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SLOVO PŘEDSEDKYNĚ  
AKADEMICKÉHO SENÁTU FSV UK
Magda Pečená, předsedkyně AS FSV UK

Do druhého roku funkčního období vstoupil senát už s určitou zkušeností z roku 
předešlého, v dobré náladě z překonání pandemie covidu-19 a prezenčního setkávání� 
Nálada však nevydržela dlouho, přerušil ji na konci února vpád ruských vojsk na 
Ukrajinu� Chtěla bych proto na tomto místě poděkovat vedení fakulty za velmi 
vstřícný postoj k ukrajinským studentům a jejich (nejen finanční) podpoře� Jsme 
hrdí na to, že naše fakulta přijala nejvíce ukrajinských studentů ze všech fakult 
UK se statusem freemover (na LS 2022) a umožnila i velkému počtu ukrajinských 
studentů hlásit se do standardních bakalářských a magisterských programů 
od ZS 2022/2023� 

V průběhu roku se senát věnoval standardní agendě, nejvíce času tak informacím 
a podkladům v projektu rekonstrukce a dostavby jinonického areálu a novým 
principům kariérního rozvoje, na studentské straně pak projektu studentských 
ombudsmanů a jeho vyhodnocení po roce fungování a přehodnocení způsobu 
přidělování Studentských peněz� Doufám, že senát představoval konstruktivní prvek 
ve všech těchto diskusích� 

Dále mě velmi potěšilo, že se podařilo dotáhnout interní šetření v oblasti administrace 
vědeckých projektů, vyjasnění odpovědností a pravomocí� Doufám, že nově nastavovaný 
systém zamezí v budoucnu „kompetenčním sporům“ a podpoří příjemnou spolupráci 
na fakultě�
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Také oceňuji, že se nám povedlo nastavit pravidelný půlroční reporting vedení fakulty 
týkající se průběžného stavu naplňování Strategického záměru fakulty�

Kromě těchto velkých témat jsme nerezignovali ani na další, která připomenou kolegové 
v komisích: nové akreditace, novelizace řádů a předpisů, schvalování a doplňování členů 
disciplinární komise a vědecké rady fakulty, Komunikační desatero atd�

Počátkem února 2022 se své funkce ujal nový děkan se svým proděkanským týmem� 
Děkuji celému vedení fakulty za spolupráci v uplynulém roce a přeji panu děkanovi 
Karáskovi a jeho týmu mnoho zdaru a úspěšné spolupráce i s novým senátem, který 
ho bude provázet následující dva roky� 

Děkuji také všem kolegům a kolegyním ve Volební komisi a dále také členům Sociální 
komise, kteří dopomohli k hladkému průběhu senátních voleb a voleb ombudsmanů� 
Velký dík pak patří panu tajemníkovi fakulty Ondřeji Blažkovi, pod jehož vedením byly 
volby senátní i ombudsmanské perfektně technicky zvládnuty�

Ke konci roku 2022 dochází znovu po roce k výměně tajemnice senátu, Terezu Vol-
fovou nahradí od ledna 2023 kolega Jan Křovák, který ve volbách do senátu pro období 
2023–2025 nekandidoval, bude se tak soustředit na své poslání v senátu Univerzity 
Karlovy a fakultní záležitosti bude sledovat z pozice tajemníka senátu� Tereze Volfové 
děkuji jménem senátu za její nasazení v průběhu celého roku�

Na závěr děkuji všem senátorkám a senátorům za uplynulé dva roky, které jsme 
spolu strávili, a nově zvoleným senátorkám a senátorům přeji hodně energie a nadšení 
do nového funkčního období. Celé akademické obci i všem zaměstnancům fakulty přeji 
hodně štěstí a zdaru v roce 2023. 
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Přehled účastí na zasedání Akademického senátu FSV UK 
od ledna 2022 do konce funkčního období v lednu 2023

11. 1. 1. 2. 1. 3. 5. 4. 17. 5. 14. 6. 13. 9. 11. 10. 8. 11. 6. 12. 10. 1. 
23

Jakub Dolejš ° ° ° on-line ° � ° ° ° � on-line

Jan Hlaváč – – – – – – ° ° � � °
Jakub Charvát ° on-line ° ° � � � � ° ° °
Kateřina Konrádová ° ° – – – – – – – – –
Tomáš Kouba � ° ° ° ° � ° ° ° ° °
Jan Křovák ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Hana Kubátová � ° ° ° on-line ° � ° ° � °
Jiří Kukačka ° ° ° ° ° � � ° ° ° on-line

Veronika Macková � � ° ° ° ° ° ° � ° �
Václav Moravec ° ° ° ° � � ° ° ° � °
Jáchym Nerad – – ° on-line ° � on-line � ° ° �
Kateřina Motyčková ° ° ° � ° ° ° ° ° ° °
Magdalena Mouralová ° on-line ° ° ° ° ° ° ° � °
Nick Ojo Omorodion on-line ° ° ° ° ° – – – – –
Magda Pečená ° on-line ° ° ° ° ° ° ° ° °
Karina Rejchrtová on-line � ° ° ° � on-line � ° ° °
Andrea Skřivánková – – – – – – on-line on-line on-line on-line on-line

Barbora Součková ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Jaromír Soukup ° ° ° � � ° ° � � ° � 
Pavel Szobi ° ° ° ° on-line ° ° ° ° ° °
Matěj Šarboch ° ° ° ° ° ° – – – – –
Martin Štoll ° ° ° � ° ° ° ° ° ° °
Eliška Tomalová ° ° ° on-line ° ° ° ° � ° °
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Složení pedagogické komory Akademického senátu FSV UK v roce 2022

Hana Kubátová, M�A� Ph�D� PhDr� Jiří Kukačka, Ph�D� Mgr� Veronika Macková, 
Ph�D�

PhDr� Václav Moravec, 
Ph�D� et Ph�D�

Mgr� Magdalena Mouralová, 
Ph�D�

Mgr� Magda Pečená, Ph�D� PhDr, Jaromír Soukup, Ph�D� PhDr� Pavel Szobi, Ph�D�

prof� MgA� Martin Štoll, 
Ph�D�

Mgr� Eliška Tomalová, Ph�D�
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Složení studentské komory Akademického senátu FSV UK v roce 2022

Bc� Jakub Dolejš Bc� Jan Hlaváč Šimon Charvát Bc� Tomáš Kouba

Mgr� Jan Křovák Mgr� Kateřina Motyčková Bc� Jáchym Nerad Bc� Karina Rejchrtová

Bc� Andrea Skřivánková Mgr� Barbora Součková
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Tajemnice AS FSV UK do 31. 12. 2022, tajemník od 1. 1. 2023 

Mgr� Tereza Volfová Mgr� Jan Křovák
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PŘEDSEDNICTVO AS FSV UK
Jan Křovák (místopředseda), Veronika Macková, 
Tomáš Kouba (členové předsednictva), Magda Pečená (předsedkyně)

Po náročném období pandemie koronaviru čelila fakulta, stejně jako zbytek světa, 
další krizi, která byla tentokrát spojena s invazí na Ukrajinu� Toto téma se pochopitelně 
několikrát objevilo nejen na předsednictvu AS FSV UK, ale také na plénu AS FSV UK� 
Vzniklou situaci jsme se snažili řešit co nejlépe a efektivně�

Předsednictvo se roce 2022 scházelo pravidelně a v tomto složení: předsedkyně AS 
FSV UK Magda Pečená (IES), místopředseda Nick Ojo Omorodion (člen studentské komory 
za IMS), Tomáš Kouba (člen studentské komory za IPS) a Veronika Macková (členka komory 
akademických pracovníků za IKSŽ)� Nicka, kterému členství zaniklo v červnu z důvodu 
úspěšného ukončení studia, nahradil od září Jan Křovák (člen studentské komory za IKSŽ)� 
Jako zastřešující a výkonný orgán akademického senátu se předsednictvo intenzivně 
zabývalo pomocí ukrajinským, ale i všem ostatním studentům a akademikům v tíživé 
situaci� Akademický senát FSV UK působil proaktivně, a to hned od prvního dne války 
(například velmi operativně na svém facebookovém profilu sdílel příspěvek v češtině 
i v ukrajinštině, který odsoudil invazi na Ukrajinu a vyjádřil podporu jejím občanům)�

O propagaci akademického senátu se staral Jan Křovák, který ve spolupráci s ostatními 
členy předsednictva a Sociální komise AS FSV UK vytvářel pravidelné příspěvky o obsahu 
jednání pléna a zároveň měl také na starosti propagaci voleb do AS FSV UK či voleb 
studentských ombudsmanů� Předsednictvo považuje komunikaci prostřednictvím sociální 
sítě Facebook za důležitou, a to zejména díky dosahu� Každý příspěvek si v současné 
době zobrazují vyšší stovky uživatelů a dlouhodobě se také zvyšuje počet interakcí�
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Aktivity a práci Akademického senátu FSV UK propagovali zástupci studentské 
komory i během rozdělování tzv� Studentských peněz, při kterém spolky nebo jednotlivci 
prezentovali své projekty a žádali fakultu o finanční příspěvek� Rozpočet Studentských 
peněz je samostatnou podkapitolou rozpočtu FSV UK a letos jeho výše činila 350 000 Kč� 
Studentští senátoři letos ve dvou kolech – únorovém a říjnovém – podpořili desítky projektů, 
včetně dvou plesů, které pořádá Politologický klub a spolek Markething, ve spolupráci se 
Studenty IKSŽ� S radostí zároveň také podpořili tradiční projekty, jako je např� fakultní 
pětiboj nebo snídaně v budovách fakulty� Studentské aktivity považuje předsednictvo 
a senát za zcela zásadní a neodmyslitelnou součást života na fakultě�

Velmi aktivní byl senát i v dalších záležitostech� Například v souvislosti s projednáváním 
kariérního řádu zaslala studentská komora otevřený dopis děkanovi FSV UK Tomáši 
Karáskovi, v němž požadovala větší ocenění pedagogické činnosti v souvislosti s kariérním 
postupem akademických pracovníků v porovnání s vědeckou a publikační činností� Vedení 
fakulty vyšlo tomuto požadavku vstříc� Zároveň na popud předsednictva akademický 
senát revidoval pravidla Studentských peněz� O dalších aktivitách AS FSV UK se dozvíte 
ve zprávách z jednotlivých komisí�

Rádi bychom tímto poděkovali všem senátorům a senátorkám AS FSV UK a také členům 
pracovních komisí za jejich dlouhodobou práci pro fakultu� Nově zvoleným zástupcům 
jednotlivých institutů tak držíme v dalším volebním období palce�

Předsednictvo AS FSV UK
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EKONOMICKÁ KOMISE
Karina Rejchrtová

Ekonomická komise se během roku 2022 sešla celkem sedmkrát ve stálém složení Jakub 
Končelík (IKSŽ, nečlen AS FSV UK), Karina Rejchrtová (IKSŽ, členka studentské komory), 
Šimon Charvát (IKSŽ, člen studentské komory) a Pavel Szobi (IMS, člen pedagogické 
komory)� Na pozici předsedkyně pokračovala v minulém roce zvolená Karina Rejchrtová�

Agenda, kterou se komise během roku 2022 zabývala, se skládala především z diskusí 
nad návrhem rozpočtu pro rok 2022 a dále kontroly čerpání rozpočtu a projednávání 
případných úprav a jejich schvalování, resp� doporučení plénu senátu ke schválení�

Stálým tématem byly změny související s financováním dostavby jinonického areálu� 
Na tento bod pak navazovalo i prodloužení nájmu v Pekařské 16 a 10�

EK AS FSV UK dále podpořila změny v principech rozdělování institucionální podpory 
na vědu a výzkum na FSV UK� Principy jsou koncipovány tak, aby členy akademické 
obce podněcovaly k publikování kvalitních výstupů�

Důsledkem narůstajících cen za plyn a energii se komise v podzimních měsících také 
zabývala otázkou energeticky úsporného a udržitelného chování na FSV UK, kdy se 
kromě diskuse o ekonomické udržitelnosti podílela i na zvýšení povědomí studentů 
o situaci a apelu na zodpovědné chování� 

Důležitým tématem tohoto funkčního období byly změny týkající se rozdělování 
studentských peněz� Komise se zabývala problematikou čerpání finančních prostředků 
na plesy, které jsou součástí podzimního kola rozdělování, ale jsou pořádané v dalším 
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kalendářním roce a k vyúčtování dochází tedy až z rozpočtu roku následujícího� 
V souvislosti se Studentskými penězi dále komise projednala jednorázovou kompenzaci 
za covidové roky a možnost trvalého navýšení rozpočtu z důvodu inflace�
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LEGISLATIVNÍ KOMISE
Jiří Kukačka

Legislativní komise AS FSV UK je jedním ze tří stálých poradních orgánů Akademic-
kého senátu fakulty a v roce 2022 pracovala ve složení Michal Červinka (IES, nečlen 
AS FSV UK), Jakub Dolejš (IMS, člen studentské komory), Kateřina Konrádová (do 
února 2022, ISS, členka studentské komory), Jiří Kukačka (předseda komise, IES, člen 
pedagogické komory), Michal Smetana (IPS, nečlen AS FSV UK) a Martin Štoll (IKSŽ, 
člen pedagogické komory)�

Agendou Legislativní komise je zejména spolupráce na přípravě vnitřních předpisů 
fakulty, jejich výklad a kontrola souladu s vyššími obecně závaznými dokumenty� Dále 
pak komentáře a doporučení k jednotlivým bodům programu jednání akademického 
senátu z obecně-legislativního hlediska� Komise v kalendářním roce 2022 zasedala 
desetkrát a související zápisy jsou veřejně přístupné na webových stránkách AS FSV UK� 
Na jednání komise byli několikrát přizváni děkan fakulty Tomáš Karásek, předsedkyně 
ZO VOS Eva M� Hejzlarová a proděkan pro elektronizaci Martin Nekola�

Hlavním úkolem pro rok 2022 byla spolupráce na procesu implementace Principů 
kariérního rozvoje FSV UK, ke kterým Legislativní komise poskytla několik rozsáhlých 
souborů komentářů a doporučení na svém lednovém, únorovém a květnovém 
zasedání� Toto opatření děkana bylo schváleno dne 27� června a nabylo účinnosti 
dne 1� července 2022� Komise dále spolupracovala zvláště se Sociální komisí při 
revizi institutu studentských ombudsmanů, Komunikačního desatera a úpravách 
Systému podpory studentského života: Studentské peníze� Na svém prosincovém 
zasedání komise dále diskutovala Plán realizace Strategického záměru FSV na rok 
2023 a doporučila jeho schválení�
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Legislativní komise během celého roku pravidelně zvala na svá zasedání proděkana 
pro elektronizaci Martina Nekolu k dialogu o fakultní elektronizační agendě� Postupně 
proběhlo představení cílů a východisek koncepce elektronizace FSV UK spolu s předběžným 
harmonogramem aktivit na rok 2022, průběžná diskuse o novinkách v elektronizační 
agendě na úrovni FSV i UK a představení konkrétních plánů implementace pro rok 2023� 
V daném roce proběhne úplná elektronizace docházky včetně dovolenek a bude zaveden 
interní elektronický certifikát/podpis vydávaný fakultou� Při posledním setkání požádala 
komise o předložení dokumentu obsahujícího koncepci elektronizace fakultního oběhu 
dokumentů s harmonogramem dokončení do roku 2025 dle Plánu realizace Strategického 
záměru FSV UK v roce 2022�

Dlouhodobě oblíbeným tématem diskusí Legislativní komise je Volební řád AS FSV UK� 
Na červnové zasedání pléna AS FSV připravila komise výklad ke sporným situacím 
v tomto vnitřním předpisu týkající se vyhlašování doplňujících voleb� Komise dále 
konzultovala dotazy k vyhlášení listopadových voleb do AS FSV a jejich průběhu, zvláště 
pak k problematice pracovního zařazení zaměstnanců, kteří nejsou členy akademické 
obce, na pozici L1� Tématem pro nové funkční období zůstává potenciální novelizace 
Volebního řádu zejména s ohledem na již standardní elektronické hlasování�
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STUDIJNÍ KOMISE
Magdalena Mouralová

Studijní komise AS FSV UK (dále též StK) je jedním ze tří stálých poradních orgánů 
Akademického senátu FSV UK a v roce 2022 pracovala ve složení Michal Červinka (IES, 
nečlen AS FSV UK), Tomáš Kouba (IPS, člen studentské komory), Jan Křovák (IKSŽ, člen 
studentské komory), Veronika Macková (IKSŽ, členka pedagogické komory), Kateřina 
Motyčková (IKSŽ, členka studentské komory), Magdalena Mouralová (ISS, členka pedagogické 
komory a předsedkyně StK), Lucie Poslušná (CJP, nečlenka AS FSV UK), Jaromír Soukup 
(IPS, člen pedagogické komory), Matěj Šarboch (IES, člen studentské komory, do června 
2022), Martin Štoll (IKSŽ, člen pedagogické komory a místopředseda StK), Eliška Tomalová 
(IMS, členka pedagogické komory a místopředsedkyně StK)�

Do agendy Studijní komise patří projednávání předpisů a dalších materiálů týkajících se 
studia a výuky – od akreditačních spisů přes podmínky přijímacího řízení a harmonogram 
akademického roku až po stipendijní řád a hodnocení kurzů� Zatímco v předchozích letech 
byla práce StK (a celé fakulty) formována pandemií covid-19 a zajišťováním distanční, 
resp� hybridní, výuky, v roce 2022 byly diskuse v rámci StK významně ovlivněny válkou 
na  krajině, která přinesla nutnost řešit situaci stávajících studentů a studentek z Ukrajiny 
(ale též z Ruska a Běloruska) a také nabídnout pomoc a umožnit zapojení do studia 
i práce na FSV lidem prchajícím z Ukrajiny (mimořádné přijímací řízení, free movers)�

Pokračovala práce na některých rozběhlých agendách: byl zrealizován průzkum mezi 
garanty studijních programů (M� Červinka) a připravena a s proděkankou pro studijní 
záležitosti projednána jazyková politika FSV (L� Poslušná, T� Kouba), která by měla 
být dokončena v příštím roce� StK se podílela na přípravě Komunikačního desatera, 
nadále jsme se zabývali otázkou integrace cizojazyčných studentů do života na fakultě 
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(na popud StK se např� podařilo zorganizovat imatrikulace v angličtině), diskutovali jsme 
téma podpory duševního zdraví a well-beingu studujících a vyučujících�

Komise v kalendářním roce 2022 zasedala osmkrát a zápisy z jednání jsou veřejně 
přístupné na webových stránkách AS FSV UK� Většiny jednání StK se účastnila proděkanka 
pro studijní záležitosti Malvína Krausz-Hladká (na lednovém jednání ještě pan proděkan 
Ladislav Krištoufek), opakovaným hostem byl též proděkan pro akreditace a kvalitu studia 
Petr Bednařík, dalšími hosty pak proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání 
Tomáš Cahlík, proděkanka pro zahraniční styky Zuzana Kasáková a předsedkyně AS 
FSV UK Magda Pečená a dále garanti/garantky či koordinátoři/koordinátorky studijních 
programů, jejichž akreditace StK projednávala�

Tématem pro nové funkční období bude zejména spolupráce v oblasti koncepčního 
uchopení kvality výuky a rozvoje pedagogických dovedností vyučujících�
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SOCIÁLNÍ KOMISE
Barbora Součková

Sociální komise AS FSV UK se v uplynulém roce scházela pravidelně každý měsíc� Agendou 
navazovala na své předchozí aktivity, ale rozvíjela i nové projekty, jež se podařilo úspěšně 
dokončit a implementovat� 

Sociální komise pokračovala ve svém složení: Jan Hlaváč (IPS, člen studentské komory), 
Jan Křovák (IKSŽ, člen studentské komory), Veronika Macková (IKSŽ, členka pedagogické 
komory), Barbora Součková (předsedkyně, IKSŽ, členka studentské komory), Matěj 
Šarboch (do června 2022, IES, člen studentské komory)� Dalšími řadovými členkami 
komise byly Eva M� Hejzlarová (ISS, odborová organizace) a Lucie Lemonová (do května 
2022, ISS, nečlenka AS FSV UK)� Ve vedení Sociální komise zůstaly Barbora Součková 
(předsedkyně) a Veronika Macková (místopředsedkyně)� 

Nejpodstatnější část agendy Sociální komise FSV UK tvořil projekt studentských 
ombudsmanů� Ti jsou stálými hosty na zasedáních komise, kde členy komise informují 
o své činnosti, ale podílejí se i na dalších aktivitách� Ve svém funkčním období ombuds-
manů pokračovali Viktorija Pasichnyk (IES), Marcel Faltys (IKSŽ), Tomáš Čevela (IMS), Jan 
Volenec (IPS) a Julie Hlaváčová (ISS)� 

Komise se zabývala zejména přípravou podkladů pro novelizaci dokumentů, které 
institut studentských ombudsmanů upravují� Aktuálně platnou novelizovanou verzi 
dokumentů schválilo plénum AS FSV UK 17� 5� 2022� Po konzultaci s děkanem FSV UK 
dr� Tomášem Karáskem a proděkankou pro studijní záležitosti dr� Malvínou Krausz 
Hladkou a po schválení plénem AS FSV UK institut studentských ombudsmanů i nadále 
funguje v projektové pilotní fázi� 
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Na svém setkání 8� června 2022 vyhlásila Sociální komise nové volby na pozici 
studentských ombudsmanů, které proběhly ve dnech 3� a 4� září 2022 prostřednictvím 
on-line aplikace, již obstaral tajemník FSV UK Ing� Ondřej Blažek� Volby skončily úspěšným 
zvolením pěti studentských ombudsmanů pro každý z fakultních institutů� Stali se jimi 
Miriama Sokoláková (IES), Zuzana Jarolímková (IKSŽ), Alexandra Nosková (IMS), Aleš 
Michal (IPS) a Martina Fortnerová (ISS)� Ombudsmanům byl následně předán souborný 
manuál k funkci a prošli školením se školní psycholožkou Mgr� Vladěnou Janouškovou� 
Dále se také zúčastnili školení o komunikaci, které pro ně připravila mluvčí FSV UK 
Mgr� Klára Hyláková� 

V rámci projektu studentských ombudsmanů také pokračovala jeho evaluace, kterou 
za Sociální komisi AS FSV UK provádějí Eva Hejzlarová, Matěj Šarboch a Jan Hlaváč� 
Evaluace projektu se zaměřuje především na pravidelný sběr dat ohledně mapování 
nevhodného chování a případného sexualizovaného násilí na FSV UK, dále se ale také 
vyhodnocuje funkční období ombudsmanů, průběh voleb a přístup studentských spolků 
k těmto tématům na jednotlivých institutech� 

Zástupci Sociální komise – Matěj Šarboch a ombudsman Jan Volenec – se také 
účastnili několika kolokvií týkajících se vysokoškolských ombudsmanů a problematiky 
sexualizovaného násilí ve vysokoškolském prostředí (pořádané např� FAMU nebo UPOL)�

Sociální komise se věnovala i další agendě� Například na podnět Jana Křováka komise 
vypracovala tzv� Komunikační desatero pro studenty a pedagogy, které upravuje pravidla 
vzájemné komunikace na FSV UK� Dále se také Sociální komise zapojila do pomoci, která 
reagovala na válečný konflikt na Ukrajině� Připravila podklady pro hlavní koordinátorku 
pomoci, kterou byla proděkanka pro vnější vztahy dr� Tereza Klabíková Rábová� Vzhledem 
k tomu, že AS FSV UK nezřídil komisi pro vnější vztahy, Sociální komise částečně zaštiťovala 
i její agendu� Zabývala se především širší propagací obecné činnosti akademického senátu 
nebo například přípravou kampaně pro volby do AS FSV UK, na které spolupracovala 
s oddělením pro vnější vztahy FSV UK�
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Příloha č. 1 
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ 
AKADEMICKÉHO SENÁTU 
FAKULTY SOCIÁLNÍCH VĚD UK
Usnesení ze zasedání AS FSV UK 
Datum: 11. 1. 2022 od 15:00 
Místo: Hollar, místnost č. 212

• Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje upravený program zasedání konaného 11� 1� 2022�
• Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání AS FSV UK ze dne 7� prosince 

2021�
• Usnesení č. 3: AS FSV UK stanovuje řádné jednání AS FSV UK v letním semestru 

akademického roku 2021/2022 na 1� března, 5� dubna, 17� května, 7� června a 13� září 
2022 vždy od 15:00 hodin, v místnosti H212 nebo on-line dle epidemické situace�

• Usnesení č. 4: AS FSV UK souhlasí se záměrem uzavřít dodatek č� 6 ke Smlouvě o dílo 
na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby na realizaci projektu 

„Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“�
• Usnesení č. 5: AS FSV UK schvaluje navržené členy a členky Disciplinární komise�
• Usnesení č. 6: AS FSV UK schvaluje komisi pro dovolbu do Legislativní komise AS FSV UK 

ve složení Kateřina Konrádová, Magdalena Mouralová a Martin Štoll�
• Usnesení č. 7: AS FSV UK schvaluje novým členem Legislativní komise AS FSV UK 

Michala Smetanu�
• Usnesení č. 8: AS FSV UK bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti Rady 

vysokých škol�
• Usnesení č. 9: AS FSV UK bere na vědomí předloženou zprávu ZO VOS 1124 FSV UK�

Usnesení ze zasedání AS FSV UK 
Datum: 1. 2. 2022 od 15:00 
Místo: Hollar, místnost č. 212

• Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje program zasedání konaného 1� 2� 2022�
• Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání AS FSV UK ze dne 11� ledna 2022�
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• Usnesení č. 3: AS FSV UK schvaluje komisi pro tajné hlasování ve složení Hana Kubátová, 
Martin Štoll a Jan Křovák�

• Usnesení č. 4: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru jmenovat proděkankou 
pro studijní záležitosti PhDr� Malvínu Krausz Hladkou, Ph�D�

• Usnesení č. 5: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru jmenovat proděkanem 
pro akreditace a kvalitu studia PhDr� Petra Bednaříka, Ph�D�

• Usnesení č. 6: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru jmenovat proděkanem 
pro doktorské studium a další formy vzdělávání doc� Ing� Tomáše Cahlíka, CSc�

• Usnesení č. 7: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru jmenovat proděkanem 
pro vědu a výzkum prof� PhDr� Arnošta Veselého, Ph�D�

• Usnesení č. 8: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru jmenovat proděkankou 
pro zahraniční styky PhDr� Zuzanu Kasákovou, Ph�D�

• Usnesení č. 9: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru jmenovat proděkanem 
pro rozvoj PhDr� Davida Emlera, Ph�D�

• Usnesení č. 10: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru jmenovat proděkanem 
pro elektronizaci Mgr� Martina Nekolu, Ph�D�

• Usnesení č. 11: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru jmenovat proděkankou 
pro vnější vztahy PhDr� Terezu Klabíkovou Rábovou, Ph�D�

• Usnesení č. 12: AS FSV UK schvaluje navržené principy rozdělování institucionální 
podpory na vědu a výzkum�

• Usnesení č. 13: AS FSV UK bere na vědomí postup prací na návrhu kariérního 
řádu, jímž bude na FSV UK implementováno opatření rektora č� 28/2021 Rámcové 
principy kariérního rozvoje akademických a vědeckých pracovníků a lektorů na 
Univerzitě Karlově�

• Usnesení č. 14: AS FSV UK kladně rozhodlo ve věci převedení Centra pro ekonomické 
a sociální strategie (CESES) do pozice střediska v rámci Institutu sociologických studií�

Usnesení ze zasedání AS FSV UK 
Datum:1. 3. 2022 od 15:00 
Místo: Hollar, místnost č. 212

• Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje upravený program zasedání konaného 1� 3� 2022�
• Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání AS FSV UK ze dne 1� února 2022�
• Usnesení č. 3: AS FSV UK důrazně odsuzuje agresi Ruska vůči Ukrajině a plně podporuje 

ukrajinské studenty, akademiky a všechny zaměstnance na Fakultě sociálních věd UK 
i v celé akademické obci�

• Usnesení č. 4: AS FSV UK bere na vědomí čerpání tzv� Studentských peněz ze dne 
14� února 2022�
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• Usnesení č. 5: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu akreditačního spisu 
bakalářského studijního programu Sociologie�

• Usnesení č. 6: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu akreditačního spisu 
bakalářského studijního programu Sociologie a sociální politika�

• Usnesení č. 7: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu akreditačního spisu 
navazujícího magisterského studijního programu Society, Communication and Media�

• Usnesení č. 8: AS FSV UK schvaluje změnu členů Disciplinární komise FSV UK�
• Usnesení č. 9: AS FSV UK schvaluje komisi pro dovolbu do Sociální komise AS FSV UK 

ve složení Hana Kubátová, Jan Křovák a Martin Štoll�
• Usnesení č. 10: AS FSV UK schvaluje Jáchyma Nerada členem Sociální komise AS FSV UK�
• Usnesení č. 11: AS FSV UK souhlasí se záměrem uzavřít dodatek nájemní smlouvy 

v objektu Pekařská 10 s cílem jejího prodloužení, aby objekt mohl poskytnout prostory 
pro zázemí zaměstnancům fakulty během zimního semestru 2022�

• Usnesení č. 12: AS FSV UK dává předchozí souhlas k odvolání všech členů Vědecké 
rady FSV UK�

• Usnesení č. 13: AS FSV UK dává předchozí souhlas ke jmenování nově navržených 
členů Vědecké rady FSV UK�

• Usnesení č. 14: AS FSV UK bere na vědomí návrh k vypořádání připomínek k návrhu 
Kariérního řádu FSV UK�

Usnesení ze zasedání AS FSV UK 
Datum: 5. 4. 2022 od 15:00 
Místo: Hollar, místnost č. 212

• Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje program zasedání konaného 5� 4� 2022�
• Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání AS FSV UK ze dne 1� března 2022�
• Usnesení č. 3: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu akreditačního spisu 

doktorského studijního programu Sociologie�
• Usnesení č. 4: AS FSV UK vyjadřuje souhlas s úpravou opatření děkana k fakultním 

centrům v návaznosti na začlenění Centra pro ekonomické a sociální strategie (CESES) 
jako střediska pod Institut sociologických studií�

Usnesení ze zasedání AS FSV UK 
Datum: 17. 5. 2022 od 15:00 
Místo: Hollar, místnost č. 212

• Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje program zasedání konaného 17� 5� 2022�
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• Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání AS FSV UK ze dne 5� dubna 2022�
• Usnesení č. 3: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu na rozšíření oprávnění 

uskutečňovat studijní program Journalism, Media and Globalisation�
• Usnesení č. 4: AS FSV UK schvaluje zvláštní podmínky přijímacího řízení pro občany 

Ukrajiny, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č� 65/2022 Sb�, 
pro studium v akademickém roce 2022/2023�

• Usnesení č. 5: AS FSV UK mění termín řádného jednání AS FSV UK z původního 7� června 
2022 na 14� června 2022�

• Usnesení č. 6: AS FSV UK stanovuje řádné jednání AS FSV UK v zimním semestru 
akademického roku 2022/2023 na 11� října, 8� listopadu, 6� prosince 2022, 10� ledna 
a 7� února 2023 vždy od 15:00 hodin, v místnosti H212�

• Usnesení č. 7: AS FSV UK bere na vědomí změny v návrhu opatření děkana, jímž bude 
na FSV UK implementováno opatření rektora č� 28/2021 Rámcové principy kariérního 
rozvoje akademických a vědeckých pracovníků a lektorů na Univerzitě Karlově�

• Usnesení č. 8: AS FSV UK schvaluje novelizaci dokumentu pro institut studentských 
ombudsmanů a souhlasí se zachováním institutu studentských ombudsmanů ve zkušební 
fázi projektu Sociální komise AS FSV UK na další funkční období�

Usnesení ze zasedání AS FSV UK 
Datum: 14. 6. 2022 od 15:00 
Místo: Hollar, místnost č. 212

• Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje program zasedání konaného 14� června 2022�
• Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání AS FSV UK ze dne 17� května 2022�
• Usnesení č. 3: AS FSV UK bere na vědomí Zprávu z interního šetření v oblasti administrace
• vědeckých projektů�
• Usnesení č. 4: AS FSV UK schvaluje Výroční zprávu za rok 2021 v předloženém znění�
• Usnesení č. 5: AS FSV UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FSV UK za rok 2021 

v navrženém znění�
• Usnesení č. 6: AS FSV UK schvaluje rozpočet FSV UK na rok 2022�
• Usnesení č. 7: AS FSV UK vyjadřuje souhlasné stanovisko s předloženým Opatřením 

děkana o stanovení výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akade-
mickém roce 2021/2022�

• Usnesení č. 8: AS FSV UK schvaluje výklad Volebního řádu AS FSV UK v tom smyslu, 
že volební mandát má přednost před nutností zajistit zastoupení všech pěti institutů 
v obou komorách minimálně jedním senátorem v průběhu celého funkčního období�
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Usnesení ze zasedání AS FSV UK 
Datum: 13. 9. 2022 od 16:00 
Místo: Hollar, místnost č. 212

• Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje program zasedání konaného 13� září 2022�
• Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání AS FSV UK ze dne 14� června 2022�
• Usnesení č. 3: AS FSV UK schvaluje podmínky přijímacího řízení pro studium v akade-

mickém roce 2023/2024� Zároveň souhlasí s návrhem příslušných garantů studijních 
programů na zrušení cizojazyčné části přijímací zkoušky v oborech N0321A180003 
Mediální studia (PS) a N0321A180003 Mediální studia (DS) a v oboru N0312A20A1472 
Bezpečnostní studia (PS)�

• Usnesení č. 4: AS FSV UK dává předchozí souhlas ke jmenování doc� Julie Chytilové 
a doc� Kateřiny Králové jako interních členek Vědecké rady FSV UK�

• Usnesení č. 5: AS FSV UK schvaluje komisi pro tajnou volbu místopředsedy AS FSV UK 
ve složení Magdalena Mouralová, Martin Štoll a Eliška Tomalová�

• Usnesení č. 6: AS FSV UK zvolil Jana Křováka místopředsedou AS FSV UK�

Usnesení ze zasedání AS FSV UK 
Datum: 11. 10. 2022 od 15:00 
Místo: Hollar, místnost č. 212

• Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje program zasedání konaného 11� října 2022�
• Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání AS FSV UK ze dne 13� září 2022�
• Usnesení č. 3: AS FSV UK vyhlašuje elektronické volby do akademického senátu FSV UK 

pro funkční období od 1� 2� 2023 do 31� 1� 2025 na dny 29� a 30� listopadu 2022, volby 
započnou 29� listopadu v 9:00 a skončí 30� listopadu v 18:00�

• Usnesení č. 4: AS FSV UK stanovuje termín pro podávání návrhů na kandidáty/
kandidátky do AS FSV UK pro funkční období 2023–2025 od 17� října 2022 (od 9:00) 
do 11� listopadu 2022 (do 14:30) prostřednictvím kanálů dle čl� 4, odst� 3 Volebního 
řádu AS FSV UK�

• Usnesení č. 5: AS FSV UK schvaluje návrh jmenování Lucie dos Santosové da Silva 
členkou volební komise pro volby do AS FSV UK na funkční období 2023–2025�

• Usnesení č. 6: AS FSV UK schvaluje návrh jmenování Mgr� Bc� Jakuba Tesaře, Ph�D� 
členem volební komise pro volby do AS FSV UK na funkční období 2023–2025�

• Usnesení č. 7: AS FSV UK schvaluje návrh jmenování Bc� Tomáš Bartáka členem volební 
komise pro volby do AS FSV UK na funkční období 2023–2025�

• Usnesení č. 8: AS FSV UK schvaluje návrh jmenování Mgr� Ivana Petrúška členem volební 
komise pro volby do AS FSV UK na funkční období 2023–2025�
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• Usnesení č. 9: AS FSV UK schvaluje návrh jmenování Mgr� Kateřiny Turkové, Ph�D� členkou 
volební komise pro volby do AS FSV UK na funkční období 2023–2025�

• Usnesení č. 10: AS FSV UK schvaluje návrh jmenování Mgr� Jana Křováka členem volební 
komise pro volby do AS FSV UK na funkční období 2023–2025�

• Usnesení č. 11: AS FSV UK schvaluje návrh jmenování Matěje Mišoně členem volební 
komise pro volby do AS FSV UK na funkční období 2023–2025�

• Usnesení č. 12: AS FSV UK schvaluje návrh jmenování PhDr� Miroslava Palanského, 
Ph�D� členem volební komise pro volby do AS FSV UK na funkční období 2023–2025�

• Usnesení č. 13: AS FSV UK schvaluje návrh jmenování Tomáše Brabce členem volební 
komise pro volby do AS FSV UK na funkční období 2023–2025�

• Usnesení č. 14: AS FSV UK schvaluje návrh jmenování Mgr� Jana Vášky, PhD� členem 
volební komise pro volby do AS FSV UK na funkční období 2023–2025�

• Usnesení č. 15: AS FSV UK schvaluje dokument Technické podrobnosti organizace, 
průběhu a zabezpečení voleb do AS FSV UK 2022 (ve verzi 02)�

• Usnesení č. 16: Akademický senát FSV UK schvaluje změnu členů Disciplinární komise 
FSV UK�

• Usnesení č. 17: AS FSV UK schvaluje principy rozdělení rozpočtu AS FSV UK pro rok 2022�

Usnesení ze zasedání AS FSV UK 
Datum: 8. 11. 2022 od 15:00 
Místo: Hollar, místnost č. 212

• Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje upravený program zasedání AS FSV UK konaného 
dne 8� listopadu 2022�

• Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání AS FSV UK ze dne 11� října 2022�
• Usnesení č. 3: AS FSV UK schvaluje podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium 

v akademickém roce 2023/2024�
• Usnesení č. 4: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu na změnu akreditace 

doktorského studijního programu Moderní dějiny / Modern History�
• Usnesení č. 5: AS FSV UK bere na vědomí čerpání tzv� Studentských peněz ze dne 

24� října 2022�

Usnesení ze zasedání AS FSV UK 
Datum: 6. 12. 2022 od 15:00 
Místo: Hollar, místnost č. 212

• Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje program zasedání konaného 6� prosince 2022�
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• Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání AS FSV UK ze dne 8� listopadu 2022�
• Usnesení č. 3: AS FSV UK bere na vědomí Plán realizace Strategického záměru Fakulty 

sociálních věd Univerzity Karlovy v roce 2023�
• Usnesení č. 4: Akademický senát FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu na opětovné 

udělení akreditace doktorskému studijnímu programu Media and Communication Studies�
• Usnesení č. 5: Akademický senát FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu na opětovné 

udělení akreditace doktorskému studijnímu programu Mediální a komunikační studia�
• Usnesení č. 6: Akademický senát FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu na 

opětovné udělení akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu programu 
Strategická komunikace�

• Usnesení č. 7: AS FSV UK bere na vědomí mimořádné čerpání tzv� Studentských peněz 
ze dne 1� prosince 2022�

• Usnesení č. 8: AS FSV UK schvaluje komisi pro tajnou volbu tajemníka AS FSV UK 
ve složení Kukačka, Štoll, Tomalová�

• Usnesení č. 9: AS FSV UK schvaluje návrh na jmenování Mgr� Jana Křováka tajemníkem 
AS FSV UK�
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