
Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 2. 11. 2021 od 15:00

Místo: Hollar, místnost č. 212

Přítomni:

Za pedagogickou komoru:

Ph.D.; Hana Kubátová, M.A., Ph.D; Mgr. Veronika Macková, Ph.D.; PhDr. Václav Moravec, Ph.D.,

Ph.D.; Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (on-line, bez hlasovacího práva); Mgr. Magda Pečená,

Ph.D.; PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.; PhDr. Pavel Szobi, Ph.D.; prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Za studentskou komoru:

Jakub Dolejš, Šimon Charvát; Mgr. Kateřina Konrádová; Bc. Tomáš Kouba; Bc. Jan Křovák; Bc.

Kateřina Motyčková; Bc. Nick Ojo Omorodion (on-line, bez hlasovacího práva); Karina Rejchrtová

(on-line, bez hlasovacího práva); Bc. Barbora Součková; Bc. Matěj Šarboch

Omluveni:

doc. PhDr. Denisa Hejlová,  Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.

Hosté: děkanka FSV UK doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.; proděkan pro studijní

záležitosti prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.; proděkan pro rozvoj JUDr. PhDr. Tomáš Karásek,

Ph.D.; RNDr. Michal Červinka, Ph.D., proděkan pro doktorské studium doc. Ing. Cahlík, CSc., Bc.

Kristýna Švárová (členka AS UK)

1. Předání ocenění “Zlatý kurz”

Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená uvítala přítomné senátorky, senátory, členy vedení a

hosty. Poté předala slovo proděkanovi Ladislavu Krištoufkovi, aby spolu s děkankou Alicí

Němcovou Tejkalovou  předal ocenění “Zlatý kurz”. Následovalo předání a společné focení.

2. Schválení návrhu programu a zápisů ze zasedání AS FSV UK ze dne 5.září
2021

Po předání diplomů Magda Pečená představila návrh programu a zároveň navrhla jeho doplnění, a

to o “dovolbu do dílčí volební komise pro volby do AS UK", která by se vložila mezi čtvrtý a pátý

bod návrhu programu. Dosavadní člen komise - Jan Křovák - se totiž rozhodl sám kandidovat do

AS UK, a z toho důvodu zmíněnou funkci zastávat nemůže.



Jelikož nebyly žádné další doplňující nebo pozměňující návrhy, dala Magda Pečená hlasovat o

návrhu programu tak, jak byl předložen a následně doplněn:

1. Předání ocenění “Zlatý kurz”

2. Schválenı ́návrhu programu a zápisu ze zasedání AS FSV UK ze dne 5. října

a 12. října 2021

3. Zprávy z předsednictva a komisı ́AS FSV UK, zprávy z AS UK

4. Informace z vedenı FSV UK

5. Dovolba do komise AS FSV UK

6. Studentské peníze

7. Dodatek č. 5 - Jinonický projekt

8. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia 2022/2023

9. Úprava čerpání stipendijního fondu na rok 2021

10. Různé

Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje upravený program zasedání 2. 11. 2021

Pro: Kubátová, Macková, Pečená, Soukup, Szobi, Štoll, Charvát, Konrádová, Kouba, Křovák,

Motyčková, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Schváleno

Zápisy ze zasedání AS FSV UK ze dne 5. a 12. října 2021 byly rozeslány k připomínkám, jež byly

následně zapracovány.

Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání AS FSV UK ze dne 5. října 2021

Pro: Kubátová, Macková, Pečená, Soukup, Szobi, Štoll, Charvát, Kouba, Křovák, Motyčková,

Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržela se: Konrádová

Schváleno



Usnesení č. 3: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání AS FSV UK ze dne 12. října 2021

Pro: Kubátová, Macková, Pečená, Soukup, Szobi, Štoll, Charvát, Konrádová, Kouba, Křovák,

Motyčková, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Schváleno

3. Zprávy z předsednictva a komisí AS FSV UK, zprávy z AS UK

Předsednictvo
Magda Pečená sdělila, že se předsednictvo senátu sešlo 24. října. Dodala, že vše podstatné je

uvedeno v zápisu, který je zveřejněn na webových stránkách AS FSV UK. Předsedkyně poté

hovořila o volbách do AS UK, při té příležitosti mimo jiné zmínila otázku elektronického hlasování a

nutnosti mít k tomuto souhlasné stanoviska hlavní volební komise, které jsme zatím neobdrželi.

Dodala, že pošle e-mail, ve kterém stanovisko znovu vyžádá a ve kterém uvede nového

člena/členku dílčí volební komise. Poté Magda Pečená poděkovala Sociální komisi AS FSV UK za

to, že se ujala propagace zmíněných voleb.

V úterý 23. listopadu se bude konat představení kandidátů FSV do voleb do AS UK. Magda

Pečená v té souvislosti dodala, že Petr Jüptner informoval, v daný termín se bohužel překrývá s

plénem IPS. Děkanka následně dodala, že na plénum byla také pozvána. Předsedkyně AS FSV

uvedla, že změna termínu představení kandidátů nebude možná, protože termíny jsou již delší

dobu zveřejněny na webu FSV.

Dále dodala, že se jí podařilo dát na univerzitní web informaci o tom, že kandidátem na děkana

FSV UK byl zvolen proděkan Tomáš Karásek.

Další senát s věcnými body bude  7. prosince.

Legislativní komise
Místopředsedkyně LK AS FSV UK Kateřina Konrádová uvedla, že na schůzi, která se konala 1.

listopadu, probírali tři body.

První se týkal podkladových materiálů na zasedání AS FSV UK. V současné době je nemají k

dispozici všichni členové komise. Konkrétně jde o ty, kteří nejsou senátory. LK AS FSV UK proto



navrhuje, aby všichni členové komisí měli přístup k veškerým podkladovým materiálům na

zasedání senátu. Podle Veroniky Mackové a Magdy Pečené by to ale nejspíš nešlo, protože

některé materiály jsou dostupné jen senátorům, neboť nejsou veřejné. Všichni senátoři, resp.

předsedové komisí dostávají standardně všechny materiály a je tedy pouze na nich, které rozešlou

členům svých komisí.

Druhý bod, který Legislativní komise projednala, byly anonymní podkladové materiály na AS FSV

UK. Komise se mimo jiné shodla, že tento typ materiálů nepodporuje. Podklady by měly být podle

ní předkládány standardně dle požadavků jednacího řádu AS FSV UK.

Třetí téma na LK přinesl Michal Červinka. Studenti magisterských programů na CERGE -

Ekonomický výzkum (NP_EV) a Master in Economic Research (NP_MER) - jsou podle Karolinky

vedeni jako studenti FSV UK. Z toho důvodu se Michal Červinka táže, zda se na ně vztahuje

odstavec 1 čl. 2 (Stipendium za vynikající studijní výsledky). Pokud ano, a studenti těchto

programů nejsou zařazeni k žádnému z pěti institutů fakulty, pak formulace odstavce 5 čl. 2

neumožňuje prospěchové stipendium studentům těchto programů vyplácet, což se podle Červinky

může jevit v rozporu s čl. 4 Stipendijního řádu.

Proděkan Ladislav Krištoufek v té souvislosti dodal, že studenti CERGE-EI nejsou studenty FSV a

protože oni nevytvářejí prostředky stipendijního fondu, tak jej ani nečerpají. V SIS jsou sice podle

proděkana Krištoufka studenti vedeni jako fakultní studenti, ten je však do jisté míry jako výpis z

“obecného registru” a nemusí nutně odrážet realitu.

Michal Červinka opět poznamenal, že dle čl. 4 Stipendijního řádu by studenti měli mít nárok na

prospěchová stipendia a ptal se, jestli jim jsou vyplácena. Proděkan Krištoufek uvedl, že odpověď

na tuto otázku nezná, znovu zopakoval, že studenti CERGE-EI reálně nejsou studenty FSV.

Odešel Jan Křovák

Podle Michala Červinky jsou v tomto ohledu informace o studentech zmatečné, proto by se měla

zvážit úprava systému, aby identifikace studentů z CERGE-EI byla odlišná.

Přišel Václav Moravec

Přišel Jakub Dolejš

Děkanka dodala, že tato problematika nepředstavuje prioritu současného vedení FSV. Smlouva s

CERGE-EI podle ní funguje již dlouho a nyní se záležitosti určitě věnovat nebudou.



Sociální komise
Předsedkyně Sociální komise FSV UK Barbora Součková informovala o volbách ombudsmanů. Při

té příležitosti poděkovala panu tajemníkovi Ondřeji Blažkovi za pomoc při jejich organizaci. Volby

podle ní proběhly hladce a bez větších problémů. Účast Barbora Součková zhodnotila jako nižší,

detaily o nich nechala umístit na fakultní web

Sociální komise se za poslední měsíc sešla pouze jednou, a to 19. října. Při té příležitosti SK

přivítala a uvedla do funkce nové ombudsmany. Podle Barbory Součkové se na první pohled jedná

o iniciativní mladé lidi. Z IKSŽ má informace, že ombudsmani už nějaké věci začali řešit. O nic

závažného se ale zatím nejedná. Ještě tento měsíc proběhne on-line školení s psycholožkou.

Barbora Součková dále podotkla, že během voleb ombudsmanů narazili na dva problémy, které

jsou podle ní podněty do budoucna a povedou k revizi Řádu studentských ombudsmanů.

Na schůzi SK řešila také propagaci voleb do AS UK. Komise na ní spolupracuje s PR oddělením.

Prioritou bude postupné zveřejňování příspěvků na sociálních sítích. Chtějí zejména propagovat

senát jako celek. Komise se zabývala také přípravou dalších projektů, jedním z nich je Nevypusť

duši.

Studijní komise

Předsedkyně Studijní komise Magdalena Mouralová, která se dnešního zasedání AS FSV UK

zúčastnila on-line, uvedla, že se za uplynulý měsíc sešli dvakrát, 15. a 26. října.

Na prvním jednání byl hostem proděkan Petr Bednařík. Probíraly se mimo jiné akreditace a

nesrovnalosti napříč programy. V této oblasti podle StK existuje několik problematických bodů.

Jedním z nich jsou předměty směřující ke zpracování diplomové práce. Komise připravuje písemný

podklad jako vstupní materiál do diskuse s garanty programů. Dále StK probírala společné úvody

pro bakaláře. Vedení by se podle Mouralové mělo vyjádřit, zda je považuje za důležité nebo jestli

se naopak jedná o zastaralý koncept. Také vznesla otázku, zda by nebylo vhodné, aby existovaly i

anglické verze úvodů pro studenty ze zahraničí. Poslední řešenou oblastí pak byla otázka výuky

cizích jazyků, a to zejména jejich kreditovým ohodnocením a nedostatečnou komunikací například

mezi CJP (Centrem jazykové přípravy) a fakultními instituty.

Na setkání StK 26. října pak s proděkankou Zuzanou Kasákovou konzultovala zejména

studentskou mobilitu. Z diskuze vzešly náměty a prosby, z nichž jedna se týká jazykové politiky

fakulty, kde StK prosí o vyjádření ze strany vedení. Zahraniční studenti nejsou podle StK



dostatečně zapojeni do samosprávy a spolků. Magdaléna Mouralová uvedla, že by proto bylo

dobré iniciovat vznik dalšího spolku, který by právě zahraniční studenty sdružoval, a chce požádat

o zřízení komise, která by to měla na starost.

Následně se ujala slova děkanka Alice Němcová Tejkalová, která reagovala na dva body. Uvedla,

že posledního rozšířeného kolegia děkanky se zúčastnila i vedoucí Centra jazykové přípravy (CJP)

Lucie Poslušná, které se přímo ptala na to, zda existují problémy s komunikací s CJP. Žádné

zprávy o tom, že by něco nefungovalo, ale nedostala. Děkanka uvedla, že tento způsob

komunikace, kdy se opakovaně dozvídá ze studijní komise, že něco nefunguje, nepodporuje,

pokud seděli u jednoho stolu, mohli si to podle ní říct přímo.

Magdalena Mouralová reagovala slovy, že neumí odhadnout časovou souslednost. Zdůraznila, že

tento podnět nešel od Lucie Poslušné, ale spíše se jedná o podnět komise z 15. 10.

Děkanka upřesnila, že se rozšířené kolegium konalo 18. října. Byla by ráda, kdyby se tato

záležitost považovala za vyřešenou věc. Zejména by se měla řešit mezi CJP a řediteli institutů.

Doufá, že komunikace bude fungovat, ředitelům totiž jasně řekla, že očekává, že se o tom budou

bavit. Nechce, aby se záležitost  neustále vracela skrze StK.

Spolek cizojazyčných studentů podle děkanky již existuje. Nedaří se ale integrace studentů

cizojazyčných programů do již etablovaných studentských spolků jako taková. Zmíněný spolek

vznikl již před pár měsíci, dříve o tom informovala Malvína Krausz Hladká. Děkanka v té souvislosti

poukázala na slova proděkana Tomáše Cahlíka, podle kterého však nešlo o integraci, ale o

segregaci.

Michal Červinka uvedl, že o existenci spolku až do této chvíli nevěděl. Předsedkyně AS FSV UK

Magda Pečená poznamenala, že Tomáš Kouba spolek hledal na internetových stránkách a

skutečně tam není. Následně se zeptala pléna, zda někdo má informaci o tom, že by zahraniční

studenti byli členy spolků. Michal Červinka (IES) řekl, že se z vlastní iniciativy snaží zahraniční

studenty v tomto ohledu spojovat, ale že podle jeho vlastní zkušenosti nikdo zahraniční studenty

neinformoval. Matěj Šarboch (IES) uvedl, že o E-klubu jsou zahraniční studenti informováni. Na

IKSŽ to podle Veroniky Mackové (IKSŽ) určitým způsobem funguje, např. zástupci studentů IKSŽ

byli na společné akci s Erasmus Mundus studenty. Barbora Součková (IKSŽ) také uvedla, že o

některých akcích se zahraničními studenty ví. Tomáš Kouba (IPS) zase poukázal na “buddy

program” a na trend akcí na IPS, které jsou organizované pouze pro zahraniční studenty.



Nick Ojo Omorodion (IMS) se domnívá, že by se tato problematika mohla do budoucna zlepšovat.

V rámci Studentských peněz v tomto semestru existuje několik projektů pro Erasmus studenty.

Poukázal na to, že integrace Erasmus studentů mezi ty české je poměrně složitá. Během sportu je

podle něj jednodušší se spojovat než například u posezení v hospodě.

Děkanka se mezitím spojila s Malvínou Krausz Hladkou a zjistila, že spolek pro zahraniční

studenty vznikl již v minulém akademickém roce. Nemá však příliš velkou aktivitu, oddělení

vnějších vztahů jim prý sice zakládalo sociální sítě, ale aktivita spolku je minimální.

Magdalena Mouralová řekla, že jednou věcí je, že něco existuje, a druhou, jak se řeší, aby to

fungovalo. Dodala, že je ráda, že v tomto panuje soulad.

Michal Červinka dodal, že ze slov jednotlivých senátorů vyplývá, že českojazyční studenti mnohdy

nerozlišují mezi Erasmus studenty a studenty v cizojazyčných programech. Ti jsou podle něj často

skupinou, která je izolovaná i od Erasmus studentů. Michal Červinka poděkoval děkance a uvítal

by, kdyby se studentské spolky zaměřily na obě skupiny.

Ekonomická komise
Předsedkyně Ekonomické komise Karina Rejchrtová oznámila, že se sešli včera (1. listopadu).

Mluvili o změně čerpání Stipendijního fondu, který doporučili AS FSV schválit. Řešili také Dodatek

č. 5 - Jinonického projektu. Podle Karin Rejchrtové proděkan Tomáš Karásek zodpověděl všechny

dotazy komise.

Zprávy z AS UK

Kristýna Švárová informovala o volbě nové rektorky UK. Zmínila, že Milena Králíčková vyhrála

přesvědčivě a získala tak silný mandát. Zástupci FSV v AS UK se setkali s oběma kandidáty.

Vzhledem k volebnímu klání většina komisí nezasedala, až na IT komisi, která se zabývala SIS 4.

Zmínila také usnesení, podle kterého by mělo dojít k úpravě jednacího řádu AS UK.

UK zvažuje nákup objektu restaurace U Supa.

Ve studentské části se podle Švárové debatovalo o možnosti uzavření vysokých škol. Zmínila

přípravu dopisu žádající vládu, aby se tohoto kroku tentokrát vyvarovala. V budoucnu se ale

možná bude řešit proočkovanost zaměstnanců a studentů.



Předsedkyně AS FSV Magda Pečená následně poblahopřála nynějšímu proděkanovi Ladislavu

Krištoufkovi, který se budoucnu stane prorektorem v kolegiu nové rektorky. V kolegiu rektorky bude

i prof. Lenka Rovná, to je podle Magdy Pečené velká čest pro FSV UK.

4. Informace z vedení FSV UK

Děkanka Alice Němcová Tejkalová informovala, že skončil audit Ministerstva financí (projekt

Jinonice), neshledal žádné závažné nedostatky. MF schválilo všechno, co si fakulta nárokovala

jako uznatelné náklady. Dokončena byla také interim kontrola dodatku č. 4 na MŠMT, která trvala

do minulého pondělí (25. října). Také dopadla dobře, MŠMT uznalo všechno, co si fakulta

nárokovala jako uznatelné náklady. To je podle děkanky důležité, protože se nemusí sáhnout do

fakultních zdrojů. Děkanka poděkovala celému projektovému týmu, ale především ing. Valovi, za

skvělou práci při přípravě podkladů.

Na druhou stranu ale fakulta bude financovat část nákladů na opláštění budovy B z vlastních

zdrojů. Na budově B (stávající nižší budova) byl plášť z důvodu havarijního stavu opraven Správou

budov a zařízení UK v roce 2016 s podmínkou desetileté udržitelnosti. Během stávající

rekonstrukce bylo nicméně třeba upravit tepelnou izolaci fasády z důvodu změny platných norem

regulujících požadavky na zateplení a kvůli instalaci vnějších žaluzií. Na základě rozhodnutí

odboru investic MŠMT proto fakulta musí uhradit část nákladů za zásah do vnějšího pláště budovy

B v době udržitelnosti. I tak to bude znamenat nižší náklady, než kdyby se oprava fasády

realizovala za dva nebo tři roky.

Co se studijní agendy týče, fakultě se daří v oblasti studijních akreditací. Zároveň se uskutečnilo

zhodnocení studijních programů IPS - proběhlo velmi dobře. Vedení se také snaží posunout na

lepší úroveň hodnocení externích školitelů doktorandů. Děkanka dále zmínila, že v oblasti

financování vědy byly uzavřeny návrhy úprav v rámci kolegia. Poslední jednání kolegia k tomuto

tématu před tím, než bude materiál poskytnut RKD, se bude konat 8. listopadu.

Následně vznesla několik otázek Hana Kubátová. Týkaly se nového návrhu kariérního řádu,

zveřejňování publikací na webu a možnosti nákupu softwaru GIS.

S posledním dotazem děkanka senátorku Kubátovou odkázala primárně na CŽV či na Ústřední

knihovnu UK. Tam by měli mít o licencích k jednotlivým softwarům přehled. Pokud by dr. Kubátová

neuspěla, doporučila jí děkanka obrátit se na ředitele Jüptnera.



Co se správného formátu citací publikací týká, děkanka uvedla, že konkrétní informace by podal

pan tajemník Ondřej Blažek (je však na výjezdním zasedání tajemníků fakult). Podle děkančiných

informací je zatím projekt nasazený v pilotním programu, který je neveřejný. Mělo by to ale

fungovat v rámci několika dní, neví však přesně kdy, řeší se totiž nějaké poslední chyby.

Ohledně kariérního řádu děkanka čeká, až bude zřejmé, kdo bude mít nový kariérní řád na starosti

v novém kolegiu, a pak ho začne s tímto kolegou (a novým děkanem) řešit.

5. Dovolba do dílčí volební komise pro volby do AS FSV UK

Zájem o nahrazení Jana Křováka v dílčí volební komisi pro volby do AS FSV UK vyjádřila Kateřina

Motyčková. Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená následně vyzvala k ustavení komise pro

tajnou volbu.

Usnesení č. 4: AS FSV UK schvaluje komisi pro tajnou volbu Kateřiny Motyčkové do dílčí volební

komise pro volby do AS UK ve složení Jaromír Soukup, Martin Štoll a Matěj Šarboch

Pro: Kubátová, Macková, Moravec, Pečená, Szobi, Dolejš, Charvát, Konrádová, Kouba,

Motyčková, Součková

Proti: nikdo

Zdržel se: Soukup, Šarboch, Štoll

Schváleno

Magda Pečená následně vyzvala k hlasování a komise přistoupila k rozdávání hlasovacích lístků.

Usnesení č. 5: AS FSV UK schvaluje návrh na jmenování Kateřiny Motyčkové členkou dílčí

volební komise pro volby do AS UK

Pro: 13

Proti: nikdo

Zdržel se: 1

Schváleno

6. Studentské peníze



Magda Pečená předala slovo Nicku Ojo Omorodionovi (NOO), který se zasedání zúčastnil online.

Uvedl, že rozdělování proběhlo ve čtvrtek 28.října. Omluvil se, že v první důvodové zprávě byla

chybná částka k rozdělení. Dva z předložených projektů nebyly schváleny a dva nebyly vůbec

prezentovány (jsou určeny až na letní semestr). Některým projektům dali podmínky (viz tabulka

příloha č. 2). Následně NOO uvedl, že několik z těchto projektů bylo i pro Erasmus studenty a

poukázal na existenci tří projektů, které zahraniční studenti dokonce prezentovali. Poté se Magda

Pečená zeptala, zda má někdo dotazy. Nikdo se nepřihlásil.

Usnesení č. 6: AS FSV UK bere na vědomí rozdělení tzv. Studentských peněz ze dne 28. října

Pro: Kubátová, Macková, Moravec, Pečená, Szobi, Soukup, Štoll, Dolejš, Charvát, Konrádová,

Kouba, Motyčková, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Senát vzal na vědomí

7. Dodatek č. 5 - Jinonický projekt

Proděkan Tomáš Karásek následně informoval o Dodatku č. 5 - Jinonického projektu. Vysvětlil, že

v minulých týdnech probíhaly a stále probíhají jednání o změnách projektu. V Dodatku č. 5 jsou

zahrnuty většinou vícepráce, které vznikly na základě dodatečných požadavků ze strany fakulty.

Dodal, že tyto vícepráce budou financovány nikoli z dotačních prostředků, ale z vlastních

finančních rezerv fakulty. Zdůraznil však, že se jedná o důležité vícepráce pro fakultu a jejich

výhody dostatečným způsobem vyvažují zaplacenou sumu. Dalším hlavním bodem Dodatku č. 5 je

změna harmonogramu, resp. posunutí dokončení a předání stavby. Na základě posouzení (i

fakultní právničky) lze současnou nepředvídatelnou postcovidovou situaci na trhu s dodávkami

komponentů (čipů) považovat za ekvivalent vyšší moci. Z tohoto důvodu fakulta umožní zhotoviteli

prodloužit dobu dodání stavby, ne však víc než o tři měsíce (konkrétně do 31. března, s předáním

stavby do 27. dubna 2022). Než bude dodatek podepsán, bude prověřeno ze strany MŠMT, že je

dodatek po právní a obsahové stránce v pořádku.

Usnesení č. 7: AS FSV UK souhlasí se záměrem uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na

vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby na realizaci projektu „Rekonstrukce a

přístavba areálu UK Jinonice“



Pro: Kubátová, Macková, Moravec, Pečená, Szobi, Soukup, Štoll, Dolejš, Charvát, Kouba,

Motyčková, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržela se : Konrádová

Schváleno

8. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia 2022/2023

Poté se dostal ke slovu proděkan Tomáš Cahlík. Podmínky přijímacího řízení doktorského studia

představují dokument, který se předkládá každoročně. Posoudil ho jak rektorát, tak studijní komise.

Vyskytly se nějaké připomínky, které již byly zapracovány - například některé z odkazů v

anglických verzích odkazovaly na české stránky. Pak se objevil dotaz, proč je nižší poplatek u

přihlášek na doktorské studium než na magisterské. Tomáš Cahlík uvedl, že odpověď nezná, výši

poplatku totiž stanovil rektorát.

Usnesení č. 8: AS FSV UK schvaluje podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium v

akademickém roce 2022/2023

Pro: Kubátová, Macková, Moravec, Pečená, Szobi, Soukup, Štoll, Dolejš, Charvát, Konrádová,

Kouba, Motyčková, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Schváleno

9. Úprava čerpání stipendijního fondu na rok 2021

Proděkan Krištoufek sdělil, že v tabulce Stipendijního fondu na rok 2021 chybí 50 tisíc/institut,

které by tam chtěl zapracovat. Částka podle něj slouží na stipendia pro studentky a studenty

v tíživé situace v návaznosti na pandemickou situaci. Tato položka byla diskutována na studijní i

ekonomické komisi v březnu 2021, zároveň diskutována s řediteli institutů, avšak nedopatřením na

proděkanově straně se upravená tabulka rozpočtu Stipendijního fondu nedostala do finální verze

předloženého a schváleného rozpočtu fakulty. Ředitele institutů už proděkan Krištoufek o nápravě

informoval.



Usnesení č. 9: AS FSV UK schvaluje úpravu čerpání Stipendijního fondu FSV UK na rok 2021

Pro: 14

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Schváleno

10. Různé

Plénum AS FSV UK se na závěr neformálně usneslo na poděkování bývalé tajemnici Mgr. Kateřině

Vovsové. Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená poděkovala za dnešní zasedání a pozvala na

příští  řádné zasedání, které se uskuteční 7. prosince 2021.

Mgr. Magda Pečená, Ph.D.

předsedkyně AS FSV UK

Zapsala: Mgr. Tereza Volfová, tajemnice AS FSV UK


