
Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 5. 10. 2021 od 15:30

Místo: Hollar, místnost č. 212

Přítomni:

Za pedagogickou komoru:

doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.; Mgr. Veronika Macková, Ph.D.; PhDr. Václav Moravec, Ph.D.,

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.

Za studentskou komoru:

Jakub Dolejš, Šimon Charvát; 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: Hana Kubátová, M.A., Ph.D.; Mgr. Kateřina Konrádová; Bc. Tomáš Kouba

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.; proděkanka pro zahraniční styky PhDr. Zuzana Kasáková; proděkan pro koncepci a kvalitu

studia PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. Ph.D.; ředitel IKSŽ PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.; prorektorka

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.; RNDr. Michal Červinka, Ph.D.; předsedkyně odborové organizace

Mgr. Eva M. Hejzlarová, Ph.D.

1. Schválení návrhu programu a zápisu ze zasedání AS FSV UK ze dne 14.
září 2021

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

hosty. Následně předala slovo Nicku Ojo Omorodionovi, aby řekl pár slov o Filipu Šourkovi, který

minulý týden náhle zesnul. Nick Ojo Omorodion řekl, že je to velká ztráta pro IMS i fakultu. Přišli

jsme o kamaráda, kolegu ze senátu. Následně požádal o minutu ticha.

Magda Pečená poté představila návrh programu dnešního zasedání, který byl jednohlasně

schválen předsednictvem senátu, avšak hned navrhla doplnění programu: bod 4 - volba tajemnice

AS FSV UK rozšířit o dovolbu do komisí a volbu předsedy dílčí komise pro volby do AS UK.



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

návrhu programu tak, jak byl předložen a následně doplněn:

1. Schválení návrhu programu a zápisu ze zasedání AS FSV UK ze dne 14. září 2021

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

3. Informace z vedení FSV UK

4. Jmenování nové tajemnice AS FSV UK, dovolba do pracovních komisí AS FSV UK, volba

předsedy dílčí komise pro volby do AS UK

5. Manuál pro Studentské ombudsmany

6. Podnět pedagogů z IMS

7. Představení kandidáta na funkci děkana - od 17:00 hod

8. Různé

Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje upravený program jednání 5. 10. 2021.

Pro: Hejlová, Macková, Moravec, Mouralová, Pečená, Soukup, Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš,

Charvát, Křovák, Motyčková, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Schváleno

Zápis ze zasedání AS FSV UK ze dne 14. září 2021 byl rozeslán k připomínkám, jež byly následně

zapracovány.

Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání ze dne 14. 9. 2021.

Pro: Hejlová, Macková, Moravec, Mouralová, Pečená, Soukup, Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš,

Charvát, Křovák, Motyčková, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Schváleno

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

Předsednictvo
Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená sdělila, že předsednictvo senátu se sešlo 27. září 2021.

Dodala, že vše podstatné je uvedeno v zápisu, který je zveřejněn na webových stránkách AS FSV

UK.



Přípravy na volby ombudsmana podle předsedkyně vzorně běží ve spolupráci s tajemníkem

fakulty. Dále sdělila, že má informaci od pana tajemníka, že auditu zpracování projektů míří ke

konci, během října proběhnou ještě pohovory s Václavem Moravcem a Hanou Kubátovou. Na

příštím plénu senátu v listopadu nás seznámí pan tajemník s výsledky auditu. Chce, aby bylo dáno

vnitřními předpisy, kdo je za co zodpovědný a byla tak správně nastavena očekávání.

Magda Pečená také sdělila, že na příští týden (12. října 2021) je naplánována volba kandidáta na

děkana, což bude jediný bod zasedání příští týden. Zasedání bude od 16:00.

Další senát s věcnými body bude v listopadu.

Ekonomická komise
Karina Rejchrtová oznámila, že se komise nesešla. Mají ale domluvenou schůzku na tento čtvrtek

(8. října).

Legislativní komise
Martin Štoll informoval, že složení komise je velmi chudé. Schůzku měli včera. Prvním bodem bylo,

že nemají předsedu komise. Kateřina Konrádová, jako místopředsedkyně komise, sice plní roli

předsedkyně, dlouhodobě tak ale činit nechce. Komise se zabývala podnětem IMS a konstatovala,

že se k jeho podstatě nebude vyjadřovat. Chce ale apelovat na dodržování pravidel pro podávání

podnětů na senát. Pokud budou materiály podávány jako anonymy, tak by se jimi senát neměl

podle legislativní komise vůbec zabývat.

Komise se věnovala také otázce týkající se mandátu v senátu a přechodu z jednoho institutu na

jiný. Komise v této záležitosti trvá na výkladu, že při přestupu senátor dál zastupuje institut, za

který byl zvolen, i když sám studuje na jiném institut. Podle komise je zapotřebí vyvolat novelizaci

Jednacího řádu AS FSV UK, ne však nyní, ale až bude nashromážděno více bodů.

Studijní komise
Předsedkyně komise Magdalena Mouralová uvedla, že se komise nesešla, schůzka bude příští

týden v pátek (15. října).

Sociální komise
Předsedkyně komise Barbora Součková řekla, že se komise od posledního zasedání senátu

nesešla. Rozdělili si však dříve úkoly, na kterých nyní pracují. Jedná se o úkoly spojené s volbou

ombudsmana. Vše je podle ní připraveno. Mile komisi překvapil velký zájem kandidátů na tuto

pozici. S tajemníkem řešili volební aplikaci. Dohodli se, že využijí fakultní aplikaci, která je pro nás



známá. Tajemník poskytl potřebné manuály, které se budou propagovat mezi studenty, za což mu

Barbora Součková jménem sociální komise velmi poděkovala. Pro ombudsmany už také byly

připraveny e-mailové schránky. Manuál byl předložen na dnešní zasedání, předsedkyně dodala, že

více se o něm bude diskutovat v samostatném bodě. Proděkan Krištoufek přislíbil zrealizování

školení s psycholožkou.

Co se týče propagace senátu, Barbora Součková poznamenala, že video s Nickem Ojo

Omorodionem mělo kolem 730 zhlédnutí. V propagaci práce senátu chce komise dál pokračovat.

Barbora Součková dále hovořila o podnětu od Jana Křováka. Podle něj nastalo období, ve kterém

by se mělo přemýšlet o výročních zprávách senátu. Jan Křovák, který je ochoten se toho ujmout,

doplnil, že jde o to, aby každý předseda/předsedkyně komise a předsedkyně senátu napsal/a

zprávu o činnosti za uplynulý rok. Stejně tak by podle něj měl někdo učinit za předsednictvo.

Deadline by byl 17.12. 2021.

Sociální komise si na sebe také vezme propagaci voleb do AS UK. Předsedkyně AS FSV UK

Magda Pečená následně poděkovala komisi za aktivitu.

Magdalena Mouralová se následně zeptala, zda senátoři souhlasí s tím, aby se výroční zprávy

vůbec dělaly. Podle ní to přináší hodně práce a efekt je malý. Václav Moravec, který dal protinávrh,

aby výroční zprávy zůstaly zachovány, ve své reakci zdůraznil, že se jedná o skládání účtů senátu

akademické obci. To je podle něj důvod, proč jako někdejší předseda AS FSV UK chtěl tuto tradici

založit. Podle Jana Křováka budou výroční zprávy znamenat práci hlavně pro něj samotného.

Vysvětlil, že každý předseda/předsedkyně senátní komise předloží akorát dvě strany. Ty mají

obsahovat i informace, jak se který člen účastnil zasedání senátu. Jan Křovák se domnívá, že by

bylo dobré, aby všechny tyto informace byly na jednom místě.

Host Michal Červinka připomněl, že tradice výročních zpráv, kterou založil Václav Moravec, trvá

dva roky a její dopad je pouze malý. Podotknul, že jsou k dispozici zápisy se senátu, z komisí je

zvukový záznam. Také on, stejně jako Magdalena Mouralová, se domnívá, že se jedná o

zbytečnou práci. Moravec se proti tvrzení Červinky, že se jedná o jeho aktivitu, ohradil. Uvedl, že

se jedná o schválenou aktivitu předchozího senátu, která je přehledovým materiálem o tom, jak

komise a senát fungují. Minulý senát chtěl zlepšit svou komunikaci s akademickou obcí, proto tuto

tradici založil. Ohradil se proti tomu, že senátoři neplní své volební programy.

Podle děkanky Alice Němcové Tejkalové výroční zpráva představuje důležitý fakultní dokument,

proto ji uvítala. Uvedla, že se jedná o věc, která zjednodušila velký tok informací, které ze senátu



přicházejí. Děkanka proto navrhla, aby výroční zprávy zůstaly zachovány. Byla by však pro to, aby

tyto dokumenty byly kratší a nemusely se tisknout.

Předsedkyně AS FSV UK řekla, že záležitost proberou na předsednictvu a Jana Křováka přizvou.

Jan Křovák se následně krátce ohradil proti Červinkovu tvrzení, že se neplní volební programy.

Zprávy z komise pro volby do AS UK
Martin Štoll uvedl, že je navržen do pozice předsedy dílčí volební komise pro volby do AS UK.

Komise vytvořila harmonogram volby, písemné návrhy na kandidáty jsou do 15. listopadu. Poté je

možné uspořádat volební shromáždění, což chtějí učinit. Konalo by se 23. listopadu a požádají o

rezervaci místnosti 212 na Hollaru. Komise se zabývala i možností ověření volby, což bylo i při

volbách do AS FSV UK. S tajemníkem domluví možné termíny. Zápis bude zveřejněn. Komise se

sejde v 18:00 po uzavření hlasování. Druhý den budou zveřejněny výsledky.

Martin Štoll také slíbil, že do ca poloviny října komise zveřejní na webu podrobnosti k volbě.

3. Informace z vedení FSV UK

Děkanka Alice Němcová Tejkalová informovala, že proběhlo jednání s OHL ŽS o tom, jak urychlit

stavbu Jinonic bez snížení kvality. Proběhlo také jednání Mezinárodní rady fakulty, zabývali se

hodnocením vědy a jeho výsledky pro fakultu, dala jim zpětnou vazbu k výsledku i k hodnocení

samotnému. Shodli se na 4 základních bodech, jakmile budou odsouhlasena jejich znění, tak je

zveřejní a seznámí s nimi instituty a senát.

Děkanka také uvedla, že výjezdní zasedání kolegia bylo odloženo, jednalo se ale on-line 7 hodin,

tématem byla věda. Materiál k inovovaným podmínkám pro habilitační a jmenovací řízení bude

předkládat proděkan Kučera na VR v listopadu.

Welcome Week pro doktorandy, který se uskutečnil v září, byl podle děkanky podstatně úspěšnější

než loni. Studenti se ve velké míře zúčastnili seminářů a hodně jich přišlo i na General Assembly,

zapojila se i Asociace doktorandů a doktorandek.

Se začátkem semestru začala fakulta čelit potížím s aplikací ZOOM, nejedná se však o problém

fakulty, ale o celosvětovou záležitost. ÚVT se ji snaží intenzivně řešit. ZOOM bude dál

podporován, stejně jako Microsoft Teams. Citace na webu budou upraveny, na medailoncích se

také pracuje, shrnula dále děkanka.



4. Jmenování nové tajemnice AS FSV UK, dovolba do komisí, jmenování
předsedy dílčí komise voleb do AS UK

Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená představila přítomnou Terezu Volfovou, která by se ráda

ujala pozice tajemnice senátu, pokud s tím bude senát souhlasit, následně vyzvala k ustavení

komise pro volbu nové tajemnice AS FSV UK.

Usnesení č. 3: AS FSV UK schvaluje komisi pro tajnou volbu tajemnice AS FSV UK ve složení

Martin Štoll, Magdalena Mouralová a Jan Křovák.

Pro: Hejlová, Macková, Moravec, Pečená, Soukup, Szobi, Tomalová, Dolejš, Charvát, Motyčková,

Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: Štoll, Mouralová, Křovák

Schváleno

Komise přistoupila k rozdání hlasovacích lístků.

Rozdáno lístků: 15

Odevzdáno lístků: 15

Usnesení č. 4: AS FSV UK schvaluje návrh na jmenování Mgr. Terezy Volfové tajemnicí AS FSV

UK.

Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schváleno

Usnesení č. 5: AS FSV UK schvaluje komisi pro tajnou volbu předsedy dílčí komise pro volby do

AS UK ve složení Matěj Šarboch, Magdalena Mouralová a Jan Křovák.

Pro: Hejlová, Macková, Moravec, Pečená, Soukup, Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš, Charvát,

Motyčková, Součková,

Proti: nikdo

Zdržel se: Šarboch, Mouralová, Křovák

Schváleno

Usnesení č. 6: AS FSV UK schvaluje návrh na jmenování prof. Martina Štolla předsedou dílčí

komise pro volby do AS UK.



Rozdáno hlasovacích lístků: 15

Odevzdáno hlasovacích lístků: 15

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 1

Schváleno

Usnesení č. 7: AS FSV UK schvaluje komisi pro dovolby do komisí ve složení Matěj Šarboch,

Magdalena Mouralová a Jan Křovák.

Pro: Hejlová, Macková, Moravec, Pečená, Soukup, Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš, Charvát,

Motyčková, Součková

Proti: nikdo

Zdržel se: Šarboch, Mouralová, Křovák

Schváleno

Následovala dovolba do pracovních komisí AS FSV UK. Zájem vyjádřili Michal Červinka a Jakub

Dolejš, kteří by se rádi stali členy legislativní komise.

Komise přistoupila k rozdání hlasovacích lístků.

Rozdáno lístků: 15

Odevzdáno lístků: 15

Usnesení č. 8: AS FSV UK schvaluje novým členem Legislativní komise AS FSV UK Michala

Červinku (IES).

Pro: 13

Proti: 1

Zdržel se: 1

Schváleno

Komise opět přistoupila k rozdání hlasovacích lístků.

Rozdáno lístků: 15

Odevzdáno lístků: 15

Usnesení č. 9: AS FSV UK schvaluje novým členem Legislativní komise AS FSV UK Jakuba

Dolejše (IMS).

Pro: 14



Proti: 0

Zdržel se: 1

Schváleno

5. Manuál pro Studentské ombudsmany

Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená předala slovo předsedkyni sociální komise Barboře

Součkové, která představila manuál připravený především kolegy Lucií Lemonovou a Janem

Hlaváčem. Je to návod pro ombudsmany, souhrn, jak postupovat, jsou v něm modelové situace.

Barbora Součková se poté zeptala, zda jsou nějaké doplňující dotazy, a zároveň poprosila o

schválení manuálu, protože jej budou potřebovat pro schůzku s ombudsmany, která je

naplánována na 19. 10. Připomínky přijímají a zapracují je.

Poté se ujala slova Magdalena Mouralová. Poděkovala za manuál a navrhla drobnou úpravu, a

sice aby v něm bylo uvedeno děkan/děkanka a obecně všechny funkce byly v obou rodech.

Drobné úpravy navrhla také Denisa Hejlová. Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená následně

vyzvala k hlasování o usnesení.

Usnesení č. 10: AS FSV UK schvaluje Manuál studentských ombudsmanů, který vzniká jako

jeden z výchozích materiálů pro institut studentských ombudsmanů.

Pro: Hejlová, Macková, Moravec, Mouralová, Pečená, Soukup, Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš,

Charvát, Křovák, Motyčková, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Schváleno

6. Podnět pedagogů z IMS

Dalším bodem programu byl podnět pedagogů z IMS. Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená

vzhledem k tomu, že jeho předkladatelé nebyli na zasedání senátu, věc shrnula. Daný dopis se

dostal k předsednictvu cca 10 dnů před zasedáním senátu, a to prostřednictvím Pavla Szobiho a

byl podán jako anonymní podnět “pedagogů z IMS”. Předsedkyně proto požádala Pavla Szobiho,



aby vyzval tyto pedagogy k předložení důvodové zprávy, tu senát obdržel včera (4. října), zpráva

ale byla antedatována na 25.9. Reprodukuje dopis a přidává usnesení, které je podle předsedkyně

v rozporu s tím, co je požadováno v textu popisu. Usnesení navíc navrhuje doporučení, která již v

rámci fakulty běží. Předsedkyně následně otevřela diskusi s tím, že nepředpokládá, že by se

přijímala v této souvislosti nějaká usnesení.

Pavel Szobi uvedl, že kolegové, kteří podnět podali, sepsali starosti, které se pojí se zkušenostmi z

Pekařské, kde se v učebnách rychle střídají skupiny studentů. Podle něj se jednalo o snahu, aby

se prostřednictvím této platformy mj. šířila osvěta.

Host Michal Červinka se vyjádřil ke způsobu podání. Poukázal přitom na to, že existují schránky

pro anonymní podněty a bylo by dobře nevylučovat do budoucna i podněty tohoto typu. Proděkan

Ladislav Krištoufek ke způsobu podávání uvedl, že se podle něj jedná spíše o zaseknutí toků

informací. Doporučení nosit respirátory už bylo vydáno dříve, poukázal. To následně potvrdila i

děkanka Alice Němcová Tejkalová.

Podle Václava Moravce daný podnět nesplňuje formální předpoklady. Podle svých slov očekával,

že když je materiál podepsaný “pedagogové IMS”, tak že se jedná o všechny. Později se však

dozvěděl, že šlo pouze dva, tři. Václav Moravec se například domnívá, že v materiálu chybí

informace o reálné epidemické situaci. Je proti tomu, aby fakulta po studentech vyžadovala

opatření, která by byla nad rámec těch vládních. Vysoká škola je podle něj o nějaké odpovědnosti,

vzájemné úctě a respektu. Václav Moravec podle svých slov neví, o čem by se mělo hlasovat a

odkázal na svůj e-mail, který rozeslal včera (4. října, pouze na senátní adresu, ne tedy všem

senátorům), v němž například poukazoval na to, že pokud by byl splněn požadavek IMS, museli by

si studenti některé covidové testy dokonce sami platit. E-mail byl následně rozeslán všem

senátorům.

Eliška Tomalová uvedla, že dokument je skutečně individuální - a nikoliv společnou - iniciativou

pedagogů IMS. Řekla, že jako pedagog se setkává s lidmi, kteří jsou (covidovou) situací znejistěni

a musí s nimi komunikovat. Pak má také studenty, kteří píší, že jsou v obtížné situaci. Podnět by

podle Elišky Tomalové měl inspirovat k zamyšlení, jak na to reagovat.

Děkanka poznamenala, že je velmi důležité, aby se stávající opatření dodržovala. Znepokojuje ji,

že v tom dopise bylo, že by neměly existovat výjimky. Zdůraznila, že žádné doporučení, aby se

respirátory v učebnách s méně než 15 lidmi nemusely nasazovat, fakulta nevydávala. Uvedla, že

nechtějí dopustit, aby plno lidí skončilo v karanténě. Zdůraznila, že apelovali, aby se nosily

respirátory, bylo by znepokojující, pokud by je na IMS menší skupinky odkládaly.



Eliška Tomalová reagovala, že vždycky v kurzech informují o aktuálních opatřeních. Nemají ale

návod, jak konat, pokud by někdo respirátor odmítal. Děkanka Alice Němcová Tejkalová v této

souvislosti poukázala na to, že na základě toho, že někdo odmítne respirátor, jej nelze vyloučit z

výuky.

Václav Moravec opět poukázal na to, že není možné předložit materiál, který není

odargumentovaný. Také je podle něj potřeba brát ohledy na menšiny, například na ty, kteří ještě

nejsou očkovaní oběma dávkami.

Host Michal Červinka uvedl, že většina studentů i vyučujících pravidla znají. Poukázal ale na to, že

někteří studenti i vyučující jsou nedisciplinovaní a roušky nenosí.

Proděkan Ladislav Krištoufek zdůraznil, že nad rámec ministerských opatření fakulta nesmí jít.

odešel Jaromír Soukup

7. Představení kandidáta na funkci děkana - od 17:00 hod

Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená přivítala stávajícího proděkana pro rozvoj a zároveň

jediného kandidáta na děkana dr. Tomáše Karáska a následně mu předala slovo. Martin Štoll, člen

volební komise pro volbu kandidáta na děkana, ještě před tím dodal, že návrh na děkana byl

doručen po formální stránce zcela v pořádku.

Tomáš Karásek představil svou prezentaci, která byla zkrácenou verzí zveřejněné koncepce.

8. Různé

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

řádné zasedání, které se uskuteční 2. listopadu 2021. Mezitím proběhne 12. 10. 2021 volba

kandidáta na funkci děkana FSV UK.



Mgr. Magda Pečená, Ph.D.

předsedkyně AS FSV UK

Zapsala: Mgr. Tereza Volfová, tajemnice AS FSV UK


