů� Po svém ustanovení v březnu 2019 měla komise devět 
členů, od května pak fungovala v počtu čtrnácti členů, v listopadu byla v souvislosti 
s kauzou SBP/SBP, s�r�o� z členství odvolána Mirka Kortusová� V únoru 2020 na členství 
v komisi rezignoval Petr Soukup, v září z komise vystoupili Ondřej Šveda a Gabriela 
Špetová, v říjnu 2020 byl pak pro opakovanou neúčast na zasedáních z funkce člena 
odvolán David Emler� Na konci svého funkčního období tak komise fungovala opět 
v počtu devíti členů�

Ve druhém roce svého funkčního období se komise věnovala svým třem prioritním 
bodům, kterými byla 1) snaha o upravení univerzitních Principů rozpočtu tak, aby byly 
v souladu s Dlouhodobým záměrem UK, 2) zefektivnění administrativních procesů 
a 3) zlepšení managementu vědeckých projektů na fakultě�

Pokud jde o první prioritní bod, komise v úzké spolupráci s vedením fakulty 
aktivně upozorňovala na skutečnost, že rozdělování financí na univerzitě je v rozporu 
s proklamacemi jejího vedení o významu internacionalizace univerzity a její vědecké 
činnosti� Komise například vyjádřila nespokojenost s výpočtem ukazatele vědeckého 
výkonu, který se dle univerzitních Principů rozpočtu počítá podle „podílu fakulty na 
výši tohoto ukazatele v rozpisu roku 2019“� To ale ve skutečnosti znamená, že se do 
rozpočtu nepromítne vědecký výkon za období od roku 2015, protože RUK stále pracuje 
s RIV body� Nutno dodat, že plénum senátu v této souvislosti v květnu 2020 vyzvalo 
EK AS UK i AS UK jako celek, aby se zasadily o upravení univerzitních Principů rozpočtu, 
části o vědeckém výkonu, a to tak, aby tyto Principy reflektovaly vědecký výkon fakult 
i za období po roce 2015� V návaznosti na toto usnesení odeslali předseda AS FSV UK 
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a předsedkyně EK AS FSV UK rektorovi UK, předsedovi AS UK a předsedovi EK AS UK 
dopisy, ve kterých apelují na to, aby univerzita více akcentovala kvalitu v rozdělování 
vědeckých prostředků� Hana Kubátová se společně s tajemníkem fakulty Ondřejem 
Blažkem rovněž zúčastnila tzv� prvního čtení nových univerzitních Principů rozpočtu 
na zasedání EK AS UK, kde oba apelovali na úpravu tohoto dokumentu� Na konci svého 
funkčního období musí komise konstatovat, že v této věci nedošlo k žádnému posunu�

Ekonomická komise se dále aktivně zasazovala o zlepšení administrativních 
procesů a také managementu vědeckých projektů na fakultě� V srpnu 2020 
svolala Hana Kubátová zasedání, jehož se vedle obvyklých hostů, pana tajemníka 
a vedoucí Ekonomického oddělení Hany Pokorné, zúčastnila i vedoucí Oddělení 
vědy Eva Horníčková� Komise řešila především výběr režií z vědeckých projektů 
a jejich alokaci, dále otázku rozdělení kompetencí mezi projektovými manažery na 
institutech a administrativou fakulty, ale také problematiku zaměstnávání cizinců� 
Shodli se přitom, že bez jisté centralizace univerzity – zejména pokud jde o agendu 
zaměstnávání cizinců, elektronické nástroje (např� elektronické volby do jednotlivých 
senátů), elektronický oběh dokumentů a celkovou komunikační strategii univerzity 

– se ani fakulta nehne z místa� Mnohé dnes využívané nástroje jsou zastaralé 
a neodpovídají potřebám 21� století a velké instituce, jakou je právě Univerzita 
Karlova� Situace, kdy si každá fakulta připravuje vlastní nástroje a jeden a tentýž 
problém řeší zvlášť, považuje komise za neefektivní� Tento bod opět podpořilo 
plénum senátu, které usnesením č� 11 z 1� září 2020 požádalo tajemníka fakulty, 
aby provedl v následujícím půlroce audit administrativní zátěže pedagogických 
a vědeckých pracovníků FSV UK, včetně časového harmonogramu konkrétních kroků 
snižujících předmětnou zátěž� Usnesením č� 12 pak plénum senátu vyzvalo vedení 
fakulty ke zlepšení správy vědeckých projektů, a to zejména vyřešením problému 
se zobrazováním publikací na webu fakulty, vytvořením webových stránek projektů 
dle layoutu webových stránek fakulty, vytvořením platformy pro zveřejňování white 
a working papers na webových stránkách fakulty, zavedením elektronického oběhu 
dokumentů a zpřesněním OD č� 4/2017 „Postup pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu na FSV UK“ tak, aby tento předpis nekomplikoval administrativu 
vědeckých projektů (např� problematika výkladu ustanovení kolem DPH, problematika 
kvality oslovovaných dodavatelů při průzkumu trhu)�

Tyto body byly na návrh Ekonomické komise AS FSV UK zapracovány rovněž 
do fakultního Plánu realizace strategického záměru na rok 2021� Komise bude 
důsledně sledovat naplnění těchto cílů v dalším roce�
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Jiří Kukačka, 
předseda legislativní komise

legislatiVní KOMise

Legislativní komise AS FSV UK je jedním ze tří stálých poradních orgánů Akade-
mického senátu fakulty a i v roce 2020 pracovala ve stabilním ve složení Jakub 
Iran, Petr Kobylka (místopředseda), Jiří Kukačka (předseda), Vilém Novotný, Martin 
Štoll a Ondřej Šveda�

Agendou Legislativní komise je zejména spolupráce na přípravě vnitřních předpisů 
fakulty, jejich výklad a kontrola souladu s vyššími obecně závaznými předpisy� Dále 
pak komentáře a doporučení k jednotlivým bodům programu jednání Akademického 
senátu FVS UK z obecně legislativního hlediska� Komise v kalendářním roce 2020 
zasedala třináctkrát a jednou provedla hlasování per rollam� Veškeré zápisy ze zasedání 
komise jsou veřejně přístupné na webových stránkách AS FSV UK� Na jednání komise 
byli často přizváni tajemník fakulty Ondřej Blažek, proděkan pro studijní záležitosti 
Ladislav Krištoufek či proděkan pro rozvoj Tomáš Karásek�

Hlavní úkoly Legislativní komise pro rok 2020 obnášely zejména podporu přípravy 
systému elektronických voleb a spolupráci s vedením fakulty při novelizaci Pravidel 
pro organizaci studia� Pandemická situace navíc vedla k přechodu velké části agendy 
senátních komisí i samotného jednání pléna do on-line formátu, což na jaře vyžadovalo 
průběžné vyhodnocování legislativních souvislostí a souladu se zákonem� Situace 
nakonec vyústila v potřebu dílčí novelizace Jednacího řádu AS FSV UK, jejímž hlavním 
cílem bylo formálně umožnit on-line zasedání předsednictva a poradních orgánů� 
V souvislosti s dokončením novelizace proběhla během léta formální schůzka� Návrh 
novelizace Jednacího řádu byl po letní konzultaci s Legislativní komisí AS UK úspěšně 
schválen dne 23� října a nabyl účinnosti dne 1� listopadu 2020�
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Novelizace Pravidel pro organizaci studia vstoupila v platnost 26� června 2020 
a studium se podle nich řídí od začátku akademického roku 2020/2021� Příprava 
systému elektronických voleb si vyžádala několik zasedání a konzultací za přítom-
nosti tajemníka fakulty doplněných zápisy s detaily technického i legislativního rázu� 
Legislativní komise též několikrát testovala volební systém v různých fázích přípravy 
a předseda komise byl jmenován přímo i členem Pracovní skupiny pro přípravu 
elektronických voleb� Díky pečlivé přípravě listopadové volby nakonec proběhly bez 
jakýchkoliv problémů a zcela v souladu s fakultními předpisy�

V listopadu a prosinci Legislativní komise připomínkovala návrh Plánu realizace 
Strategického záměru FSV UK na rok 2021 a do detailu diskutovala 2� draft Strategického 
záměru FSV UK jakožto zásadní dokument, který ovlivní směřování fakulty pro další 
dekádu� Legislativní komise dále v průběhu roku připomínkovala změny Podmínek 
přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 i nové podmínky pro rok 2021/2022, 
aktivity FSV UK v rámci Institucionálního plánu 2021 realizované mimo standardní 
rozpočet fakulty či možnosti využití principů „nenávratné finanční výpomoci“ ze 
sociálního fondu FSV pro studenty zasažené pandemickou situací� V obecné rovině 
komise rovněž doporučila ke schválení záměry uzavření několika smluv souvisejících 
s rekonstrukcí a přístavbou Areálu UK Jinonice�

Legislativní komisi se bohužel nevyhnula ani kontroverzní témata� V lednu byli 
na zasedání komise pozváni zástupci Multilateral Consulting and Analysis, s�r�o�, 
komise doporučila vedení fakulty zvážit možnost trestního oznámení z důvodu 
zneužití či poškození dobrého jména FSV a podpořila zrušení Střediska bezpečnostní 
politiky při IPS FSV UK� Komise v této souvislosti také zkoumala formální vztah mezi 
AS FSV UK a odborovou organizací� V prosinci se členové komise naopak zabývali 
problémy spojenými s doktorským studiem na IPS FSV UK a doporučili předkladatelům 
směřovat jejich stížnost přímo na děkanku fakulty a Etickou komisi UK�

Hned z kraje nového funkčního období AS FSV UK v roce 2021 čeká na Legislativní 
komisi novelizace Volebního řádu AS FV UK s ohledem na elektronickou realizaci voleb� 
Dále bude potřeba spolupracovat na novém znění Pravidel pro přiznávání stipendií 
na FSV UK, která nově upravují stipendia za vynikající studijní výsledky, podporu 
Erasmus+ výjezdů a stipendia v akutní tíživé situaci�

Legislativní komise
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Martin Štoll, 
předseda studijní komise

stUdiJní KOMise

Studijní komise AS FSV UK je jedním ze tří stálých poradních orgánů Akademického 
senátu fakulty a v roce 2020 pracovala ve složení Šimon Appelt (do 30� 9� 2020), Petr 
Kobylka, Bc� Tomáš Kraváček (od 1� 9� 2020), Bc� Martin Bláha, RNDr� Michal Červinka 
Ph�D�, Bc� Jakub Iran, Bc� Jan Křovák, Mgr� Veronika Macková, Ph�D�, Mgr� Magdalena 
Mouralová, Ph�D� (od 7� 4� 2020), PhDr� Jaromír Soukup, Ph�D� a prof� MgA� Martin 
Štoll, Ph�D� Předsedou komise byl Petr Kobylka, po jeho rezignaci (31� 1� 2020) byl 
na mimořádné schůzi Studijní komise 4� 2� 2020 zvolen za předsedu Martin Štoll�

Předmětem činnosti Studijní komise je veškerá studijní agenda týkající se bakalářského, 
magisterského a doktorského studia – podoba výuky, studijní předpisy, přijímací 
řízení, organizace studia, harmonogram akademického roku, stipendia a v neposlední 
řadě i akreditace studijních programů� Komise vydává stanoviska a usnesení, která 
jsou podkladem pro schvalování návrhů a změn na plénu Akademického senátu 
Fakulty sociálních věd v této oblasti� Komise se schází každý měsíc� V roce 2020 byl 
nejčastějším hostem komise proděkan pro studijní záležitosti prof� PhDr� Ladislav 
Krištoufek, Ph�D� V souvislosti s akreditacemi se zúčastňoval jako host proděkan pro 
koncepci a kvalitu studia PhDr� Petr Bednařík, Ph�D�, s agendou zahraničních studentů 
a mobilit komisi navštěvovaly proděkanka pro zahraniční styky PhDr� Zuzana Kasáková, 
Ph�D� a členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné studijní programy PhDr� 
Malvína Krausz Hladká, Ph�D� Ohledně podmínek přijímacího řízení do doktorských 
studijních programů byl pozván proděkan doc� Ing� Tomáš Cahlík, CSc� Na březnovém 
zasedání přednesl svůj bod i senátor Ing� PhDr� Petr Soukup, Ph�D�

V roce 2020 Studijní komise schvalovala nebo doporučila ke schválení běžnou 
agendu, kterou každoročně vyžaduje chod Fakulty sociálních věd UK� Konkrétně se 

Legislativní komise
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jednalo o Výroční zprávu FSV UK za rok 2019, Výroční zprávu o hospodaření FSV UK 
za rok 2019, Rozpočet FSV UK, Podmínky přijímacího řízení pro všechny stupně studia, 
Pravidla pro organizaci studia a Harmonogram Akademického roku 2020/2021� Pokud 
měla komise k předkládaným materiálům připomínky, vedení fakulty je zapracovalo, 
nebo o nich byla vedena na plénu AS FSV UK diskuse�

V roce 2020 však na jednáních Studijní komise dominovala zejména tři velká 
témata: akreditace, Stipendijní fond UK a změny v souvislosti s pandemií koronaviru�

V rámci dokončení poslední vlny akreditace komise s garanty předkládaných návrhů 
studijních programů velmi podrobně probrala nejen kurikula programů, ale i jejich 
návaznosti na bakalářské programy a jejich personální obsazení� Nakonec komise 
doporučila schválit tyto magisterské programy: Žurnalistika, Veřejná a sociální politika, 
Public and Social Policy, Sociologie, Sociology of Contemporary Societies a Mediální 
studia� S přechodem od starých k novým akreditacím souviselo i podzimní schvalování 
zrušení starých doktorských studijních oborů (resp� programů)�

V průběhu roku se vracelo téma stipendijního fondu FsV UK� V lednu komise 
probírala jeho výši a strukturu, využívání jednotlivých položek, zejména položku 
tzv� na instituty� Podpořila zvýšení limitu na prospěchová stipendia� Po vypuknutí 
koronakrize senátor Petr Soukup navrhl, aby byla vyčleněna položka pro stipendia 
studentům, kteří se ocitnou v „tíživé sociální situaci“� Tento návrh komise podpořila� 
Rezonoval celým Senátem, zejm� Sociální komisí, i vedením fakulty a na základě tohoto 
impulsu byl nalezen mechanismus na fakultní úrovni� Dokonce lze říci, že díky této 
aktivitě se FSV stala průkopníkem v tomto tématu na univerzitní úrovni�

Nová situace vyvolala i potřebu přehodnotit výši peněz ve Stipendijním fondu 
určenou na studentské mobility do zahraničí (v rámci meziuniverzitních dohod)� Komise 
doporučila s ohledem na zastavení podpory z Fondu Mobility UK a POINTu navýšení 
rozpočtové položky fondu pro rok 2020 na 2 000 000 Kč� Na zářijovém zasedání 
prof� Krištoufek předložil průběžnou zprávu o čerpání Stipendijního fondu a komise 
ji vzala na vědomí, drobná korekce byla provedena ještě na listopadovém zasedání�

Třetím dominantním tématem byly pochopitelně zásadní změny ve výuce způsobené 
pandemií koronaviru: komplexní otázka výuky prostřednictvím on-line nástrojů, tzv� 
nouzová distanční výuka, dále hybridní výuka, komunikace se studenty, distanční 
zkoušení apod� Tomuto tématu se komise věnovala zevrubně na každém svém 
zasedání� Zohledňovala vždy nejen faktické otázky výuky, ale také sociálně-psychické 
dopady takové formy vzdělávání jak na pedagogy, tak na studenty�
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Letní semestr znamenal pro pedagogy i studenty rychlou reakci a přeorientaci 
na nový typ komunikace� Studijní komise žádala studijního proděkana o zpětnou vazbu 
od studentů a ten následně představil výsledky dotazníku pro studenty o on-line 
výuce� Tlak komise byl vyvíjen zejména na nápravu nedostatků, které byly ve výuce 
detekovány, a samozřejmě i na ocenění těch, kteří se s přechodem vyrovnali na vysoké 
úrovni� Následně se členové komise zajímali o strategii fakulty týkající se přijímacího 
řízení a státnic a v průběhu zimního semestru opět o strategii fakulty na další období�

V rámci zimního semestru se zejména z iniciativy Michala Červinky a Magdaleny 
Mouralové podařilo rozjet aktivitu tzv. Kulatých stolů pro pedagogy, pro sdílení 
dobré praxe� Formát těchto setkání, které se uskutečnily 13� 11� 2020, 27� 11� 2020 
a 11� 12� 2020, byl zvolen jako on-line diskuse moderovaná proděkanem prof� 
Krištoufkem; Studijní komise byla spoluorganizátorem� Témata Nouzová distanční 
výuka, On-line zkoušení a Studenti a studentky prvních a posledních ročníků v čase 
lockdownu vyvolala značný zájem mezi pedagogy a debaty splnily svůj účel�

Podobně byla Studijní komise proaktivní i v případě organizace besed se studenty 
na fakultní úrovni� Tentokrát byly osloveny studentské spolky, které spoluorganizovaly 
on-line první kulatý stůl Studenti FSV, máte slovo: Jak se neztratit v prváku (7� 12� 2020)�

Smyslem těchto aktivit bylo co nejvíce zmírnit sociální dopad izolace, kterou 
způsobily dva celostátní lockdowny v průběhu roku, a zároveň posílit to nejlepší, 
co se pedagogové i studenti z těchto nových limitů naučili a co pro další vzdělávání 
i komunikaci samotnou vytěžili�

tato zásadní omezení se projevila i v dílčích tématech, jako byly změny podmínek 
přijímacího řízení na všechny obory fakulty, resp� i průběhu těchto řízení� Těmito 
změnami se Studijní komise také zabývala, a to dokonce na svém mimořádném letním 
zasedání 20� 8� 2020� Podobně se vynucené změny v přístupu k výuce promítly do 
několika opatření děkanky, které reagovaly na proměňující se situaci s prezenčním/
distančním vzděláváním, ale také na možnosti on-line zkoušení u dílčích i státních 
zkoušek� Všechny tyto kroky vedení byly na Studijní komisi zevrubně diskutovány�

Z menších témat se Studijní komise zabývala podobou dotazníků týkajících se 
hodnocení výuky, jejich otázkami a zejména jejich návratností�

Michal Červinka inicioval téma sladění praxe FSV UK s požadavkem ETCS 
User´s Guide v podkapitole 4�3� Grade Distribution� Výsledkem byla žádost na vedení, 
aby představilo přehled tabulkových rozdělení známek za bakalářské a za magisterské 
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kurzy, aby mohla být zahájena debata o jednotnosti váhy kreditů v rámci studijních 
programů na fakultě�

práce studijní komise v roce 2020 byla tematicky různorodá. Členové dokázali 
reagovat na mnoho změn, které rok přinesl, přičemž mnohé aktivity sami inicio-
vali buď v diskusích se zástupci vedení fakulty, nebo je sami začali organizovat. 
lze konstatovat, že jednání bylo vždy velmi konstruktivní a všem šlo o společnou 
věc, tedy o fakultu, resp. o výuku pedagogů a studentů. Zároveň je třeba poděkovat 
členům vedení fakulty, kteří byli ochotni trávit čas v diskusích s komisí, za všechny 
jmenovitě proděkanovi prof. ladislavu Krištoufkovi.

V dalším období Studijní komise (nově zvoleného Akademického senátu) by bylo 
vhodné pokračovat ve vytvořených prostorech pro sdílení dobré praxe pro pedagogy, 
dále nechat co nejširší prostor pro komunikaci se studenty a pomáhat jim alespoň 
v takové míře, jako to činila stávající komise� Dále bude potřeba být dále k ruce 
garantům studijních programů při naplňování schválených a již rozeběhlých akreditací 
a zaměřit se např� na úroveň doktorského studia na FSV UK�
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Martin bláha, 
předseda Komise pro rozvoj

KOMise prO rOZVOJ

Rok 2020 byl v otázce elektronizace, jednoho z hlavních úkolů Komise pro rozvoj 
v tomto funkčním období, poměrně přelomový� A to díky epidemii onemocnění 
covid-19, která donutila univerzitu i fakultu přenést většinu komunikace do virtuálního 
prostoru� Digitalizační procesy, které předtím trvaly roky, či byly úplně nemyslitelné, 
se najednou odehrály prakticky z týdne na týden� A obdobně se musel přizpůsobit 
i Akademický senát� Již v březnu jsme proto ve spolupráci s předsedy Legislativní 
a Ekonomické komise hledali a testovali nástroj, který by distanční jednání senátu 
umožnil� A ten se nakonec projevil jako velmi efektivní�

V letošním roce se uskutečnilo pět setkání rozvojové komise (ve všech případech 
distanční, nebo duální formou), na nichž bylo schváleno celkem devět usnesení� Hned 
první z nich, ze 7� dubna 2020, se později ukázalo být poměrně prozíravé� Členové 
komise se tehdy shodli, že vzhledem k možné druhé vlně epidemie je naprosto 
nezbytné provést podzimní volby do AS FSV UK elektronickou formou� Právě agenda 
elektronických voleb zaměstnávala naši komisi úplně nejvíce� Klíčovou zásluhu má 
v této otázce vedení FSV v čele s panem tajemníkem Blažkem, který se stal hlavním 
hybatelem elektronických voleb a byl také zdaleka nejčastějším hostem na jednání 
komise� Po několika měsících zvažování různých možností Rozvojová komise nakonec 
senátu doporučila využití komerčního řešení� Následně se také podílela na jeho 
testování a připomínkování�

Již v červnu jsme v rámci schůze komise dostali příležitost poprvé vyzkoušet 
a konkrétně připomínkovat testovací verzi volební aplikace� Akademickému senátu 
jsme poté navrhli schválit tento systém pro využití v podzimních volbách a zároveň 
posvětit vznik pracovní skupiny, která jej postupně uvede v provoz� Pro zachování 
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kontinuity jsme se spolu s Jiřím Kukačkou (členem Rozvojové komise a také předsedou 
Legislativní komise) stali jejími členy� Já osobně jsem poté ze stejného důvodu aspiroval 
i do Komise volební� Nutno říct, že i díky úzké spolupráci všech těchto zmíněných 
orgánů proběhly elektronické volby velmi hladce, bez jakýchkoliv závažnějších problémů� 
Navíc lze konstatovat, že i zájem o ně byl výrazně vyšší, než je u voleb tohoto typu 
zvykem (a to nejen v rámci Fakulty sociálních věd)� I přesto naše komise sesbírala 
zpětnou vazbu, o kterou se bude moci příští Akademický senát a Volební komise při 
organizování dalších voleb opřít� Ukázaly se také slabiny Volebního řádu, který není 
pro potřeby elektronických voleb úplně ideální� Příprava jeho revize tak bude jedním 
z posledních příspěvků Rozvojové komise v tomto funkčním období�

Ačkoliv byly elektronické volby dominantním tématem, které jsme jako komise 
řešili, nebyly jediným� Z další agendy mohu zmínit třeba schvalování strategických 
dokumentů fakulty� Zde jsme kladli dotazy a návrhy týkající se například sjednocení 
fakultních webů, výběru interiéru v novém kampusu, přesunu části studijního oddělení 
do Jinonic nebo zachování stravování pro studenty a vyučující� Hlavně poslední 
zmíněná záležitost bude v příštích několika měsících a letech poměrně zásadní 
a orgány Akademického senátu by k jejímu řešení mohly přispět�

Komise pro rozvoj je nepovinně zřizovaný poradní orgán AS FSV UK� Její ustanovení 
bych však, jako dosluhující předseda, budoucímu senátu doporučil� Možných témat 
k řešení je totiž mnoho� Ať už je to jinonický projekt, kde může Rozvojová komise opět 
sehrát roli prostředníka mezi akademickou obcí a vedením fakulty při požadavcích 
zejména na vnitřní vybavení staronového kampusu� V otázce elektronizace může být 
komise garantem toho, aby se na efektivní nástroje, které jsme si během posledního 
roku osvojili, zcela nezapomnělo ani po odeznění koronavirové situace� Nabízí se ale 
i témata nová, kterým se Akademický senát doposud v takové míře nevěnoval� Jedním 
z nich by mohla být například diskuse o větším zapojení zahraničních studentů (či 
pedagogů) do fungování fakultních orgánů� Tito sice mohou do senátu i jeho komisí 
kandidovat, doposud se však neřešilo, jak postupovat při jejich případném zvolení� 
Akademický senát zatím není například vůbec připraven na jednání v anglickém jazyce� 
I proto by bylo vhodné se touto tematikou do budoucna zabývat, přičemž iniciátorem 
může být právě Komise pro rozvoj�
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lucie lemonová, 
předsedkyně sociální komise 
Veronika Macková, bývalá předsedkyně

sOciální KOMise

I přesto, že Sociální komise nepatří mezi povinně zřizované orgány AS FSV UK, tak 
se i v roce 2020 velmi aktivně podílela na svém poslání, tedy na utváření lepších 
podmínek pro členy akademické obce i ostatní zaměstnance fakulty�

Už v roce 2019 začala Sociální komise pracovat na zřízení pozice psychologa pro 
studenty FSV� Na únorovém zasedání informovala Veronika Macková o výsledcích 
jednání s Centrem Carolina (Mgr� Šárkou Vohlídalovou), které má k dispozici psychology 
pro všechny studenty Univerzity Karlovy (ve Školské ulici)� Univerzitní psychologové 
jsou ale velmi vytížení a v poradnách jsou dlouhé čekací doby na konzultace� Hlavním 
úkolem Sociální komise bylo tedy navrhnout jiné řešení – ideálně zřídit minimálně 
jednoho psychologa pouze pro studenty FSV, který by mohl využívat dostupné 
prostory ve Školské ulici� Vzhledem k situaci s onemocněním covid-19 se toto řešení 
pozastavilo� Studentům však Centrum Carolina nabízelo během koronavirové krize 
psychologickou konzultaci alespoň po telefonu nebo on-line� Informační, poradenské 
a sociální centrum (UK point) udělalo na svých webových stránkách přehled poraden, 
kde je možné se objednat� Jednání o psychologické poradně FSV pokračovala v říjnu� 
Na prosincovém jednání AS FSV UK oznámila děkanka Alice Němcová Tejkalová 
podepsání smlouvy s psychologem určeným výhradně pro studenty FSV�

Sociální komise se zaměřila i na další aktivity, které by mohly prospět duševnímu 
zdraví studentů a zaměstnanců FSV� Hana Kubátová navrhla den duševního zdraví� 
Ten měl být původně součástí Sportovního dne FSV, ale kvůli situaci ohledně onemocnění 
covid-19 se Sportovní den neuskutečnil� Konal se však on-line workshop zaměřený 
na duševní zdraví� Webinář s názvem Nevypusť duši (pořádaný ve spolupráci se 
stejnojmennou neziskovou organizací), který vybralo vedení fakulty po konzultaci 
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se zástupkyněmi Sociální komise, se konal 27� května� Reakce studentů a studentek 
na tento workshop byly velmi pozitivní�

Na dubnovém zasedání reagovala Sociální komise AS FSV UK na usnesení Studijní 
komise AS FSV UK a také Ekonomické komise AS FSV UK, kterými byla vyzvána, aby 
se spolu s AS UK a vedením FSV zabývala možnými sociálními dopady koronavirové 
krize na studenty a studentky� Dále byla Sociální komise AS FSV UK požádána 
o zmapování aktuální sociální situace studentů FSV� Dubnového zasedání Sociální 
komise se proto zúčastnili i hosté – děkanka FSV Alice Němcová Tejkalová a zástupci 
FSV v Sociální komisi AS UK Kristýna Švárová a Marek Boňko� Sociální stipendia jsou 
v gesci UK jako celku, nikoli tedy jednotlivých fakult, proto byli přítomní zástupci 
FSV UK v Sociální komisi AS UK požádáni, aby toto téma otevřeli na svém nejbližším 
zasedání� Do této doby se totiž AS UK tímto tématem bohužel nezabýval� Vedení FSV 
však nečekalo na reakci AS UK a poskytlo finanční částku studentům v tíživé sociální 
situaci za odvedenou práci pro jednotlivé instituty� Hana Kubátová vytvořila dotazník, 
který mohli zájemci z řad studentů a studentek vyplnit� Veronika Macková následně 
předala všem ředitelům institutů excelovou tabulku, která obsahovala informace 
o situaci studentů a studentek� Poté následovalo řešení� Všichni studenti, kteří žádali 
o finanční pomoc či práci, ji díky institutům dostali� FSV byla první fakultou UK, která 
poskytovala pomoc studentům a studentkám v tíživé sociální situaci�

Veronika Macková se sešla s proděkanem pro doktorské studium a společně 
debatovali o tzv� Welcome weeku a konferenci pro doktorandy� Doc� Ing� Tomáš 
Cahlík CSc� informoval komisi o tom, že proběhne Welcome week pro doktorandy 
FsV, v rámci něhož budou uspořádány workshopy zaměřené např� na pedagogické 
dovednosti, tvůrčí psaní, nebo potřebné informace, co studenty čeká během Ph�D� 
studia� Sociální komise navrhla kromě formálního také neformální setkání doktorandů 
a školitelů a také konferenci pro doktorandy� Do těchto aktivit by měla být zapojena 
Centra doktorských studií� Doktorští studenti by na neformální akce mohli v budoucnu 
čerpat finanční prostředky z tzv� studentských peněz, které rozděluje Studentská 
komora AS FSV UK� Tzv� Welcome week proběhl ve dnech 21�–24� září 2020, kvůli situaci 
s onemocněním covid-19 se však připravené semináře přesunuly do on-line prostředí�

Již na únorovém zasedání byl poprvé projednáván návrh na zřízení tzv� studentských 
„ombudsmanů“� Řada studentek a studentů FSV se potýká, nebo potenciálně může 
potýkat s problémy v rámci studia a prostředí akademické obce, pro jejichž řešení 
aktuálně není konkrétní kanál� Některé z těchto problémů v důsledku toho nejsou 
řešeny a mohou eskalovat� Postava studentského „ombudsmana“ by vyplnila tuto 
mezeru v procesu řešení problémů v rámci FSV a zajistila by efektivnější a rychlejší 

Sociální komise
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řešení vážných problémů a podporu studentek a studentů v rámci problémů subtilněj-
ších� Tento postoj vyplývá z názoru, že fakulta (stejně tak jako univerzita) má kromě 
akademické role pro své studenty sloužit též jako opěrný prvek a jejím cílem má být 
zamezit problémům spojeným s vlastním chodem� Hlavním cílem zavedení funkce 
studentského „ombudsmana“ je vyplnit mezeru v rámci působení FSV, tedy zajistit 
studentům konkrétní a funkční kanál pro řešení problémů spojených se studiem 
a působením v rámci akademické obce� Sociální komise by ráda zařadila tento bod 
k projednání na prosincové zasedání AS FSV UK�

Členka Sociální komise a předsedkyně Odborové organizace Eva M� Hejzlarová 
průběžně na zasedáních stručně informovala o aktivitách ZO VOS 1124 (např� o situaci 
stran benefitů pro zaměstnance) a účastnila se diskuzí a přípravy některých podkla-
dových materiálů� Díky členství v Sociální komisi a následné konzultaci s Kateřinou 
Vovsovou vytvořila materiál mapující možnosti podpory studentů se specifickými 
vzdělávacími potřebami a jejich vyučujících�

Dlouhodobým cílem Sociální komise AS FSV UK i nadále zůstává nadační fond 
FsV UK� Během roku 2020 nebyla vhodná doba ho zakládat� Hana Kubátová komu-
nikovala s tajemníkem FSV Ondřejem Blažkem, jak to vypadá na ostatních fakultách 
UK� Sociální komise AS FSV UK se také domnívá, že by bylo dobré vyzvat Sociální 
komisi AS UK o založení nadačního fondu celé univerzity z důvodu lepší vyjednávací 
pozice pro potenciální sponzory�

Sociální komise



24 

Jan Křovák, předseda Komise pro vnější 
vztahy as FsV UK, 
Veronika Macková, bývalá předsedkyně

KOMise prO VněJŠí  
VZtahy as FsV UK

Hlavním cílem Komise pro vnější vztahy AS FSV UK byla v roce 2020 propagace voleb do 
Akademického senátu FSV UK� Během říjnového zasedání byl zvolen nový předseda (po 
zaniknutí senátorského mandátu Veroniky Mackové z důvodu ukončení doktorského 
studia) Jan Křovák, který byl následně pověřen koordinací propagace� Členové komise na 
stejném zasedání naplánovali natočení dvou videí, která měla informovat akademickou 
obec o funkci Akademického senátu a také o způsobu hlasování v elektronických 
volbách� Komise stanovila harmonogram jednotlivých komunikačních kroků, připravila 
text pro moderátory a zajistila natáčení v Rozhlasové a televizní laboratoři IKSŽ v Ce-
letné ulici, kterou vedení IKSŽ a FSV poskytlo pro potřeby propagačních videí zdarma� 
Pod vedením předsedy komise byla videa natočena začátkem listopadu�

Na pozici moderátorů byli vybráni dva studenti žurnalistiky – Jan Dlouhý a Adéla 
Paruchová, kteří v prvním videu akademické obci přiblížili fungování AS FSV UK a in-
formovali o činnostech některých komisí (např� o plánovaném zavedení studentských 
ombudsmanů z agendy Sociální komise AS FSV UK nebo o úloze Studijní komise 
v souvislosti se stipendii)� Ve druhém videu následně moderátoři detailně ukázali, 
jakým způsobem správně odvolit (jak pracovat s volebním voucherem)� Videa byla 
publikována na sociálních sítích i na YouTube kanálu fakulty 19� listopadu (proč volit) 
a 23� listopadu (jak volit)� První z obou videí mělo prostřednictvím PR oddělení fakulty 
zaplacenou cílenou propagaci na Facebooku a dosáhlo více než 10 tisíc zhlédnutí�

Komise pro vnější vztahy AS FSV UK intenzivně komunikovala s PR oddělením FSV 
UK a s Volební komisí, dále dodávala materiály na sociální sítě a oslovila studentské 

Komise pro vnější vztahy AS FSV UK
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spolky s žádostí o pomoc s propagací voleb� Na webových stránkách a sociálních sítích 
se tak objevilo velké množství různorodých materiálů, včetně fotografií studentů 
a pedagogů Fakulty sociálních věd, kteří využili svůj volební lístek� O tom, že propagace 
voleb byla velmi úspěšná, svědčí i fakt, že volební účast byla bezprecedentně nejvyšší 
v historii fakulty – dosáhla na 44,6 procenta všech oprávněných voličů�

Komise pro vnější vztahy AS FSV UK i v letošním roce zajistila vydání Výroční 
zprávy AS FSV UK��

Komise pro vnější vztahy AS FSV UK
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příloha č. 1 – 
Usnesení Ze Zasedání 
as FsV UK V rOce 2020

Usnesení ze zasedání as FsV UK 
datum: 13. 1. 2020 od 15:00 
Místo: hollar, č. 212

•	 Usnesení č� 1: AS FSV UK schvaluje program zasedání 13� 1� 2020�
•	 Usnesení č� 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání 3� 12� 2019�
•	 Usnesení č� 3: AS FSV UK považuje jednání společníků SBP, s� r� o� (dnes MC&A) 

za pohrdající senátem a fakultou�
•	 Usnesení č� 4: AS FSV UK žádá vedení fakulty o vyčíslení možných škod způsobených 

činností SBP, s� r� o� (dnes MC&A) a fyzickou osobou podnikající Ing� Mirkou Kortusovou, 
IČO: 72636432�

•	 Usnesení č� 5: AS FSV UK žádá zaměstnance FSV UK a současné společníky SBP, 
s� r� o� (dnes MC&A) v jedné osobě o kopii auditorské zprávy�

•	 Usnesení č� 6: Akademický senát FSV UK schvaluje, že institucionální prostředky na 
tvůrčí činnost, které budou FSV UK poskytnuty v rámci programu Progres na rok 
2020, budou na jednotlivé programy Progres uskutečňované na FSV UK rozděleny 
podle klíče, který dosud užívá univerzita i fakulta�

•	 Usnesení č� 7: AS FSV UK dává souhlas se jmenováním členů Disciplinární komise�
•	 Usnesení č� 8: AS FSV UK žádá vedení fakulty a fakultní IT oddělení o zprovoznění 

aplikace pro elektronické volby, při provedení nezbytných technických a bezpečnostních 
opatření, a to nejpozději do konce září 2020� AS FSV UK považuje využití papírové 
formy voleb za krajní řešení�

•	 Usnesení č� 9: AS FSV UK žádá vedení Univerzity Karlovy a vedení Akademického 
senátu Univerzity Karlovy, aby v roce 2020 konečně zavedlo elektronické volby 
do samosprávných orgánů, a to přes informační systém univerzity�

•	 Usnesení č� 10: AS FSV UK stanovuje termíny zasedání AS FSV UK v letním semestru 
akademického roku 2019/2020 na 3� března, 7� dubna, 5� května a 2� června 2020, 
a to vždy od 15:00 hodin v místnosti H212�
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Usnesení ze zasedání as FsV UK 
datum: 4. 2. 2020 od 15:00 
Místo: hollar, č. 212
•	 Usnesení č� 1: AS FSV UK schvaluje upravený program zasedání 4� 2� 2020�
•	 Usnesení č� 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání 13� 1� 2020�
•	 Usnesení č� 3: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu akreditace navazujícího 

magisterského studijního programu Sociologie�
•	 Usnesení č� 4: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu akreditace navazujícího 

magisterského studijního programu Sociology of Contemporary Societies�
•	 Usnesení č� 5: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu akreditace navazujícího 

magisterského studijního programu Veřejná a sociální politika�
•	 Usnesení č� 6: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu akreditace navazujícího 

magisterského studijního programu Public and Social Policy�
•	 Usnesení č� 7: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu akreditace navazujícího 

magisterského studijního programu Žurnalistika�
•	 Usnesení č� 8: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu akreditace navazujícího 

magisterského studijního programu Mediální studia�
•	 Usnesení č� 9: Akademický senát FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru 

děkanky FSV UK jmenovat členem Vědecké rady FSV UK prof� Romana Horvátha, Ph�D�
•	 Usnesení č� 10: AS FSV UK na návrh děkanky ruší Středisko bezpečnostní politiky 

jako výzkumné centrum Institutu politologických studií FSV UK s převedením všech 
jeho pracovních pozic pod Katedru bezpečnostních studií�

•	 Usnesení č� 11: AS FSV UK pověřuje předsedu AS FSV UK, aby po konzultaci 
s právním referátem FSV UK odpověděl na dopis právního zástupce MCA, s� r� o� 
JUDr� Petra Vališe ze dne 19� ledna 2020 a požádal jej o doložení podle AS FSV UK 
nepravdivých tvrzení, které poškozují dobrou pověst členek a členů AS FSV UK 
i FSV UK jako celku�

•	 Usnesení č� 12: AS FSV UK doporučuje představená Pravidla pro organizaci studia 
na FSV UK k dalšímu procesování do komisí AS UK a k následnému předložení 
na AS FSV UK ke schválení�

•	 Usnesení č� 13: AS FSV UK schvaluje novou členkou Komise pro rozvoj AS FSV UK 
Lucii Lemonovou (ISS)�

Usnesení ze zasedání as FsV UK 
datum: 3. 3. 2020 od 15:00 
Místo: hollar, č. 212

•	 Usnesení č� 1: AS FSV UK schvaluje program zasedání 3� 3� 2020�
•	 Usnesení č� 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání 4� 2� 2020�
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•	 Usnesení č� 3: AS FSV UK bere na vědomí rezignace senátora Petra Soukupa (ISS) 
na členství v komisích AS FSV UK: Ekonomické a Sociální�

•	 Usnesení č� 4: AS FSV UK souhlasí se záměrem uzavření smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s Pražskou plynárenskou Distribucí, a�s� 
na pozemku Univerzity Karlovy (parc� č� 764/228, parc� č� 764/273, parc� č� 764/272 
a parc� č� 764/110) v k� ú� Jinonice za účelem umožnění přeložky plynovodu v rámci 
realizace projektu OP VVV (výzva 02_16_016) Modernizace a rozšíření prostorového 
zázemí výuky v Areálu Jinonice, reg� č� CZ�02�2�67/0�0/0�0/16_016/0002336�

•	 Usnesení č� 5: AS FSV UK bere na vědomí čerpání tzv� studentských peněz ze dne 
19� února 2020�

Usnesení ze zasedání as FsV UK 
datum: 7. 4. 2020 od 15:00 
Místo: on-line prostřednictvím platformy Zoom

•	 Usnesení č� 1: Řádné zasedání AS FSV UK dne 7� dubna 2020 od 15:00 se z důvodu 
Usnesení vlády České republiky č� 194 ze dne 12� března 2020 k vyhlášení nouzového 
stavu na území České republiky ode dne 12� března 2020 na dobu 30 dnů a následných 
souvisejících opatření uskuteční on-line dle technických podrobností shrnutých 
v důvodové zprávě „Technické podrobnosti on-line zasedání AS FSV UK dne 7� dubna 
2020“� Ze zasedání bude na základě rozhodnutí předsednictva pořizován interní 
zvukový a obrazový záznam dle Jednacího řádu AS FSV UK, čl� 11, odst� 10�

•	 Usnesení č� 2: AS FSV UK schvaluje upravený návrh programu zasedání 7� 4� 2020� 
Usnesení č� 3: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání ze dne 3� 3� 2020�

•	 Usnesení č� 4: AS FSV UK zmocňuje předsednictvo AS FSV UK, aby v případě 
pokračování překážek zákonné povahy při realizaci prezenčního jednání AS FSV UK 
uskutečnilo řádné zasedání AS FSV UK dne 5� května 2020 od 15:00 on-line formou 
dle technických podrobností shrnutých v důvodové zprávě „Technické podrobnosti 
on-line zasedání AS FSV UK dne 5� května 2020“� On-line zasedání je považováno 
za plnohodnotnou formu jednání s identickými pravomocemi AS FSV UK jako při 
běžném řádném zasedání dle Jednacího řádu AS FSV UK� Stejně tak je on-line účast 
senátorky či senátora AS FSV UK v případě karantény považována za plnohodnotnou 
přítomnost na zasedání AS FSV UK� Ze zasedání bude na základě rozhodnutí 
předsednictva pořizován interní zvukový a obrazový záznam dle Jednacího řádu 
AS FSV UK, čl� 11, odst� 10�

•	 Usnesení č� 5: AS FSV UK souhlasí s navrženým čerpáním Stipendijního fondu na 
rok 2020� AS FSV UK s ohledem k zastavení podpory z Fondu Mobility UK a POINTu 
vyzývá k navýšení rozpočtové položky Stipendijního fondu FSV UK na podporu 
mobility (přes OZS) pro rok 2020 na 2 000 000 Kč� AS FSV UK dále žádá proděkana 
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pro studijní záležitosti Ladislava Krištoufka o předložení úpravy tvorby a čerpání 
Stipendijního fondu nejpozději na říjnovém zasedání AS FSV UK�

•	 Usnesení č� 6: AS FSV UK vyzývá zástupce Fakulty sociálních věd v AS UK, aby téma 
možných sociálních dopadů koronavirové krize na studenty otevřeli na nejbližším 
jednání pléna AS UK�

•	 Usnesení č� 7: AS FSV UK žádá ředitele institutů o spolupráci při řešení sociálních 
problémů studentů, kteří se v souvislosti s koronavirovou epidemií ocitli v nelehké 
životní situaci� AS FSV UK žádá vedení fakulty o distribuci předmětného dotazníku 
prostřednictvím SISu a sociálních sítí�

•	 Usnesení č� 8: AS FSV UK bere na vědomí informace o změnách v Harmonogramu 
akademického roku 2019/2020�

•	 Usnesení č� 9: AS FSV UK schvaluje novou členkou Studijní komise Magdalenu 
Mouralovou (ISS)�

Usnesení ze zasedání as FsV UK 
datum: 5. 5. 2020 od 15:00 
Místo: on-line jednání prostřednictvím platformy Zoom

•	 Usnesení č� 1: AS FSV UK schvaluje návrh programu zasedání 5� 5� 2020�
•	 Usnesení č� 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání ze dne 7� 4� 2020�
•	 Usnesení č� 3: AS FSV UK bere na vědomí zprávu o sociální situaci studentek a studentů 

FSV UK v průběhu koronavirové krize�
•	 Usnesení č� 4: AS FSV UK bere na vědomí zprávu o hodnocení on-line výuky na FSV 

UK� Usnesení č� 5: AS FSV UK schvaluje změny podmínek přijímacího řízení pro 
studium v akademickém roce 2020/2021�

•	 Usnesení č� 6: AS FSV UK bere na vědomí předložený Harmonogram akademického 
roku 2020/2021�

•	 Usnesení č� 7: AS FSV UK schvaluje rozpočet FSV UK na rok 2020�
•	 Usnesení č� 8: AS FSV UK vyzývá EK AS UK i AS UK jako celek, aby se zasadily 

o upravení univerzitních Principů rozpočtu, části o vědeckém výkonu, a to tak, aby 
tyto Principy reflektovaly vědecký výkon fakult i za období po roce 2015�

•	 Usnesení č� 9: AS FSV UK zmocňuje předsednictvo AS FSV UK, aby v situaci dle zákona 
č� 188/2020 Sb� uskutečnilo řádné zasedání AS FSV UK dne 2� června 2020 od 15:00 
on-line formou dle technických podrobností shrnutých v důvodové zprávě „Technické 
podrobnosti on-line zasedání AS FSV UK dne 2� června 2020“� On-line zasedání, stejně 
jako on-line účast senátorky či senátora, jsou považovány za plnohodnotnou formu 
jednání s identickými pravomocemi AS FSV UK jako při běžném řádném zasedání dle 
Jednacího řádu AS FSV UK� Ze zasedání bude na základě rozhodnutí předsednictva 
pořizován interní zvukový a obrazový záznam dle Jednacího řádu AS FSV UK, čl� 11, odst� 10�
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Usnesení ze zasedání as FsV UK 
datum: 2. 6. 2020 od 15:00 
Místo: Jinonice, č. 2080
•	 Usnesení č� 1: AS FSV UK schvaluje návrh programu zasedání 2� 6� 2020�
•	 Usnesení č� 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání ze dne 5� 5� 2020�
•	 Usnesení č� 3: AS FSV UK schvaluje znění Výroční zprávy za rok 2019�
•	 Usnesení č� 4: AS FSV UK schvaluje znění Výroční zprávy o hospodaření FSV UK 

za rok 2019�
•	 Usnesení č� 5: AS FSV UK schvaluje pokračování přípravy elektronických voleb 

do AS  FSV UK na podzim 2020 na děkanátem připravené a představené platformě�
•	 Usnesení č� 6: AS FSV UK podporuje návrh vzniku pracovní skupiny pro elektronické 

volby, kterou ustaví vedení FSV UK�
•	 Usnesení č� 7: AS FSV UK žádá vedení FSV UK o předložení smlouvy mezi FSV UK 

a dodavatelem systému elektronických voleb, společností ozpr s�r�o�, a to na nejbližším 
řádném zasedání AS FSV UK�

•	 Usnesení č� 8: AS FSV UK ukládá LK AS FSV UK připravit návrh novelizace Jednacího 
řádu AS FSV UK dle proběhlé diskuse s důrazem na zavedení možnosti on-line jednání 
předsednictva a poradních orgánů� Návrh bude předložen na nejbližším možném 
zasedání AS FSV UK dle postupu konzultací s LK AS UK�

•	 Usnesení č� 9: AS FSV UK stanovuje na základě doporučení předsedy LK AS UK 
mimořádné on-line jednání AS FSV UK prostřednictvím platformy ZOOM na 9� června 
2020 od 18:00� AS FSV UK stanovuje řádné jednání AS FSV UK na 1� září 2020 od 
15:00 v místnosti H212� AS FSV UK stanovuje termíny jednání AS FSV UK v zimním 
semestru akademického roku 2020/2021 na 6� října, 3� listopadu, 1� prosince 2020, 
12� ledna a 2� února 2021, a to vždy od 15:00 hodin v místnosti H212�

Usnesení z mimořádného zasedání as FsV UK 
datum: 9. 6. 2020 od 18:00 
Místo: on-line jednání prostřednictvím platformy Zoom

•	 Usnesení č� 1: AS FSV UK schvaluje upravený návrh programu mimořádného zasedání 
9� 6� 2020�

•	 Usnesení č� 2: AS FSV UK schvaluje předložená Pravidla pro organizaci studia na 
FSV UK� Usnesení č� 3: AS FSV UK schvaluje změnu rozpočtu FSV UK na rok 2020 
v souvislosti s přidělenou bonifikací programů Progres�
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Usnesení z mimořádného zasedání as FsV UK 
datum: 18. 6. 2020 od 18:00 
Místo: on-line jednání prostřednictvím platformy Zoom
•	 Usnesení č� 1: AS FSV UK schvaluje návrh programu mimořádného zasedání 18� 6� 2020� 

Usnesení č� 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání ze dne 2� 6� 2020�
•	 Usnesení č� 3: AS FSV UK schvaluje zápis z mimořádného zasedání ze dne 9� 6� 2020� 

Usnesení č� 4: AS FSV UK souhlasí se záměrem uzavřít dodatek č� 2 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: 1. 9. 2020 od 15:00 
Místo: hollar, č. 212

•	 Usnesení č� 1: AS FSV UK schvaluje program zasedání 1� 9� 2020�
•	 Usnesení č� 2: AS FSV UK schvaluje zápis z mimořádného zasedání ze dne 18� 6� 2020� 

Usnesení č� 3: AS FSV UK schvaluje komisi pro volbu nového člena/členky předsednictva 
AS FSV UK ve složení Martin Bláha, Jiří Kukačka a Martin Štoll�

•	 Usnesení č� 4: AS FSV UK zvolil členem předsednictva AS FSV UK Nicka Ojo Omorodiona� 
Usnesení č� 5: AS FSV UK schvaluje komisi pro volbu člena poradních orgánů (komisí) 
AS FSV UK ve složení Martin Bláha, Jiří Kukačka a Martin Štoll�

•	 Usnesení č� 6: AS FSV UK schvaluje novým členem Studijní komise AS FSV UK 
Tomáše Kraváčka (IES)�

•	 Usnesení č� 7: AS FSV UK schvaluje novým členem Sociální komise AS FSV UK 
Tomáše Kraváčka (IES)�

•	 Usnesení č� 8: AS FSV UK schvaluje předložený návrh 1� změny Jednacího řádu 
AS FSV UK�

•	 Usnesení č� 9: AS FSV UK schvaluje po zapracování připomínek, které byly předneseny 
ústně, Podmínky přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2021/2022�

•	 Usnesení č� 10: AS FSV UK schvaluje zrušení doktorských studijních programů/oborů, 
ve kterých již nejsou zapsáni žádní studující�

•	 Usnesení č� 11: AS FSV UK žádá tajemníka fakulty, aby provedl v následujícím půlroce 
audit administrativní zátěže pedagogických a vědeckých pracovníků FSV UK, včetně 
časového harmonogramu konkrétních kroků snižujících předmětnou zátěž, s cílem 
naplnění „Strategického záměru MŠMT pro oblast vysokých škol na období od roku 
2021“, schváleného v červnu 2020 (viz prioritní cíl č� 6 tohoto záměru)�

•	 Usnesení č� 12: AS FSV UK vyzývá vedení FSV UK ke zlepšení správy vědeckých 
projektů – a to zejména vyřešením problému se zobrazováním publikací na 
webu fakulty, vytvořením webových stránek projektů dle layoutu webových 
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stránek fakulty, vytvořením platformy pro zveřejňování white a working papers 
na webových stránkách fakulty, zavedením elektronického oběhu dokumentů, 
zpřesněním OD č� 4/2017 „Postup pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
na FSV UK“ tak, aby tento předpis nekomplikoval administrativu vědeckých projektů 
(např� problematika výkladu ustanovení kolem DPH nebo problematika kvality 
oslovovaných dodavatelů při průzkumu trhu)�

•	 Usnesení č� 13: AS FSV UK pověřuje předsedu senátu Václava Moravce a předsedkyni 
Ekonomické komise FSV UK Hanu Kubátovou, aby vstoupili do diskuse s ostatními 
fakultními senáty univerzity s cílem společně apelovat na budoucí kandidátky 
a kandidáty na rektora UK, aby se tito zavázali k centralizaci univerzity, pokud jde 
o elektronické nástroje (vč� elektronizace oběhu dokumentů, elektronických voleb 
do jednotlivých senátů apod�), zavedení centrálního ekonomického systému, dále 
centralizaci nákupu softwaru, celkovou komunikační strategii univerzity i o posílení 
centralizace v agendě zaměstnávání cizinců� Usnesení č� 14: AS FSV UK pověřuje 
místopředsedu senátu Ondřeje Švedu a člena předsednictva Nicka Ojo Omorodiona 
přípravou Volební komise pro volby do AS FSV UK, včetně přípravy materiálu pro 
říjnové zasedání AS FSV UK�

•	 Usnesení č� 15: AS FSV UK žádá tajemníka fakulty, aby do 25� září 2020 předložil AS FSV 
UK „Dokument o technických podrobnostech organizace, průběhu a zabezpečení voleb“�

Usnesení ze zasedání as FsV UK 
datum: 6. 10. 2020 od 15:00 
Místo: hollar, č. 215

•	 Usnesení č� 1: AS FSV UK schvaluje program zasedání 6� 10� 2020�
•	 Usnesení č� 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání ze dne 1� 9� 2020�
•	 Usnesení č� 3: AS FSV UK schvaluje komisi pro volbu a odvolání členů poradních 

orgánů (komisí) AS FSV UK ve složení Martin Bláha, Jiří Kukačka, Martin Štoll�
•	 Usnesení č� 4: AS FSV UK schvaluje novým členem Sociální komise AS FSV UK Filipa 

Šourka (IMS)�
•	 Usnesení č� 5: AS FSV UK schvaluje novým členem Komise pro vnější vztahy AS FSV 

UK Filipa Šourka (IMS)�
•	 Usnesení č� 6: AS FSV UK odvolává Davida Emlera z Ekonomické komise AS FSV UK� 

Usnesení č� 7: AS FSV UK souhlasí se změnou členů Disciplinární komise�
•	 Usnesení č� 8: AS FSV UK bere na vědomí zprávu o tvorbě a čerpání Stipendijního 

fondu v období 01–08/2020�
•	 Usnesení č� 9: AS FSV UK schvaluje navýšení položky PVS o 50 000 Kč na každý 

institut fakulty� Prostředky budou účelově vázány na podporu studentek a studentů 
v tíživé sociální situaci�
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•	 Usnesení č� 10: AS FSV UK bere na vědomí plán aktivit FSV UK v rámci Institucionálního 
plánu (IP) 2021 a Programu na podporu strategického řízení (PPSŘ) 2022–2025�

•	 Usnesení č� 11: AS FSV UK souhlasí se záměrem uzavřít smlouvy o provedení překládky 
elektronické komunikační sítě se společnostmi T-Mobile a SITEL v kontextu realizace 
projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“�

•	 Usnesení č� 12: AS FSV UK souhlasí se záměrem uzavřít smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti stezky a cesty s vlastníky nemovitostí v objektu U Kříže 609/6 
v kontextu realizace projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“�

•	 Usnesení č� 13: AS FSV UK schvaluje návrh jmenování Mgr� Kateřiny Turkové členkou 
Volební komise pro volby do AS FSV UK na funkční období 2021–2023�

•	 Usnesení č� 14: AS FSV UK schvaluje návrh na jmenování doc� PhDr� Jana Halady, 
CSc�, členem Volební komise pro volby do AS FSV UK na funkční období 2021–2023�

•	 Usnesení č� 15: AS FSV UK schvaluje návrh na jmenování Bc� Martina Bláhy členem 
Volební komise pro volby do AS FSV UK na funkční období 2021–2023�

•	 Usnesení č� 16: AS FSV UK schvaluje návrh na jmenování Mgr� Jakuba Tesaře, Ph�D� 
členem Volební komise pro volby do AS FSV UK na funkční období 2021–2023�

•	 Usnesení č� 17: AS FSV UK schvaluje návrh na jmenování Kamily Nečasové členkou 
Volební komise pro volby do AS FSV UK na funkční období 2021–2023�

•	 Usnesení č� 18: AS FSV UK schvaluje návrh na jmenování PhDr� Ing� Petra Soukupa, 
PhD� členem Volební komise pro volby do AS FSV UK na funkční období 2021–2023�

•	 Usnesení č� 19: AS FSV UK schvaluje návrh na jmenování Matěje Mišoně členem 
Volební komise pro volby do AS FSV UK na funkční období 2021–2023�

•	 Usnesení č� 20: AS FSV UK schvaluje návrh na jmenování PhDr� Miroslava Palanského, 
M�A� členem Volební komise pro volby do AS FSV UK na funkční období 2021–2023�

•	 Usnesení č� 21: AS FSV UK schvaluje návrh na jmenování Jakuba Šmejkala členem 
Volební komise pro volby do AS FSV UK na funkční období 2021–2023�

•	 Usnesení č� 22: AS FSV UK schvaluje návrh na jmenování Mgr� Jana Vášky, PhD� členem 
Volební komise pro volby do AS FSV UK na funkční období 2021–2023�

•	 Usnesení č� 23: AS FSV UK vyhlašuje elektronické volby do akademického senátu 
FSV UK pro funkční období 2021–2023 na 24�–25� listopadu 2020, volby započnou 
24� 11� 2020 v 9:00 a skončí 25� 11� 2020 v 18:00�

•	 Usnesení č� 24: AS FSV UK stanovuje termín pro podávání návrhů na kandidáty/ky 
do AS FSV UK pro funkční období 2021–2023 od 12� 10� 2020 (od 9:00) do 6� 11� 2020 
(do 14:30) prostřednictvím podatelny FSV UK (Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1)�

•	 Usnesení č� 25: AS FSV UK schvaluje dokument Technické podrobnosti organizace, 
průběhu a zabezpečení voleb do AS FSV UK 2020 po zapracování následujících 
připomínek: v části Technický a organizační postup bod 4 – komise dostane současně 
s tajemníkem FSV UK k dispozici seznam volebních voucherů; reformulace bodu 
9 – „Volební komise zajišťuje během voleb tzv� uživatelskou podporu� Volební komise 
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dle svého uvážení může požádat o součinnost tajemníka a externího dodavatele���“ 
a bod 10 – komise dostane k dispozici data o volebních výsledcích v agregované 
i neagregované podobě�

Usnesení ze zasedání as FsV UK 
datum: 3. 11. 2020 od 15:00 
Místo: on-line jednání prostřednictvím platformy Zoom

•	 Usnesení č� 1: AS FSV UK schvaluje program zasedání 3� 11� 2020�
•	 Usnesení č� 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání ze dne 6� 10� 2020�
•	 Usnesení č� 3: AS FSV UK bere na vědomí čerpání tzv� studentských peněz ze dne 

27� října 2020�
•	 Usnesení č� 4: AS FSV UK schvaluje podmínky přijímacího řízení pro doktorské 

studium v akademickém roce 2021/2022�
•	 Usnesení č� 5: AS FSV UK považuje za tristní situaci, v níž se ocitají studentky 

a studenti FSV v rámci druhé vlny pandemie covid-19 při jednání s KaM� AS FSV UK 
proto vyzývá kvestora UK, vedení KaM a Radu KaM k rychlému a vstřícnému řešení 
ve prospěch studentek a studentů�

•	 Usnesení č� 6: AS FSV UK pověřuje předsedu AS FSV UK Václava Moravce, aby 
informoval o situaci studentů FSV na kolejích během druhé vlny koronaviru předsedu 
AS UK Františka Zahálku, předsedu Rady Kolejí a menz Davida Emlera, kvestora UK 
Tomáše Horáčka a ředitele KaM Jiřího Macouna�

•	 Usnesení č� 7: AS FSV UK doporučuje kandidátům do AS FSV UK, aby k prezentaci svého 
volebního programu využili zejména webové stránky Akademického senátu FSV UK�

Usnesení ze zasedání as FsV UK 
datum: 1. 12. 2020 od 15:00 
Místo: on-line jednání prostřednictvím platformy Zoom

•	 Usnesení č� 1: AS FSV UK schvaluje upravený program zasedání 1� 12� 2020�
•	 Usnesení č� 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání ze dne 3� 11� 2020�
•	 Usnesení č� 3: AS FSV UK schvaluje upravené znění Plánu realizace strategického 

záměru Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v roce 2021�
•	 Usnesení č� 4: AS FSV UK projednal předložená Pravidla pro přiznávání stipendií 

a doporučuje je k dalšímu procesování�
•	 Usnesení č� 5: AS FSV UK schvaluje úpravu rozpočtu Stipendijního fondu pro rok 

2020, a to konkrétně zvýšení rozpočtu středisek pro IES, ISS, IKSŽ a IPS z 520 000 
Kč na 570 000 Kč a pro IMS z 320 000 Kč (kdy byla částka ponížena o přečerpání 
SF v roce 2019) na 370 000 Kč v návaznosti na stipendia pro studentky a studenty 
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v tíživé sociální situaci navázané na aktuální pandemii (v kapitole PVS), tedy celkové 
zvýšení čerpání Stipendijního fondu o 250 000 Kč�

•	 Usnesení č� 6: AS FSV UK schvaluje, že instituty mohou v roce 2020 čerpat přidělenou 
celkovou částku bez ohledu na jednotlivé kapitoly rozpočtu Stipendijního fondu�

•	 Usnesení č� 7: AS FSV UK pověřuje svého předsedu, aby pokračoval v řešení pro-
blematiky fungování Kolejí a menz (KaM) v průběhu druhé vlny pandemie covid-19�

•	 Usnesení č� 8: AS FSV UK schvaluje komisi pro volbu členky/člena do Rady vysokých 
škol za FSV UK ve složení Hana Kubátová, Nick Ojo Omorodion, Jaromír Soukup�

•	 Usnesení č� 9: AS FSV UK navrhuje Akademickému senátu UK, aby se členem Rady 
vysokých škol za FSV UK stal Jiří Kukačka�

•	 Usnesení č� 10: AS FSV UK děkuje vedení fakulty – zejména tajemníkovi fakulty 
Ondřeji Blažkovi – za nalezení a zprovoznění systému elektronických voleb a také 
Oddělení vnějších vztahů FSV UK za úsilí věnované jejich propagaci�

•	 Usnesení č� 11: AS FSV UK žádá děkanku, aby zahájila proces novelizace Volebního 
řádu AS FSV UK zvláště s ohledem na elektronickou realizaci voleb�

•	 Usnesení č� 12: AS FSV UK vyzývá děkanku, aby podala na budoucích zasedáních 
senátu průběžnou zprávu o řešení kauzy doktorského studia Mezinárodních vztahů 
na IPS FSV UK a vyzývá petenty ve spolupráci s vedením IPS k podání podnětu 
Etické komisi UK��
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---------- Původní e-mail ---------- 

Od: Libor Stejskal <stejskal@fsv.cuni.cz> 

Komu: Václav Moravec <vaclav.moravec@fsv.cuni.cz> 

Datum: 6. 1. 2020 11:43:35 

Předmět: Oznámení o dokončení forenzního šetření společnosti MCA s.r.o. pro Akademický senát FSV 
UK 

Vážený pane předsedo, 

oznamuji Vám, že dne 21.12.2019 společnost Grant Thornton Advisory dokončila a představitelům 
společnosti Multilateral Consulting & Analysis s.r.o. (dále MCA) předala zprávu o forenzním šetření 
provedeném na základě a v souladu s požadavky Fakulty sociálních věd UK. 

V příloze č. 1 zasílám jednak tiskovou zprávu o dokončení tohoto forenzního šetření a o jeho 
výsledcích, a dále v příloze č. 2 Shrnutí hlavních zjištění. 

I když vedení FSV UK odstoupilo od nabídky na uzavření smlouvy mezi FSV UK a MCA, která měla řešit 
především ochranu informací uvedených ve Zprávě o forenzním šetření, přesto jsme připraveni ji dát 
k prostudování panu tajemníkovi FSV UK Ing. Ondřeji Blažkovi, a to v kanceláři právního zástupce 
MCA JUDr. Petra Vališe. Dále je třeba uvést, že forenzní šetření se nemohlo opřít o relevantní interní 
předpisy FSV UK, které fakulta auditorské společnosti odmítla předat na osobním jednání za účasti 
zástupců auditorské firmy, tajemníka FSV UK a JUDr. Jindry Pavlové. 

S pozdravem 

Libor Stejskal 

PhDr. Libor Stejskal, Ph.D. 

Středisko bezpečnostní politiky / Center for Security Policy 

Institut politologických studií / Institute of Political Studies 

Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences 

Univerzita Karlova / Charles University 

Tel.: +420 224 491 500 

Mob.: +420 775 119 240 

E-mail: libor.stejskal@fsv.cuni.cz

http://sbp.fsv.cuni.cz 

Poštovní adresa / Mailing address: Smetanovo nábřeží 6, 110 01, Praha 1 

Sídlo / Office: Celetná 20, 116 36 Praha 1 
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Kontakt: 
Donath Business & Media 
Michal Donath 
GSM: +420 602 222 128 
michal.donath@dbm.cz 
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 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd  /  Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 

dekana@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 236 
www.fsv.cuni.cz 

Vážený pan  
PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. 
Předseda AS FSV UK 
 

V Praze dne 6. 1. 2020 
 

Vážený pane předsedo, 
 
dovolte, abych se krátce vyjádřila k e-mailu jednatele MCA, s.r.o. pana doktora Stejskala a přílohám, 
které Vám zaslal. 
 
1) Navzdory různým proklamacím o součinnosti a spolupráci s fakultou jsem se o existenci tiskové 

zprávy z 24. 12. 2019 a ukončení auditu dozvěděla až z dotazu redaktora Aktuálně.cz pana 
Valáška 2. 1. 2019. 
 

2) Přesto, že MCA, s.r.o. tvrdí, že audit proběhl podle zadání fakulty, nelze to nijak ověřit, neboť ač 
jsem měla být přímou příjemkyní zprávy auditora bez ohledu na to, zda podepíšeme nějakou 
smlouvu, nebo ne, mi tato zpráva nebyla doručena. Pro úplnost uvádím, že fakulta odmítla 
smlouvu podepsat proto, že MCA, s.r.o. navzdory předchozím slibům nereflektovala na 
požadavek uzavřít smlouvu s auditorskou firmou, která by měla fakultou požadované parametry 
pro forenzní šetření.  
 

3) Nabídku nahlédnout do zprávy v kanceláři právního zástupce dostal tajemník fakulty přes 
právničku fakulty teprve v 3. 1. 2020 odpoledne, naše právnička bude pana doktora Vališe 
kontaktovat a zjistí podmínky, za jakých toto bude panu tajemníkovi umožněno. Nahlédnutí do 
zprávy nicméně není tím, co FSV UK od začátku požadovala. 
Pan doktor Stejskal lže, když píše, že: „forenzní šetření se nemohlo opřít o relevantní interní 
předpisy FSV UK, které fakulta auditorské společnosti odmítla předat na osobním jednání za 
účasti zástupců auditorské firmy, tajemníka FSV UK a JUDr. Jindry Pavlové“. 
Tajemník fakulty a fakultní právnička se sešli a auditorem Pavlem Prokopem a jeho kolegyní 
Hanou Klampflovou ke dvouhodinovému jednání dne 10. 12. 2019 v 15:30, na kterém je 
seznámili s relevantními opatřeními děkanky (např. opatření o oběhu účetních dokladů, opatření o 
pracovní době atd.), informovali je, že vnitřní předpisy FSV UK jsou veřejné, ukázali jim na webu 
cestu k nim a nabídli, že pokud by pan Prokop nebo paní Klamplová cokoliv dalšího potřebovali, 
mohou se jim ozvat. Paní doktorka Pavlová je také nasměrovala k prostudování Zákona o 
vysokých školách, Statutu UK a Statutu FSV UK. 
Zároveň auditory opakovaně upozorňovali, že podle zadání FSV UK není předmětem auditu 
právní rozbor právních předpisů FSV UK, ale přesný a jasně precizovaný okruh otázek týkající se 
ekonomiky SBP, s.r.o., které pan tajemník definoval.  

 
4) Zda zaměstnanci FSV UK nějaké předpisy, ať už vnitřní fakultní, nebo českou legislativu, 

porušili, či neporušili, mělo být zřejmé po auditu, poté, co se auditem zmapuje rozsah jejich 
ekonomické činnosti. 

 
Pan Prokop nevyužil nabídky obrátit se na pana tajemníka s dalšími případnými dotazy 
k fakultním předpisům, obrátil se na něj pouze jedním e-mailem dne 11. 12. 2019, který se týkal  
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 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd  /  Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 

dekana@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 236 
www.fsv.cuni.cz 

loga SBP a toho, kdo byl oficiálním organizátorem konferencí. Tento e-mail pan tajemník řádně 
vypořádal. 

 
 

5) Zaslanou tiskovou zprávu okomentuji na senátu.  
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., v. r. 
   děkanka  
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www.fsv.cuni.cz 

loga SBP a toho, kdo byl oficiálním organizátorem konferencí. Tento e-mail pan tajemník řádně 
vypořádal. 

 
 

5) Zaslanou tiskovou zprávu okomentuji na senátu.  
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., v. r. 
   děkanka  

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 – Dopisy předsedy AS FSV UK v roce 2020 Příloha č. 2 – Dopisy předsedy AS FSV UK v roce 2020 45

V Praze dne 9. ledna 2020 

Věc: Informace o usneseních členské schůze ZO VOS 1124 ze dne 3. prosince 2019 

Vážené členky a vážení členové Akademického senátu FSV UK, 

dovolte mi vás informovat o usneseních členské schůze ZO VOS ze dne 3. prosince 2019, která se 
týkají Akademického senátu FSV UK a která jsou reakcí na Usnesení č. 7 z jednání AS FSV UK ze dne 
5. listopadu 2019 a na následnou komunikaci:

Usnesení č. 2 

„ZO VOS 1124 FSV UK neshledala žádné skutečnosti ukazující na její propojení s kauzou SBP, s.r.o., 
tj. neexistuje žádné majetkové propojení mezi ZO a SBP, s.r.o., žádný její člen se jako zástupce ZO 
nezúčastnil akcí spojených s SBP, s.r.o. a žádný její představitel nikdy neintervenoval jejím jménem 
ve prospěch SBP, s.r.o. Z těchto důvodů ZO VOS 1124 FSV UK: 

- se zásadně ohrazuje proti jejímu spojování s kauzou SBP, s.r.o.

- se ohrazuje proti vměšování se AS FSV UK do činnosti ZO VOS a vůči nevhodnému stylu komunikace
předsedy AS FSV UK Václava Moravce

- požaduje transparentní analýzu a objasnění systémových příčin na straně FSV UK, které přispěly
k situaci vedoucí ke kauze SBP s.r.o.“

Usnesení č. 3 

„ZO VOS 1124 vyslovuje stanovisko, že členové a funkcionáři ZO VOS na FSV UK Libor Stejskal a Mirka 
Kortusová se po dobu několika let aktivně zapojovali do činnosti ZO, zastupovali ji při jednáních 
s vedením fakulty, na půdě Koordinační odborové rady UK a i na akcích Vysokoškolského odborového 
svazu a vždy vystupovali v souladu s posláním a pravidly odborové činnosti. Nijak nezneužívali ZO VOS 
1124 a svých funkcí v ní ve svůj prospěch.“ 

Nad rámec výše uvedených usnesení bych současně ráda vyjádřila pochopení pro okolnosti, které 
vedly ke schválení Usnesení č. 7 z jednání AS FSV UK ze dne 5. listopadu 2019. Nicméně považuji – 
zejména s ohledem na budoucí vztahy mezi akademickým senátem a odbory – za důležité vymezit se 
vůči formulacím evokujícím principiální povinnost odborů zpravovat akademický senát o svém 
fungování. Odbory jsou v demokratických společnostech považovány za nezávislé na jiných právních 
subjektech. 

S přesvědčením, že odborům i akademickému senátu jde vposledu o stejnou věc, kterou je rozvoj 
naší fakulty – a nad rámec povinností odborové organizace – bych vám zároveň ráda oznámila, že 
došlo k volbě nového vedení odborové organizace, které vyústilo i ve změnu zástupkyně odborů 
v rozšířeném kolegiu děkanky FSV UK, a že jsme rovněž paní děkance i panu předsedovi AS oznámili 
nové složení výboru odborové organizace. Také fakultní webové stránky https://fsv.cuni.cz/pro-
zamestnance/prace-na-fakulte/odborova-organizace informující o odborové organizaci byly 
aktualizovány.  

Co se týče domnělé netransparentnosti činnosti odborové organizace, doplňujeme, že její řádné 
fungování dokládají také stanoviska Koordinační odborové rady UK a Vysokoškolského odborového 
svazu, která jsou přílohami tohoto dopisu. 
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Závěrem bych AS FSV UK chtěla požádat o stažení otevřeného dopisu č. j. UK FSV/313362/2019 
ze dne 7. listopadu 2019 adresovaného PhDr. Ireně Reifové, Ph.D. jako domnělé místopředsedkyni 
ZO VOS 1124 z webových stránek AS FSV UK. Dr. Reifová odstoupila z funkce místopředsedkyně již 
25. října 2019, a proto ji tento dopis spojuje s funkcí, kterou v dané chvíli nezastávala, a s výzvami,
které v dané době neměla možnost řešit. 

Vážené členky a členové akademického senátu, 

ráda budu přítomna vašemu jednání dne 13. ledna 2020, abych mohla zodpovědět další případné 
otázky.  

Se srdečným pozdravem a důvěrou v nastolení dobrých vztahů mezi odbory a akademickým senátem 

za ZO VOS 1124 

Mgr. Eva M. Hejzlarová, Ph.D. 

Předsedkyně ZO VOS 1124 
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Příloha 1:
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Stejskala v Radě lze konstatovat pouze pozitiva. Jak jsem již uvedl ve Stanovisku, při 
kolektivním vyjednávání a řešení otázek s ním spojených patřil Dr. Stejskal k nejaktivnějším 
členům Rady, a to nejen při uplatňování práv zaměstnanců FSV, ale i zaměstnanců UK jako 
celku. Jedná se o člověka výkonného, solidního a spolehlivého (Ing. Kortusová není členkou 
KOR). 
Pokud došlo k porušení platných ustanovení či vnitřních předpisů Univerzity (pochybuji, že 
došlo k porušení zákona), řešení přísluší odpovědným pracovníkům FSV. Pokud je ovšem celá 
kauza výsledkem střetu zájmových skupin (což vzhledem k lidské přirozenosti vyloučit nelze a 
naznačuje to jistý nátlak, který byl na zmíněné pracovníky uplatněn - a to i ve smyslu 
pokračování zaměstnaneckého poměru), je to jiná záležitost a řešení by se mělo přesunout 
do jiné roviny (především jde ale o interní věc). 
Problémem je pomyslné propojování odborové práce citovaných pracovníků s jejich 
profesními aktivitami. Považuji to za absurdní - v KOR se řeší odborové záležitosti a 
pochybuji, že v ZO na FSV tomu bylo jinak. Ostatně nejlépe to dokazuje rezignace Dr. 
Stejskala na všechny související funkce, ale také na zaměstnanecký poměr, což mne osobně 
značně překvapilo. O činnosti ZO VOS na FSV mám jen zprostředkované informace. Kontrolu 
provedl předseda svazu, a pokud vím, neshledal žádné provinění ani porušení stanov. 
Jestliže jsou ale tito bývalí funkcionáři obviňování, že mají ,, ... výhody ze soukromého 
podnikání na úkor zaměstnavatele ... ", jedná se o obvinění vážné, které by měl obviňující 
řádně doložit s vysvětlením, co obnáší výrok ,, ... na úkor zaměstnavatele ... ". 
Moje poznámka, s níž operujete v otázce č. 1, se týkala kolektivního vyjednávání - a záměrně 
byla formulována obecně. Jako příklad mohu uvést, že v období letních veder jsme mj. řešili 
zajištění pitného režimu na pracovištích. Spojování této formulace s předmětnou kauzou je 
nesmysl. 
Pokud jde o publicitu činnosti základních organizací VOS na UK, záleží vždy na jejich 
představitelích, jaké mají technické možnosti a čeho jsou schopni docílit (také kolik 
ochotných spolupracovníků získají). Právě otázku webových stránek a dalších cest k 
informovanosti zaměstnanců o činnosti ZO VOS na fakultách jsme v rámci prací na Kolektivní 
smlouvě řešili. Co se kde podařilo, nevím. V dobách, kdy jsem vykonával funkci předsedy ZO 
na fakultě, jsem informační zázemí (web, nástěnka) zajišťoval sám. Pravda je taková, že kdo 
ze zaměstnanců má zájem, informace si opatří. V situaci, v jaké základní organizace na 
fakultách fungují, je nějaká okázalá propagace těžko myslitelná. Jak v tomto směru pokročili 
na FSV, nevím. 
Víc ke sdělení k této kauze nemám. 

S pozdravem 

doc. PhDr. Milan Kohoutek., CSc. 
předseda KOR VOS UK 
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  Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd /  Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1
senat@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 276

www.fsv.cuni.cz

Vážený pan
prof. MUDr. Tomáš ZIMA, DrSc., MBA
rektor Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Ovocný trh 560/5 
116 36 PRAHA 1 

Č. j.: UKFSV/13994/2020        V Praze dne 17. ledna 2020

Vaše Magnificence, 

pane rektore,

dovolte mi, abych Vás seznámil s Usnesením č. 9, jež na svém řádném zasedání dne 13. ledna 2020 

přijal Akademický senát FSV UK: „AS FSV UK žádá vedení Univerzity Karlovy a vedení 

Akademického senátu Univerzity Karlovy, aby v roce 2020 konečně zavedlo elektronické volby do 

samosprávných orgánů, a to přes informační systém univerzity“.

Přijetí předmětného usnesení předcházela zevrubná diskuse o organizaci a formě podzimních voleb 

do našeho fakultního akademického senátu, včetně možných rizik elektronických voleb, jež není

možné v současnosti uskutečňovat s pomocí informačního systému univerzity. Senátorky a senátoři 

AS FSV UK považují za obtížně pochopitelné, že nejvýznamnější vysoká škola v České republice a 

jedna z nejstarších univerzit v Evropě není schopna v roce 2020 na celouniverzitní úrovni vyvinout a 

zajistit provoz aplikace e-Volby v rámci svého informačního systému SIS. Právě toto řešení by přitom 

mohlo eliminovat rizika, jež vyplývají z organizace elektronických voleb v rámci jednotlivých fakult, 

včetně FSV UK. Je škoda, jak též zaznělo v diskusi, že Masarykova univerzity v Brně je schopna 

členkám a členům akademické obce možnost elektronických voleb přes informační systém univerzity 

zajistit.
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  Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd /  Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1
senat@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 276

www.fsv.cuni.cz

Vážený pane rektore,

     pokud byste podnikl konkrétní kroky pro vznik celouniverzitní aplikace e-Volby v rámci Studijního 

informačního systému (SIS), byl bych Vám neskonale vděčen. Neváhejte mě, moc prosím, o Vašich 

krocích informovat, ať je mohu tlumočit nejen členkám a členům AS FSV UK, ale rovněž akademické 

obci naší fakulty jako celku. 

Přeji vše dobré v roce 2020 a jsem s pozdravem 

Václav Moravec

předseda AS FSV UK 
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  Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd /  Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1
senat@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 276

www.fsv.cuni.cz

Vážený pan
prof. Ing. František ZAHÁLKA, Ph.D. 
předseda AS UK
Akademický senát UK
Ovocný trh 560/5 
116 36 PRAHA 1 

Č. j.: UKFSV/13940/2020 V Praze dne 17. ledna 2020 

Vážený pane předsedo,

dovolte mi, abych Vás seznámil s Usnesením č. 9, jež na svém řádném zasedání dne 13. ledna 2020 

přijal Akademický senát FSV UK: „AS FSV UK žádá vedení Univerzity Karlovy a vedení 

Akademického senátu Univerzity Karlovy, aby v roce 2020 konečně zavedlo elektronické volby do 

samosprávných orgánů, a to přes informační systém univerzity“.

Přijetí předmětného usnesení předcházela zevrubná diskuse o organizaci a formě podzimních voleb 

do našeho fakultního akademického senátu, včetně možných rizik elektronických voleb, jež není 

možné v současnosti uskutečňovat s pomocí informačního systému univerzity. Senátorky a senátoři 

AS FSV UK považují za obtížně pochopitelné, že nejvýznamnější vysoká škola v České republice a 

jedna z nejstarších univerzit v Evropě není schopna v roce 2020 na celouniverzitní úrovni vyvinout a 

zajistit provoz aplikace e-Volby v rámci svého informačního systému SIS. Právě toto řešení by přitom 

mohlo eliminovat rizika, jež vyplývají z organizace elektronických voleb v rámci jednotlivých fakult, 

včetně FSV UK. Je škoda, jak též zaznělo v diskusi, že Masarykova univerzity v Brně je schopna 

členkám a členům akademické obce možnost elektronických voleb přes informační systém univerzity 

zajistit.
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  Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd /  Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1
senat@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 276

www.fsv.cuni.cz

Vážený pane předsedo,

rád bych Vás tímto dopisem požádal, abyste s Usnesením AS FSV UK č. 9 ze dne 13. ledna 2020 

seznámil členky a členy Akademického senátu UK. Pokud byste navíc podnikl konkrétní kroky pro 

vznik celouniverzitní aplikace e-Volby v rámci Studijního informačního systému (SIS), byl bych Vám 

neskonale vděčen. Neváhejte mě, moc prosím, o Vašich krocích informovat, ať je mohu tlumočit nejen 

členkám a členům AS FSV UK, ale rovněž akademické obci naší fakulty jako celku. 

Závěrem bych rád vyjádřil přání a naději, aby tento dopis nezůstal bez odezvy jako dva předešlé 

v loňském roce, v nichž jsem Vás požádal o odpovědi na otázky, které se týkaly (ne)provázanosti 

Principů rozdělování příspěvků a dotací na UK a Dlouhodobého záměru UK. Trapné mlčení a 

ignorace, jichž se mi jako představiteli AS FSV UK dostalo, je o lecčems vypovídající.    

Přeji vše dobré v roce 2020 a jsem s pozdravem 

Václav Moravec

předseda AS FSV UK 
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Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd  /  Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 
senat@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 276 

www.fsv.cuni.cz 

Zástupci FSV UK v Akademickém senátu UK 
Akademický senát 
Univerzita Karlova 
Ovocný trh 560/5 
Praha 1, 116 36 

V Praze dne 17. ledna 2020 

     Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, 

     dovolte mi, abych se na vás obrátil jménem Akademického senátu FSV UK jako na zástupce naší 

fakulty v Akademickém senátu Univerzity Karlovy. AS FSV UK přijal na svém řádném zasedání dne 

13. ledna 2020 Usnesení č. 9: „AS FSV UK žádá vedení Univerzity Karlovy a vedení Akademického

senátu Univerzity Karlovy, aby v roce 2020 konečně zavedlo elektronické volby do samosprávných 

orgánů, a to přes informační systém univerzity“.  

     Přijetí předmětného usnesení předcházela zevrubná diskuse o organizaci a formě podzimních voleb 

do fakultního akademického senátu, včetně možných rizik elektronických voleb, jež není možné 

v současnosti uskutečňovat s pomocí informačního systému univerzity. Senátorky a senátoři AS FSV 

UK považují za obtížně pochopitelné, že nejvýznamnější vysoká škola v České republice a jedna 

z nejstarších univerzit v Evropě není schopna v roce 2020 na celouniverzitní úrovni vyvinout a zajistit 

provoz aplikace e-Volby v rámci svého informačního systému SIS. Právě toto řešení by přitom mohlo 

eliminovat rizika, jež vyplývají z organizace elektronických voleb v rámci jednotlivých fakult, včetně 

FSV UK. Je škoda, jak též zaznělo v diskusi, že Masarykova univerzity v Brně je schopna členkám a 

členům akademické obce možnost elektronických voleb přes informační systém univerzity zajistit. 
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Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd  /  Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 
senat@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 276 

www.fsv.cuni.cz 

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, 

     rád bych vás tímto dopisem požádal, abyste s Usnesením AS FSV UK č. 9 ze dne 13. ledna 2020 

seznámili členky a členy Akademického senátu UK. Pokud byste navíc podnikli konkrétní kroky pro 

vznik celouniverzitní aplikace e-Volby v rámci Studijního informačního systému (SIS), byl bych Vám 

neskonale vděčen. Neváhejte mě, moc prosím, o Vašich krocích informovat, ať je mohu tlumočit nejen 

členkám a členům AS FSV UK, ale akademické obci naší fakulty jako celku.  

     Přeji vše dobré v roce 2020 a jsem s pozdravem 

Václav Moravec 

          předseda AS FSV UK 

Rozdělovník: 

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. Č. j.: UKFSV/13907/2020 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.    Č. j.: UKFSV/13854/2020 

Mgr. Eliška Černovská Č. j.: UKFSV/13915/2020 

Kristýna Švárová Č. j.: UKFSV/13934/2020 



60 Příloha č. 2 – Dopisy předsedy AS FSV UK v roce 2020

JUDr .  Pe tr  Va l i š  
A D V O K Á T  

Pplk. Sochora 4/1391, 170 00 Praha 7, tel. +420 220 571 672, fax: +420 220 571 672,asistentka@akvalis.cz, 
Identifikátor datové schránky:  s9kf2pm ,  IČ: 48323438, DIČ: CZ6512040821, Č.osv. ČAK: 2484 

V Praze dne 19.1.2020 

Vážený pane předsedo, 

v zastoupení společnosti Multilateral Consulting & Analysis s.r.o. (dále jen „MCA“) a jejích
společníků si dovolím reagovat na Váš dopis ze dne 15.1.2020 č.j. FSVUK/11879/2020 (dále jen 
„Dopis“).

MCA od počátku sporu mezi MCA a  FSV UK úzce spolupracuje s FSV UK. MCA na své náklady
pověřila společnost Grant Thornton zpracováním Forenzního šetření, které zahrnovalo všechny
otázky požadované FSV UK. FSV UK byla o průběhu a výsledku Forenzního šetření informována,
tajemník FSV UK měl možnost se s kompletní verzí Forenzního šetření seznámit. Ačkoli na konci 
roku 2019 nedošlo k uzavření smlouvy mezi FSV UK a MCA, i tak  FSV UK a MCA spolupracují.
V současné době probíhá jednání o uzavření smlouvy o mlčenlivosti a po jejím uzavření je MCA 
připravena poskytnout FSV UK Forenzní šetření v plném rozsahu. 

Ze shora uvedeného jasně vyplývá, že MCA plně spolupracuje s FSV UK. Usnesení č. 3, které tvrdí,
že MCA pohrdá fakultou je nepravdivé a nevím z jakých informací čerpal senát podklad pro tento 
závěr. MCA nepohrdá ani senátem, ale je pravdou že senát je místem úniku informací a někteří
členové senátu MCA nebo jeho společníkům opakovaně vyhrožují trestním stíháním nebo civilními
žalobami. Akademický senát není v žádném vztahu podřízenosti a nadřízenosti s MCA a proto 
Forenzní šetření bude po uzavření NDA poskytnuto pouze FSV UK. Usnesení č. 5, kterým žádáte
společníky MCA o vydání Forenzního šetření v usnesení asi chybně nazývaného auditorskou 
zprávou nebude naplněno.

S pozdravem 

Petr Vališ

advokát v plné moci 

Judr. 
Petr Vališ

Digitáln  
podepsal Judr. 
Petr Vališ 
Datum: 2020.01.19 
19:16:10 +01'00'
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Vážený pan 
PhDr. Václav Moravec, Ph.D. 
Předseda AS FSV UK 
Akademický senát FSV UK 
Smetanovo nábřeží 6 
110 01 Praha 1 

V Praze dne 30. 1. 2020 

Vážený pane předsedo, 

dovolte mi, abych reagoval na Váš dopis z 15. ledna 2020, ve kterém mě seznamujete 
s výsledky jednání Akademického senátu FSV ve věci Střediska bezpečnostní politiky.  

Především bych Vás rád ujistil, že nadále respektuji všechna opatření a jasně formulované 
požadavky vedení FSV UK, které mají eliminovat negativní dopady kauzy SBP, s.r.o., a jsem připraven 
dostát své odpovědnosti za jejich naplnění. Rád bych vyhověl Vaší žádosti o poskytnutí kopie 
auditorské zprávy, ale bohužel ji nemám k dispozici a nemohu být v této věci nápomocen.   

Vývoj kolem Střediska bezpečnostní politiky mě velmi mrzí a nechci zastírat chyby, kterých 
jsem se v minulosti dopustil. Posledních několik měsíců mě bolestivým způsobem připomnělo, že 
chyby minulosti nelze vrátit zpět. Lze se z nich však poučit, upřímně se za ně omluvit a jejich důsledky 
se pokusit napravit v současnosti a budoucnosti, což bych tímto rád fakultě i akademickému senátu 
nabídl. I díky svému dlouholetému členství na Katedře bezpečnostních studií IPS mám velký zájem na 
fakultě dále působit, i když jsem si vědom zátěže vyplývající z mého působení v SBP IPS, resp. SBP 
s.r.o.

 Chápu, že celá kauza týkající se SBP je z hlediska akademické obce FSV UK, reprezentované i 
akademickým senátem, vnímána velmi citlivě, a rozumím důvodům, které k tomu vedou. Hlásím se 
k zodpovědnosti za případné škody, které budou probíhajícím šetřením identifikovány, a rád bych je 
do budoucna jako zaměstnanec fakulty pomohl napravit. 

Předem děkuji za zvážení mého stanoviska. 

S pozdravem 

Jan Ludvík
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Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 
senat@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 276 

www.fsv.cuni.cz 

Vážený pan 

JUDr. Petr VALIŠ 

advokát v plné moci 

Pplk. Sochora 4/1391 

170 00 Praha 7 

Č. j.: UKFSV/68074/2020  V Praze dne 24. února 2020 

 Vážený pane doktore, 

   dovolte mi, abych reagoval na Váš dopis ze dne 19. ledna 2020, jímž jednatelé MCA, s. r. o. reagují 

na usnesení Akademického senátu FSV UK č. 3, č. 4 a č. 5 ze dne 13. ledna 2020.  

   Předně bych se rád ohradil proti Vašim slovům o „nepravdivosti“ tvrzení, obsaženého v předmětném 

usnesení č. 3, podle něhož Akademický senát FSV UK „považuje jednání společníků SBP, s. r. o. 

(dnes MCA s. r. o.) za pohrdající senátem a fakultou“. Citované usnesení se zakládá na mnoha faktech 

(viz Zápisy z jednání AS FSV UK ze dnů 5. listopadu 2019, 3. prosince 2019 a 13. ledna 2020, stejně 

jako nepravdivá tvrzení pronesená jednatelem MCA, s. r. o. dr. Liborem Stejskalem na zasedání 

Legislativní komise AS FSV UK dne 30. ledna 2020, jež byla opakovaně vedením fakulty vyvrácena), 

tudíž usnesení AS FSV UK jsou skutkově pravdivá.  

   Je sice pochopitelné, že se jako právní zástupce snažíte svým klientům a jednatelům MCA, s. r. o. 

zajistit co nejvýhodnější právní pozici, vše by ale mělo mít nějakou bazální úroveň. Jak jinak 

pojmenovat opakované nedodržování termínů závazků Vašich klientů vůči FSV UK, na nichž se 

dohodli s vedením fakulty, jež vyvrcholilo vydáním Tiskové zprávy o výsledcích forenzního šetření na 

Štědrý den, než příznačným slovem „pohrdání“. Postoj Vašich klientů, kteří svými podnikatelskými 

aktivitami prokazatelně poškodili FSV UK ekonomicky i morálně, k usnesení AS FSV UK č. 5 ze dne 

13. ledna 2020 je dalším z mnoha důkazů o pohrdání akademickou obcí FSV UK. Vedení fakulty

očekávalo v dobré víře od Vašich klientů splnění dohody, tj. předložení v dohodnutém termínu do 



Příloha č. 2 – Dopisy předsedy AS FSV UK v roce 2020 Příloha č. 2 – Dopisy předsedy AS FSV UK v roce 2020 63

  
 
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 
senat@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 276 

www.fsv.cuni.cz 

20. prosince 2019 forenzní zprávy, která byla zpracována právě pro účely následného jednání mezi

Vašimi klienty a vedením fakulty o smírném a mimosoudním vyřešení dopadů soukromých aktivit 

MCA s. r. o. Namísto toho vydali Vaši klienti Tiskovou zprávu a výsledky forenzního šetření odmítli 

vedení fakulty poskytnout.   

  Závěrem tohoto dopisu bych se rád ohradil proti Vašim tvrzením, že „někteří členové senátu MCA 

s. r. o. nebo jejím společníkům opakovaně vyhrožují trestním stíháním nebo civilními žalobami“.

Máte-li na mysli jednání členek a členů AS FSV UK na zasedáních senátu (viz výše uvedené Zápisy), 

tak se nemůže v žádném případě jednat o „vyhrožování“, ale věcnou rozpravu ze strany 

samosprávného a kontrolního orgánu fakulty, jak napravit škody, jež vznikly FSV UK 

podnikatelskými aktivitami a mediálními výstupy Vašich klientů.  

  Vážený pane doktore, tvrzení o úniku informací z jednání AS FSV na veřejnost a rovněž tak tvrzení 

o jakékoli formě „vyhrožování“ Vašim klientům ze strany senátorů a senátorek jsou závažná

a rozhodně je nelze přejít mlčením. Tato tvrzení jste bohužel nijak blíže nedoložil. Pakliže se takové 

skutečnosti, jak tvrdíte, skutečně staly, potom Vás tímto žádám, abyste k mým rukám tvrzené 

skutečnosti o vyhrožování a úniku informací prokázal.  

Vážený pane doktore, 

   Váš dopis ze dne 19. ledna 2020, jímž se pokoušíte vyvrátit názor členkám a členům Akademického 

senátu FSV UK, že společnost MCA, s. r. o., resp. její jednatelé „pohrdají senátem a fakultou“ na 

stanovisku Akademického senátu FSV UK jako celku nic nezměnil.  

 S pozdravem 

   Václav Moravec  

    předseda AS FSV UK 
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        V Praze, dne 11. května 2020  

     Vaše Magnificence, vážený pane rektore, 

     v polovině května loňského roku jsme se jménem Akademického senátu 
Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) obrátili na vedení 
Akademického senátu Univerzity Karlovy (AS UK) ve věci nesouladu 
Dlouhodobého (strategického) záměru Univerzity Karlovy na roky 2016–2020 
s Principy rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově.  

     Rádi bychom na tuto diskusi navázali, a to i v souvislosti s přípravou nového 
Dlouhodobého záměru a nyní schvalovanými rozpočty jednotlivých fakult. 
Vycházíme přitom z dopisu předsedy AS UK, profesora Františka Zahálky ze dne 
15. května 2019 adresovaného našemu fakultnímu senátu, v němž uvádí, že bude
rád, pokud „fakulta připraví modifikaci, či návrh, který by více reflektoval váš
pohled na kvalitu a internacionalizaci v rámci přerozdělení finančních
prostředků na UK“.

     Naše dlouhodobá snaha upozorňovat na nesoulad mezi proklamacemi 
a reálným rozdělováním financí vychází se skutečnosti, že Univerzita Karlova se 
v různých strategických dokumentech a proklamacích profiluje jako výzkumná 
univerzita a jako taková, jak je uvedeno v Dlouhodobém záměru UK: „zdůrazňuje 
humboldtovské principy jednoty výzkumu a vzdělávání, autonomie a svobody 
bádání a výuky. Rozhodující pro její vědeckou a tvůrčí činnost je kvalitní 
základní výzkum“. Univerzita Karlova si podle vlastních deklarací stanovila cíl – 
stát se špičkovou evropskou výzkumnou univerzitou, a s ohledem na tento cíl se 
zavazuje k „vytváření podmínek, které umožní rostoucímu počtu oborů 
a disciplín dosahovat vysoké evropské či světové úrovně“.  

     Vaše Magnificence, vážený pane rektore, 

     jsme přesvědčeni, že současné Principy rozdělování příspěvků a dotací na 
Univerzitě Karlově, zejména pak výpočet vědeckého výkonu, je v příkrém rozporu 
s výše citovanými cíli. Pokud se v platných Principech uvádí, že „podíl fakulty na 
ukazateli Vědecký výkon odpovídá podílu fakulty na výši tohoto ukazatele 
v rozpisu roku 2019“, ve skutečnosti to znamená, že se 29 % výkonové části 
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rozpočtu vyvozuje z tolik kritizovaných RIV bodů za uplynulá období (2009–2013, 
2010–2014, 2011–2015). 

    I proto plénum Akademického senátu FSV UK na svém posledním zasedání dne 
5. května 2020 jednomyslně přijalo následující usnesení:

AS FSV UK vyzývá EK AS UK i AS UK, aby se zasadily o upravení univerzitních 
Principů rozpočtu, část vědecký výkon, a to tak, aby tyto Principy reflektovaly 
vědecký výkon fakult i za období po roce 2015. 

     Akademický senát FSV UK v logice citovaného usnesení považuje recyklaci RIV 
bodů pro výpočet vědeckého výkonu za alarmující.  

     Vaše Magnificence, vážený pane rektore, 

     děkujeme Vám předem za reakci na náš dopis i za iniciování diskuse o výše 
nastíněném zásadním problému – a to nejen z pohledu naší fakulty, ale též 
Univerzity Karlovy jako významné výzkumné a vzdělávací instituce evropského 
rozměru.   

     S přátelským pozdravem, 

Václav Moravec 

předseda AS FSV UK 

Hana Kubátová 

předsedkyně Ekonomické komise AS FSV UK 
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V Praze, dne 11. května 2020  

     Vážený pane předsedo, vážený pane profesore, 

     v polovině května loňského roku jsme se na Vás obrátili jménem Akademického 
senátu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) ve věci nesouladu 
Dlouhodobého (strategického) záměru Univerzity Karlovy na roky 2016–2020 s 
Principy rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově.  

     Rádi bychom na tuto diskusi navázali, a to i v souvislosti s přípravou nového 
Dlouhodobého záměru a nyní schvalovanými rozpočty jednotlivých fakult. 
Vycházíme přitom z Vašeho dopisu ze dne 15. května 2019 adresovaného našemu 
fakultnímu senátu, v němž uvádíte, že budete rád, pokud „fakulta připraví 
modifikaci, či návrh, který by více reflektoval váš pohled na kvalitu a 
internacionalizaci v rámci přerozdělení finančních prostředků na UK“.  

     Naše dlouhodobá snaha upozorňovat na nesoulad mezi proklamacemi a 
reálným rozdělováním financí vychází se skutečnosti, že Univerzita Karlova se 
v různých strategických dokumentech a proklamacích profiluje jako výzkumná 
univerzita a jako taková, jak je uvedeno v Dlouhodobém záměru UK: „zdůrazňuje 
humboldtovské principy jednoty výzkumu a vzdělávání, autonomie a svobody 
bádání a výuky. Rozhodující pro její vědeckou a tvůrčí činnost je kvalitní 
základní výzkum“. Univerzita Karlova si podle vlastních deklarací stanovila cíl – 
stát se špičkovou evropskou výzkumnou univerzitou, a s ohledem na tento cíl se 
zavazuje k „vytváření podmínek, které umožní rostoucímu počtu oborů a 
disciplín dosahovat vysoké evropské či světové úrovně“.  

     Vážený pane předsedo, vážený pane profesore, 

     jsme přesvědčeni, že současné Principy rozdělování příspěvků a dotací na 
Univerzitě Karlově, zejména pak výpočet vědeckého výkonu, je v příkrém rozporu 
s výše citovanými cíli. Pokud se v platných Principech uvádí, že „podíl fakulty na 
ukazateli Vědecký výkon odpovídá podílu fakulty na výši tohoto ukazatele 
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v rozpisu roku 2019“, ve skutečnosti to znamená, že se 29 % výkonové části 
rozpočtu vyvozuje z tolik kritizovaných RIV bodů za uplynulá období (2009–2013, 
2010–2014, 2011–2015). 

    I proto plénum Akademického senátu FSV UK na svém posledním zasedání dne 
5. května 2020 přijalo jednomyslně následující usnesení:

AS FSV UK vyzývá EK AS UK i AS UK, aby se zasadily o upravení univerzitních 
Principů rozpočtu, část vědecký výkon, a to tak, aby tyto Principy reflektovaly 
vědecký výkon fakult i za období po roce 2015. 

     Akademický senát FSV UK považuje v logice citovaného usnesení recyklaci RIV 
bodů pro výpočet vědeckého výkonu za alarmující.  

     Vážený pane předsedo, vážený pane profesore, 

     děkujeme Vám předem za reakci na náš dopis i za iniciování diskuse o výše 
nastíněném zásadním problému – a to nejen z pohledu naší fakulty, ale též 
Univerzity Karlovy jako významné výzkumné a vzdělávací instituce evropského 
rozměru.   

     S přátelským pozdravem, 

     Václav Moravec 

     předseda AS FSV UK 

     Hana Kubátová 

     předsedkyně Ekonomické komise AS FSV UK 
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V Praze, dne 11. května 2020  

     Vážený pane předsedo, vážený pane docente, 

     v polovině května loňského roku jsme se jménem Akademického senátu 
Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) obrátili na vedení 
Akademického senátu Univerzity Karlovy (AS UK) ve věci nesouladu 
Dlouhodobého (strategického) záměru Univerzity Karlovy na roky 2016–2020 s 
Principy rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově.  

     Rádi bychom na tuto diskusi navázali, a to i v souvislosti s přípravou nového 
Dlouhodobého záměru a nyní schvalovanými rozpočty jednotlivých fakult. 
Vycházíme přitom z dopisu předsedy AS UK, profesora Františka Zahálky ze dne 
15. května 2019 adresovaného našemu fakultnímu senátu, v němž uvádí, že bude
rád, pokud „fakulta připraví modifikaci, či návrh, který by více reflektoval váš
pohled na kvalitu a internacionalizaci v rámci přerozdělení finančních
prostředků na UK“.

     Naše dlouhodobá snaha upozorňovat na nesoulad mezi proklamacemi a 
reálným rozdělováním financí vychází se skutečnosti, že Univerzita Karlova se 
v různých strategických dokumentech a proklamacích profiluje jako výzkumná 
univerzita a jako taková, jak je uvedeno v Dlouhodobém záměru UK: „zdůrazňuje 
humboldtovské principy jednoty výzkumu a vzdělávání, autonomie a svobody 
bádání a výuky. Rozhodující pro její vědeckou a tvůrčí činnost je kvalitní 
základní výzkum“. Univerzita Karlova si podle vlastních deklarací stanovila cíl – 
stát se špičkovou evropskou výzkumnou univerzitou, a s ohledem na tento cíl se 
zavazuje k „vytváření podmínek, které umožní rostoucímu počtu oborů a 
disciplín dosahovat vysoké evropské či světové úrovně“.  

Vážený pane předsedo, vážený pane docente, 

     jsme přesvědčeni, že současné Principy rozdělování příspěvků a dotací na 
Univerzitě Karlově, zejména pak výpočet vědeckého výkonu, je v příkrém rozporu 
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s výše citovanými cíli. Pokud se v platných Principech uvádí, že „podíl fakulty na 
ukazateli Vědecký výkon odpovídá podílu fakulty na výši tohoto ukazatele 
v rozpisu roku 2019“, ve skutečnosti to znamená, že se 29 % výkonové části 
rozpočtu vyvozuje z tolik kritizovaných RIV bodů za uplynulá období (2009–2013, 
2010–2014, 2011–2015). 

    I proto plénum Akademického senátu FSV UK na svém posledním zasedání dne 
5. května 2020 jednomyslně přijalo následující usnesení:

AS FSV UK vyzývá EK AS UK i AS UK, aby se zasadily o upravení univerzitních 
Principů rozpočtu, část vědecký výkon, a to tak, aby tyto Principy reflektovaly 
vědecký výkon fakult i za období po roce 2015. 

     Akademický senát FSV UK v logice citovaného usnesení považuje recyklaci RIV 
bodů pro výpočet vědeckého výkonu za alarmující.  

     Vážený pane předsedo, vážený pane docente, 

     děkujeme Vám předem za reakci na náš dopis i za iniciování diskuse o výše 
nastíněném zásadním problému – a to nejen z pohledu naší fakulty, ale též 
Univerzity Karlovy jako významné výzkumné a vzdělávací instituce evropského 
rozměru.   

     S přátelským pozdravem, 

     Václav Moravec 

     předseda AS FSV UK 

     Hana Kubátová 

     předsedkyně Ekonomické komise AS FSV UK 
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Vážená paní
PhDr. Alice Tejkalová, Ph.D.
Děkanka FSV UK
Smetanovo nábřeží 6
Praha 1

V Praze 19. dubna 2020

Spectabilis, paní děkanko, 

     předně mi dovolte, abych Vám popřál pevné zdraví a pevnou naději v této nelehké době. 
Obracím se na Vás v souvislosti s tíživou sociální situací některých studentek a studentů FSV 
UK, kterou Akademický senát FSV UK, resp. jeho Sociální komise řeší od počátku nouzového 
stavu, vyhlášeného kvůli šíření koronavirové nákazy. Po necelých čtrnácti dnech, kdy senát na 
svém zasedání dne 7. dubna 2020 přijal usnesení č. 7, v němž žádá „ředitele institutů o 
spolupráci při řešení sociálních problémů studentů, kteří se v souvislosti s koronavirovou 
epidemií ocitli v nelehké životní situaci“ a „vedení fakulty o distribuci předmětného dotazníku 
prostřednictvím SIS a sociálních sítí“, bych Vás rád informoval o dosavadních krocích zástupců 
akademické samosprávy. Ještě před tím chci z celého srdce poděkovat Vám, členkám a členům 
kolegia děkanky a příslušným zaměstnancům děkanátu o naplnění naší výše citované prosby o 
distribuci dotazníku prostřednictvím SIS a sociálních sítí. Tlumočte, moc prosím, mé 
poděkování všem, kdo se o to přičinili. 
     V pátek 17. dubna 2020 jsem požádal předsedkyni Sociální komise AS FSV UK Veroniku 
Mackovou o průběžnou zprávu (viz přílohu tohoto dopisu), z níž vyplývá, že k dnešnímu dni 
vyplnilo předmětný dotazník na šest desítek studentek a studentů FSV UK. 
     Dvanáct případů se podařilo promptně vyřešit Sociální komisi AS FSV (šlo např. o 
informace týkající se kolejí, refundací letenek, zapůjčení notebooků potřebných k on-line výuce 
apod.). Mezi zahraničními studenty je stále nejdiskutovanějším tématem možné snížení 
školného, jak jsme o tom ostatně dlouze diskutovali na posledním jednání AS FSV UK. 
     O práci na jednotlivých institutech fakulty projevilo zájem 25 studentek a studentů z českých 
i zahraničních programů. Právě dnes proto předsedkyně Sociální komise AS FSV UK Veronika 
Macková odeslala e-mail se seznamem studentům ředitelům jednotlivých institutů, kteří byli
požádáni o zajištění placených studentských výpomocí na svých pracovištích. Rád bych Vás 
před nacházejícím jednání rozšířeného kolegia děkanky požádal, zda byste ze své pozice mohla 
věnovat maximální pozornost úspěšnému završení našeho společného projektu. Počítám s tím, 
že se pondělního jednání kolegia zúčastním a budu na přítomné ředitele naléhat, aby tíživou 
sociální situaci některých studentek a studentů pomohli řešit. 

S přáním všeho dobrého

Václav Moravec
předseda AS FSV UK
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Příloha dopisu předsedy AS FSV UK děkance FSV UK:

V Praze dne 19. dubna 2020

Materiál pro zasedání akademického senátu

konané dne 5. května 2020

Název: Sociální situace studentů FSV UK během koronavirové krize

Předkládá: Mgr. Veronika Macková, předsedkyně Sociální komise AS FSV UK

Zpracoval: Mgr. Veronika Macková, předsedkyně Sociální komise AS FSV UK
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Důvodová zpráva

Vážený pane předsedo,

Sociální komise AS FSV UK vytvořila společně s děkankou fakulty dr. Alicí Němcovou 
Tejkalovou dotazník pro studenty o jejich aktuální sociální situaci v souvislosti 
s koronavirovou epidemií a následným vyhlášením nouzového stavu Vládou ČR. Krátký 
dotazník byl distribuován pomocí SISu 15. dubna 2020 studentům českých i 
cizojazyčných programů.

Dotazník k dnešnímu dni vyplnilo 60 studentů a studentek. Těm následně poslala 
předsedkyně Sociální komise AS FSV UK e-mail se žádostí o vyjádření souhlasu 
s poskytnutím jejich osobních údajů třetí osobě (někteří studenti zatím na tuto výzvu 
nereagovali). Dvanáct problémů se podařilo vyřešit Sociální komisi AS FSV UK (šlo 
především o informace ohledně kolejí, refundací letenek, programu „Pětadvacítka“,
zapůjčení notebooků potřebných k on-line přednáškám atd.). Mezi zahraničními studenty 
bylo nejdiskutovanějším tématem snížení školného. 

O práci na jednotlivých institutech projevilo zatím zájem 25 studentů z českých i 
zahraničních programů. 19. dubna 2020 tak odeslala předsedkyně Sociální komise AS 
FSV UK e-mail se seznamem studentů ředitelům institutů, kteří byli požádáni, aby zajistili
těmto studentům brigádu na svém institutu. Sociální komise AS FSV UK také poprosila 
ředitele institutů o zpětnou reakci, jak bude o studenty postaráno.

Veronika Macková, předsedkyně Sociální komise AS FSV UK



74 Příloha č. 2 – Dopisy předsedy AS FSV UK v roce 2020

Akademický senát 
Univerzita Karlova 

V Praze, dne 21. května 2020 
č.j. UKFSV/161397/2020 

č.j. UKRUK/183470/2020 

Vážený pane předsedo, vážený pane doktore, 
Vážená paní předsedkyně, vážená paní doktorko, 

Předně bych Vám chtěl poděkovat za Vaši iniciativu a předeslat, že plně sdílím Vaše názory na stávající stav                  
Principů rozdělování rozpočtu UK (dále jen Principy). Principy na rok 2019 a 2020 ponížily váhu výkonových                
parametrů ve prospěch kvantitativních kritérií. V tomto smyslu jsme vedli, spolu se zástupci FSV UK v AS,               
řadu vyčerpávajících jednání a snažili se tento stav zvrátit. Jen pro připomenutí – v roce 2018 byly tomuto                 
tématu věnovány dvě jednání Ekonomické komise AS UK (dále jen EKASUK), dne 27. března 2018 a 3.                 
dubna 2018, a o tomto bodu se jednalo dohromady cca 8 hodin. Bohužel jsme nebyli úspěšní především kvůli                  
velkému tlaku lékařských fakult pod vedením 1LF, což je zjevné především ze zápisu EKASUK ze dne 27.                 
března 2018. Ačkoliv nejsme se stávajícím stavem spokojeni, je výsledek jednoznačně kompromisní ve             
srovnání s tím, co navrhovala řada „nehumanitních“ fakult. Troufám si říci, že navrhovaný stav ze strany např.                
1LF by významně negativně ovlivnil rozpočty FSV a řady dalších společensko-vědních a humanitních fakult.              
V tomto kontextu je tak nutné výsledný, byť z našeho pohledu neuspokojivý, stav jednání vnímat. 

V průběhu jednání v roce 2018 a 2019 přislíbil JM pan rektor úpravu Principů na rok 2021, které by měly                  
reflektovat nový Dlouhodobý záměr UK, tedy mělo dojít k intenzivnějšímu provázání Principů s kvalitativními            
ukazateli. Jednání o Principech na rok 2021 měla proběhnout na jaře 2020, vše ale zpozdila pandemie COVID.                 
K prvnímu projednání Principů na rok 2021 dojde 26. května 2020 od 16 hodin ve Velké zasedací síni                 
Karolina (termín byl oznámen vedením UK na jednání EKASUK dne 20.5.2020) a ještě nebudou na tomto                
jednání schvalovány. Přivítám, vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně, pokud se jednání            
Ekonomické komise AS UK zúčastní ještě další zástupci FSV UK. Dostanou, podobně jako ostatní, možnost               
se k návrhu vyjádřit.  

Ve věci rozdělování finančních prostředků na vědeckou činnost panuje již delší dobu v AS UK značná               
rozpačitost ze stávajícího stavu. Většina členů AS UK není s aktuální situací spokojena, nicméně vedení UK               
drží AS UK striktně mimo tvorbu vědecké politiky, což senátu dle zákona skutečně nenáleží. V tomto tématu                
dochází k interferenci vědecké a rozpočtové politiky, a proto jednání vyžadují vstřícný přístup obou stran.              
Navíc pro otevřenost dohody (ve vztahu k akademické obci UK) o mechanismu rozdělování prostředků na              
vědu jsem trval na jejich podrobném projednání v rámci EKASUK. Již 14. dubna 2020 jsem požádal na                
jednání EKASUK vedení UK o uspořádání kulatého stolu EKASUK k tématu rozdělování peněz na vědu              
v Principech 2021 a v dalších letech. Kulatý stůl k tomuto tématu proběhne dne 15. června 2020 od 16,30                
v Karolinu (místnost bude upřesněna) a budu velice rád, vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně,              
pokud se jednání i zde zúčastní další zástupci akademické obce z FSV. 

Na tomto jednání se otevře téma související s určení vědeckého výkonu, a to je promítnutí výsledků hodnocení                
vědy na UK do Principů 2021 a dalších let. V době, kdy jsem byl z titulu předsedy AS UK členem Kolegia                   
rektora, si vzpomínám na informaci, že se peníze podle prvního (tedy toho právě vrcholícího) hodnocení vědy                
na UK rozdělovat ještě nebudou. Nezastírám proto, že pro mne a řadu dalších členů EKASUK, byla tato                 
informace, která poprvé oficiálně zazněla dne 14. dubna 2020 velkým překvapením. Na nadcházejícím             
kulatém stolu budeme žádat od JM pana rektora a pror. Konvalinky vysvětlení změny jejich postoje. 

Pevně věřím, že obě zmíněná jednání povedou k důkladnému projednání celé problematiky a výsledek bude              
reflektovat priority posilující excelenci Univerzity Karlovy a jejích pracovišť. 

Se srdečným pozdravem, 

Tomáš Nigrin  
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 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií  /  U Kříže 8, 158 00 Praha 
5, ims@fsv.cuni.cz, tel: +420 251 080 250, +420 251 080 251   

ims.fsv.cuni.cz 

Členky a členové AS FSV UK

V Praze, dne 1. června 2020 

Vážené členky a vážení členové AS FSV UK, 

     rádi bychom Vás informovali o naší vzájemné dohodě ve věci údajného přečerpání 
stipendijního fondu ze strany IMS FSV UK v roce 2019. Tuto dohodu činíme jménem 
vzájemného pochopení, fakultní solidarity a budování vztahů na důvěře a porozumění. 

Institut mezinárodních studií FSV UK čerpal v roce 2019 stipendia nad rámec 
stanovený rozpočtem FSV UK o cca 200 tis. Kč. Stalo se tak na základě ústního pokynu 
na rozšířeném kolegiu děkanky dne 23. dubna 2020. Uvedená částka byla čerpána ze 
stipendijního fondu v souladu Stipendijním řádem UK a navazujícími předpisy a byla 
využita výhradně pro aktivní studenty IMS FSV UK a jejich aktivity související se 
studiem (tzn. zahraniční cesty, výzkum, pomocná vědecká činnost).

Výše uvedenou informaci nezaznamenali nebo na ni nereflektovali zástupci 
některých dalších institutů, či po dohodě s ekonomickým oddělením své přečerpání 
vyrovnali z jiného střediska. Došlo tedy k vytvoření pocitu nerovnováhy mezi 
jednotlivými instituty, a především mezi jejich studentskou obcí, což reflektovalo 
rozpoložení květnového pléna AS FSV UK. 

Vzhledem k tomu, že si IMS FSV UK vysoce cení vnitrofakultní solidarity a 
sounáležitosti, nerad by vyvolal (byť neopodstatněný) pocit poškození ostatních 
studentů FSV UK, rozhodl se pro následující řešení: 

- V roce 2020 IMS FSV UK nevyčerpá z přidělených prostředků ze stipendijního
fondu 200 tisíc Kč a případná stipendia nad rámec přidělených prostředků
pokryje ze svého provozu. 

Se srdečnými pozdravy 

Tomáš Nigrin Václav Moravec
ředitel IMS předseda AS FSV
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 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd  /  Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 
senat@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 276 

www.fsv.cuni.cz 

Vážené členky a členové volební komise 
Fakulta sociálních věd UK 
_________________________________ 

V Praze, dne 16. října 2020 

     Vážené členky a členové volební komise, 

     předně mi dovolte, abych každé/každému z Vás osobně poblahopřál ke zvolení do 

orgánu, který je garantem demokratičnosti a férovosti voleb, jež se na naší fakultě 

uskuteční koncem listopadu. Na základě zkušeností z AS FSV UK jsem si vědom, o jak 

časově náročnou a zodpovědnou práci jde, pokud ji člověk hodlá vykonávat na sto 

procent. Přijměte, prosím, tento dopis jako ujištění vedení AS FSV UK, že je vám plně 

k dispozici při administraci voleb. 

     Vážené členky a členové volební komise, 

      v souvislosti s organizací voleb jsem obdržel dne 15. října 2020 od předsedy vaší 

komise ne zcela jasně formulovaný požadavek způsobu a termínu zveřejnění náležitostí 

týkajících se voleb na homepage FSV UK, na stránkách jednotlivých institutů a CERGE 

(např. technických podmínek elektronických voleb). Snažil jsem se proto dohledat na 

webových stránkách FSV UK podrobnosti k prvnímu zasedání komise (např. zápis či 

případná usnesení), aby mohlo předsednictvo AS FSV UK podle požadavků volební 

komise, pokud tak neučiní její předseda, pomoci se zveřejněním všech náležitostí. 

Nepovažoval bych za šťastné, aby předsednictvo AS FSV UK stanovalo termín a 

způsob propagace voleb na webových stránkách jednotlivých institutů či CERGE, když 

již začala fungovat volební komise, v níž jsou zastoupeny všechny instituty naší fakulty. 

S přihlédnutím k vašemu pondělnímu zasedání si vás proto dovoluji požádat o odpovědi 

na následující otázky: 

1) Nebylo by vhodné či dokonce žádoucí, aby měla volební komise zřízen odkaz

v rámci volebních stránek AS FSV UK (předmětné stránky již fungují od přijetí
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 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd  /  Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 
senat@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 276 

www.fsv.cuni.cz 

usnesení AS FSV UK v dané věci)? Neměl by předseda volební komise po 

dohodě s oddělením PR tuto rubriku založit, protože by v ní mohly být 

transparentně zveřejňovány novinky ze zasedání vaší komise?  

2) Kdy počítá volební komise se zveřejněním okolností vyhlášení voleb na

homepage FSV UK, dále na stránkách jednotlivých institutů a CERGE? Bude

k tomu zapotřebí součinnost předsednictva AS FSV UK?

3) Přeje si volební komise zveřejnit vyhlášení voleb a technických podrobností na

předmětných stránkách zvlášť nebo v jednom dokumentu, což z dopisu předsedy

vaší komise ze dne 15. října 2020 není zřejmé?

4) S jakými pravidly zveřejňování programů a předvolební propagace na

komunikačních kanálech FSV UK volební komise počítá, protože tuto zásadní

informaci jsem od předsedy vaší komise neobdržel? Neměla by být v této věci

ustanovena nějaká jasná a zveřejněná pravidla, s nimiž mohou počítat

kandidáti/kandidátky, resp. celá akademická obec FSV UK? Od nich se totiž

mohou odvinout další kroky Komise pro vnější rozvoj AS FSV UK.

  Vážené členky a členové volební komise,  

     ještě jednou děkuji mnohokráte za čas, který věnujete práci ve volební komisi. 

     V dokonalé úctě 

Václav Moravec 
předseda AS FSV UK  
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