
Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK 
Datum: 1. 10. 2019 od 15.00 

Místo: Hollar, č. 212 

 

Přítomni: 

Za pedagogickou komoru: 

doc. PhDr. Emil Aslan, Ph.D., doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D., PhDr. Jan Hornát, Ph.D., Hana               

Kubátová, M.A., Ph.D., PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D., doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D., PhDr. Václav               

Moravec, Ph.D., Ph.D., PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D., PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D., prof. MgA.              

Martin Štoll, Ph.D. 

 

Za studentskou komoru: 

Petr Kobylka, Jan Křovák, Lucie Lemonová, Mgr. Veronika Macková, Bc. Nick Ojo Omorodion,             

Mgr. Kateřina Turková 

 

Omluveni: Šimon Appelt, Bc. Martin Bláha, Bc. Ondřej Šveda, Bc. Jakub Iran 

 

Hosté: děkanka FSV UK PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., tajemník fakulty Ing. Ondřej             

Blažek, členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné studijní programy PhDr. Malvína            

Krausz Hladká, Ph.D. 

 

1. Schválení návrhu programu zasedání AS FSV UK  

 

Předseda  AS FSV UK Václav Moravec uvítal přítomné senátorky, senátory, členy vedení a hosty.  

Senátorky a senátoři se následně dohodli na schválení programu zasedání AS FSV UK.  

 

Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje program zasedání 1. 10. 2019. 

Pro: Aslan, Hornát, Kubátová, Kukačka, Láb, Moravec, Soukup J., Soukup P., Štoll, Kobylka,             

Křovák, Lemonová, Macková, Ojo Omorodion, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 

 

přišla Denisa Hejlová 



2. Schválení „Zápisu o jednání a hlasování AS FSV UK per rollam, konané ve dnech              

25. 7. – 9. 8. 2019“  

 
Na základě návrhu, jenž předložil předsednictvu AS FSV UK proděkan Ladislav Krištoufek, který             

obdržel žádost o změnu podmínek přijímacího řízení pro následující akademický rok od garanta             

studijního programu Martina Štolla, se uskutečnilo jednání a hlasování senátu per rollam. 

 

Předseda AS FSV UK Václav Moravec, na základě usnesení předsednictva senátu, předložil k             

hlasování per rollam také zápis z červnového zasedání senátu, aby mohl být vyvěšen na webových               

stránkách senátu, co nejdříve po zasedání. 

 

Martin Štoll poděkoval vedení senátu i senátu jako celku, že během letních měsíců všichni              

hlasovali, a schválili tak změnu podmínek.  

 

Jiří Kukačka rovněž poděkoval vedení AS FSV UK, protože kupříkladu problematika nových            

akreditací byla jedním z důvodů, proč se možnost hlasování per rollam přidávala do nového              

Jednacího řádu AS FSV UK.  

 

Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje „Zápis o jednání a hlasování AS FSV UK per rollam, konané                  

ve dnech 25. 7. – 9. 8. 2019“. 

Pro: Aslan, Hejlová, Hornát, Kubátová, Kukačka, Láb, Moravec, Soukup J., Soukup P., Štoll,             

Kobylka, Křovák, Lemonová, Macková, Ojo Omorodion, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 

 

3. Zprávy z předsednictva a komisí AS FSV UK 
 
Předsednictvo 
Předseda AS FSV UK Václav Moravec sdělil, že se předsednictvo senátu sešlo 24. září 2019 a                

zápis byl obratem zveřejněn na webových stránkách AS FSV UK. Dále informoval o tom, že v                

zápisu je již náhled toho, co bude nutné projednat během listopadového zasedání. Mělo by se               

schvalovat šest akreditací, což bude klást zvýšené časové nároky na studijní komisi. A zároveň              

studijní komise obdrží podmínky doktorského studia pro příští ak. rok. Materiály by měla komise              

obdržet cca 14 dnů před listopadovým jednáním AS FSV UK. 



Václav Moravec dále avizoval, že na kolegiu děkanky pozval všechny její členky a členy na jednání                

ekonomické komise AS FSV UK, které se uskutečnilo 27. září 2019 a on sám se ho zúčastnil. 

Zároveň informoval o tom, že v rámci listopadového zasedání senátu bude nutné vzít na vědomí               

Studentské peníze.  

Na začátku listopadového zasedání se též uskuteční tradiční předávání ocenění Zlaté kurzy.  

 

Ekonomická komise 
Předsedkyně komise Hana Kubátová informovala, že rozšířená komise se sešla 27. září 2019 a              

zápis je již vyvěšen.  

Dále poděkovala za vysokou účast na zasedání komise, kterého se mj. zúčastnili děkanka             

a předseda senátu.  

Informovala o tom, že komise sesbírala připomínky z institutů ke zlepšení managementu            

vědeckých projektů a ke snížení administrativní zátěže. Ohledně administrativní zátěže bude ještě            

komise jednat, přičemž ale požádali tajemníka fakulty o reflexi stávajících podnětů.  

V této souvislosti se komise soustředila na otázku smluv o cestovních náhradách, variantu B, které               

jsou v současném režimu vedeny Ekonomickým oddělením jako příjem. Vyvstává tak situace, kdy             

zahraniční experti musí danit skutečně vynaložené náklady. Nejdůležitějším bodem jednání          

rozšířené komise byla otázka univerzitních Principů rozpočtu. Tato otázka již byla diskutována            

v rámci senátu jako celku, kdy předseda AS FSV UK Václav Moravec zaslal dopis předsedovi AS                

UK prof. Františku Zahálkovi a stále neobdržel odpověď, což jí přijde jako velmi nevhodné jednání.               

Hana Kubátová vyslovila osobní názor, že jí překvapilo, když fakultní zástupci v AS UK hlasovali ve                

prospěch těchto aktuálních Principů. Dle předsedkyně by postoj fakulty měl být jednotný. Závěrem             

Ekonomické komise bylo, že v otázce Principů rozpočtu počkají na zprávy z rozšířeného kolegia              

rektora od děkanky a prostřednictvím usnesení podpořili koordinované jednání s fakultními zástupci            

v AS UK.  

 

Václav Moravec vyjádřil souhlas s Hanou Kubátovou ohledně odpovědi předsedy AS UK na jeho              

dopis. Též považuje jeho jednání za nevhodné. Následně vyzval děkanku, aby doplnila, co se              

dozvěděla na rozšířeném kolegiu rektora.  

Děkanka v pátek seznámila Ekonomickou komisi s tím, že z podkladů pro jednání rozšířeného              

kolegia rektora zjistila, že byl do programu dodán bod o rozpisu dodatečného příspěvku z MŠMT               

a ukázalo se, že chybí kompenzace pro FSV UK za sdílenou chybu, k níž došlo při konstrukci                 

původního rozpočtu na jaře 2019. Děkanka kontaktovala vedoucího ekonomického odboru, který           

slíbil, že to opraví. Na rozšířeném kolegiu pan rektor řekl, že se rozpis bude upravovat a fakulta                 



tyto prostředky obdrží. Zároveň je domluvena se zástupci fakulty v EK AS UK, že budou případně                

za tuto kompenzaci bojovat, pokud by věc byla nějak rozporována někým z dalších fakult.  

Václav Moravec dodal, že napíše znovu dopis předsedovi AS UK s tím, že vyžaduje odpověď na                

svůj dopis. 

 
Legislativní komise 
Předseda komise Jiří Kukačka informoval, že se komise nesešla, jelikož nebylo nic k řešení. 

 

Studijní komise 
Předseda komise Petr Kobylka sdělil, že se komise nesešla, ale počítá s tím, že bude nutné se                 

sejít před listopadovým jednáním senátu. 

 

Komise pro rozvoj 
Předseda komise Martin Bláha je z dnešního zasedání omluven a proto o zasedání komise              

informoval prostřednictvím předsedy senátu. Komise se sešla 18. června 2019, což již bylo po              

posledním zasedání senátu a tudíž jsou informace poskytnuty až nyní. Komise měla v červnu na               

programu připomínky k projektu dostavby Jinonic, kdy vedení komise předalo panu Ing.            

Kindermannovi sesbírané požadavky od akademické obce. Dále byla tématem schůze          

elektronizace, vč. řešení elektronických voleb pro AS. K tomuto bodu komise připraví na příští              

plénum usnesení. 

 

Sociální komise 
Předsedkyně komise Veronika Macková informovala, že se komise nesešla, ale konzultují           

a pracují. 

 

Komise pro vnější vztahy AS FSV UK 
Předsedkyně komise Veronika Macková informovala, že komise se nesešla. 

 

 

4. Informace z vedení FSV UK 
Děkanka informovala, že všechny dosavadní podané akreditace byly schváleny a všechny           

navrhované programy prošly Radou pro vnitřní hodnocení.  

Podařilo se uspět také u NAÚ, kdy byla akreditována česká i anglická verze doktorského studijního               

programu Mediální a komunikační studia a úspěšní byli také s habilitačním řízením ve stejném              



oboru, které dostali na 10 let. Je na čase začít připravovat akreditaci jmenovacího řízení, o tom již                 

informovala ředitele IKSŽ. Proděkan Petr Bednařík s Michaelou Čuprovou připravují manuály pro            

akreditace, aby instituty měly s vyplňováním akreditačních spisů co nejméně práce. Děkanka            

poděkovala všem kolegům, kteří se akreditacemi zabývají a řeší je, na institutech i na děkanátu. 

 

Proděkan Ladislav Krištoufek bude předělávat pravidla pro organizaci studia, ve spolupráci           

s instituty a studijním oddělením, poté bude diskutovat se studijní komisí. 

 

Na studijním oddělení připravují workflow pro studenty, aby bylo jasné, co je kdy nutné udělat               

(zápis, kontroly předmětů…). Mělo by to usnadnit studentům život, jakkoliv FAQ jsou pravidelně             

aktualizovány, podobný dokument dosud chyběl. 

 

Na děkanátu trvají na tom, aby instituty komunikovaly s referenty a vedoucími oddělení děkanátu              

slušně a platí to samozřejmě i naopak. 

 

Z vážných zdravotních důvodů rezignovala na svou funkci proděkanka doktorského studia Natálie            

Švarcová, děkanka jí poděkovala za veškerou práci, kterou pro fakultu vykonala. V současné chvíli              

jedná s potenciálními kandidáty na tuto pozici. Děkanka prozatím převzala agendu proděkanky,            

a její funkci tak vykonává ona sama. Dne 27. září 2019 se spolu s kolegyněmi a kolegou ze                  

studijního oddělení a proděkanem Petrem Bednaříkem sešla s předsedy oborových rad, což bylo             

velmi přínosné pro obě strany. Dohodli se, že se budou takto scházet jednou za půl roku, aby                 

posunuli dopředu doktorské studium. 

 

Byl odstartován prodej přívěsků na klíče jako vzpomínkového předmětu FSV UK k listopadu 1989,              

veškerý výtěžek bude věnován organizaci Asistence o.p.s., která poskytuje osobní asistenci, kterou            

využívají i někteří studenti. 

Zároveň FSV UK propaguje i informační kampaň pro asistenci při studiu pro studenty se              

speciálními potřebami.  

 

Bude rozšířeno portfolio fakultních předmětů k prodeji, místo baseballových bund budou džínové            

a doplněn bude také hrnek na teplé nápoje Keep Cup, o který si dlouhodobě studenti říkali. 

 

Probíhá analýza toho, proč SIS automaticky nekontroluje splněné studijní povinnosti před státní            

zkouškou, a co je třeba udělat pro to, aby tomu tak bylo. 

 



Proděkan Ladislav Krištoufek poskytl rozhovor pro Scio a předložil návrh úpravy opatření děkanky             

ohledně klasifikace A-F, aby byla dodržována všemi vyučujícími pravidla stejně. 

 

Došlo k podpisu smlouvy pro výuku v programu prg.ai Minor. Smlouvu podepsaly FIT ČVUT a FSV                

UK, které sdílí portfolio několika  předmětů, které mohou studenti studovat napříč fakultami. 

 

Byla podepsána smlouva o realizace navazujícího magisterského studia na CERGE. 

 

Uzavřeno memorandum s univerzitou St. Thomas v Minnesotě, odkud přijel před dvěma lety na              

IKSŽ Fulbrightista Mark Neuzil. Je na ní udělováno Kučerovo stipendium a naši studenti tam              

mohou vyjíždět studovat. Podmínkou zachování situace však bylo podepsání meziuniverzitní          

dohody. 

 

Proběhlo otevření Herzl centra, na jehož vzniku se významně podílely Hana Kubátová a Kateřina              

Králová, za což jim děkanka poděkovala a dodala, že podobné aktivity pomáhají podpořit dobrou              

pověst fakulty. 

 

Fakulta požádala RUK o překlad všech pokynů v elektronickém systému pro zahraniční studenty             

studující na UK v rámci programu Erasmus +. 

 

V průběhu léta byl proveden procesní audit na zahraničním oddělení. Děkanka poděkovala            

proděkance Zuzaně Kasákové, Malvíně Krausz Hladké a tajemníkovi. Agenda byla zmapována           

a do budoucna by se nemělo znovu odehrát nic zmatečného. 

 

Malvína Krausz Hladká se sešla s vedoucí ubytovacího úseku Kolejí a menz ohledně ubytovávání              

cizinců, kdy na každé koleji bude fungovat buddy pro ubytování cizinců. 

 

Stále se hledají náhradní prostory pro Jinonice, což nyní řeší proděkan Tomáš Karásek             

s Ing. Kindermannem. Je to složité, jelikož nikdo nechce bez další platby držet pronájem do léta                

2020, než se budou instituty stěhovat. Prezentace k tomuto tématu bude přednesena na             

rozšířeném kolegiu děkanky dne 14. října 2019 a bylo by vhodné, aby tam byl zástupce studentské                

komory. Tomáš Karásek a Ing. Kindermann jsou připraveni přijít i na rozvojovou komisi, pokud o to                

komise bude mít zájem. 

 

Kavárna na Hollaru byla zkolaudována a znovu otevřena. 



Agenda IT - probíhá intenzivní práce na nové aplikaci Střediska, která se týká především              

pracovníků s granty. 

 

Tajemník fakulty předložil návrh opatření děkanky Stanovení cen komerčních krátkodobých          

pronájmů místností v Opletalově ulici a svěření správy agendy krátkodobých pronájmů řediteli            

Institutu ekonomických studií FSV UK. Budova Hollar byla z opatření děkanky vyřazena z důvodu              

nedostatečné kapacity pro fakultní aktivity a RTL z důvodu, že vybavení je pořízeno z projektu               

PRSP, návrh na opatření byl předán ke schválení na IKSŽ FSV UK a IES FSV UK, po jejich                  

vyjádření byl vydán.  

 

Na instituty byl zaslán e-mail ohledně migrace webů do cross-doménového prostředí. 

 

Bylo rozhodnuto o tom, že vzhledem k nenaplněným očekáváním vedení neprodlouží smlouvu            

vedoucímu Centra vědeckých informací Pavlu Pilzovi, bylo vypsáno výběrové řízení na vedení            

centra. 

 

Dr. Jiří Remr ve spolupráci s Magdalenou Mouralovou koordinuje a provádí školení na systém              

Moodle. Děkanka se sama jednoho zúčastnila. 

 

Podařilo se vysoutěžit generálního dodavatele stavby v Jinonicích, je jím OHL Železniční stavby,             

byla již podepsána smlouva. Zároveň probíhá stále veřejná zakázka na technický dozor stavby a              

koordinátora BOZP. 

 

Proběhl sběr informací k strategickému záměru naší fakulty pro roky 2021 - 2025, děkanka se               

omluvila, že to při červnovém setkání senátu možná špatně vysvětlila, jelikož od senátorů na rozdíl               

od dalších kolegů neobdržela žádné připomínky. Chtěla podněty, které by neměly být opomenuty             

v daném dokumentu. Několik podnětů přišlo od ředitelů institutů a od proděkanů. Bere i připomínku               

o tom, že by senát raději diskutoval již konkrétní návrh, a senátu tedy předloží až na konci zimy                  

draft záměru.  

Na rozšířeném kolegiu rektora již obdrželi draft strategického záměru UK, který bude poskytnut             

i senátu a rovněž prosí, aby senát draft prošel a poskytl zpětnou vazbu, zda by tam mělo být něco                   

posíleno či zda něco chybí. Rektor chce dokument držet stručný, tudíž by poprosila, zda by se                

senát mohl hromadně vyjádřit k tomuto dokumentu. Deadline je 5. listopadu 2019. 

Dokument bude co nejdříve nasdílen členkám a členům AS FSV UK. 

 



Informace z vedení byly vzaty na vědomí. 

 

5. Různé 

 
Hana Kubátová se zeptala, zda by bylo možné z pohledu fakulty navrhnout změnu, jakým              

způsobem je na UK realizován Fond na podporu pobytů zahraničních výzkumníků, tzv. post-doců.             

Soutěž se každoročně vyhlašuje na začátku léta a očekává se, že zájemci již budou mít Ph.D. titul,                 

což mnozí na zahraničních univerzitách ještě fyzicky nemají. Myslí si, že současné podmínky,             

včetně harmonogramu a nutnosti disponovat Ph.D. diplomem již v čase přihlášky hodně zájemců             

odrazuje. Příprava strategického plánu by mohla být příležitostí jak na tento problém upozornit a              

navrhnout změnu realizace programu.  

Děkanka doplnila, že FSV UK byla právě fakultou, která toto téma otevřela. Posunulo se otevření               

soutěže o tři týdny, dál již však univerzita neustoupí, tudíž není možné otevřít soutěž dříve. Vždy                

probíhá porovnání mezi uchazeči ze všech institutů a zároveň je ještě pořadí za fakultu. Fakulta               

toto téma již v minulosti otevřela, ale bohužel se nepodařilo univerzitu přesvědčit. Proděkanka             

Zuzana Kasáková toto řešila, ale bohužel univerzita jako celek nesouhlasila. Děkanka požádala            

Hanu Kubátovou, aby probrala téma přímo s proděkankou Kasákovou, která byla v dané chvíli u               

sebe v kanceláři v Hollaru. 

 

Předseda AS FSV UK Václav Moravec navrhl přidat tuto připomínku do strategického záměru,             

děkanka souhlasí, pro větší efektivitu a objasnění toho, kde je možné očekávat změnu, nicméně              

doporučila právě konzultaci s proděkankou Zuzanou Kasákovou. 

 

 

Předseda poděkoval za dnešní zasedání a pozval na příští zasedání, které bude 5. listopadu 2019               

v 15:00 hodin v budově Hollar, č. 212. 

 

 
 PhDr. Václav Moravec, Ph.D, Ph.D. 

     předseda AS FSV UK 

 
 
 
Zapsala: 
Mgr. Kateřina Vovsová, tajemnice AS FSV UK 


