
Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK 
Datum: 1. 9. 2020 od 15:00 

Místo: Hollar, č. 212 

 

Přítomni: 

Za pedagogickou komoru: 

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: 

Bc. Martin Bláha, Bc. Tomáš Kraváček, Bc. Jan Křovák, Mgr. Veronika Macková, Bc. Nick Ojo               

Omorodion, Bc. Ondřej Šveda, Mgr. Kateřina Turková 

 

Omluveni: doc. PhDr. Emil Aslan, Bc. Jakub Iran, Ph.D., Petr Kobylka, Lucie Lemonová 

 

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

Blažek; proděkan pro rozvoj JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.; proděkan pro studijní záležitosti             

prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.; proděkanka pro zahraniční styky PhDr. Zuzana Kasáková,            

Ph.D.; členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné studijní programy PhDr. Malvína            

Krausz Hladká, Ph.D. 

 

1. Schválení návrhu programu a zápisu z mimořádného zasedání AS FSV UK 
ze dne 18. června 2020  

 

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

Uvítal nového člena studentské komory Tomáše Kraváčka (IES), který nahradil Šimona Appelta. 

Dále řekl, že návrh programu dnešního zasedání AS FSV UK byl zaslán s podklady a k tomuto                 

momentu neobdržel žádné doplňující návrhy, proto dal hlasovat o návrhu programu tak, jak byl              

předložen. 

 

Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje program zasedání 1. 9. 2020. 

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

Kraváček, Křovák, Macková, Ojo Omorodion, Šveda, Turková 
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Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 
 
Zápis z mimořádného zasedání AS FSV UK ze dne 18. 6. 2020 byl rozeslán k připomínkám, jež                 

byly následně zapracovány.  

 

Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis z mimořádného zasedání ze dne 18. 6. 2020. 

Pro: Hejlová, Hornát, Kubátová, Kukačka, Láb, Moravec, Soukup J., Štoll, Bláha, Kraváček,            

Křovák, Macková, Ojo Omorodion, Šveda, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: Soukup P. 

Schváleno 

 

 

2. Zprávy z předsednictva a komisí AS FSV UK 
 
Předsednictvo 
Předseda AS FSV UK Václav Moravec sdělil, že se předsednictvo senátu sešlo 24. srpna 2020  

a zápis byl zveřejněn ještě týž den na webových stránkách AS FSV UK.  

 

Václav Moravec informoval, že Šimon Appelt rezignoval na členství v předsednictvu z důvodu             

ukončení studia na FSV UK. Dále obdržel dopis od Miroslava Palanského (dle výsledků voleb              

prvního náhradníka do studentské komory za IES, protože Šimon Appelt byl jediným zástupcem             

IES ve studentské komoře), který rezignoval na post náhradníka, jelikož ho čeká v brzké době               

obhajoba disertační práce a ukončení studia na FSV UK. Dalším členem studentské komory             

senátu za IES se tak stal Tomáš Kraváček.  

 

Na říjnové schůzi AS FSV UK zřejmě dojde ještě k další změně ve složení komisí, jelikož bude                 

během září obhajovat disertační práci Veronika Macková, tudíž bude důležité udělat změny v             

komisi Sociální a Komisi pro vnější vztahy AS FSV UK, kde je předsedkyní.  

 

Dále předsednictvo informoval o událostech z kolegia děkanky, na kterém proděkan Krištoufek            

informoval o zpětné vazbě studentů k netradičnímu průběhu letního semestru v souvislosti s             
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koronavirem. Václav Moravec na kolegiu děkanky rovněž požádal tajemníka fakulty o vypracování            

zprávy ohledně administrace vědeckých projektů, která byla v podkladech pro dnešní zasedání. 

 

Předseda AS FSV UK rovněž seznámil předsednictvo s aktuální přípravou elektronických voleb,            

čemuž bude věnován přímo bod jednání dnešního pléna. 

 

AS FSV UK čeká schvalování Strategického záměru FSV UK pro roky 2021-25. Vedení fakulty              

přislíbilo, že senát dokument obdrží v prosinci a v lednu by se schvaloval. Kolegium děkanky bude                

schvalovat první verzi již v průběhu listopadu. Je zde snaha a vzájemná koordinace, aby byl               

dokument k dispozici v předstihu a abychom měli šanci jej ovlivnit, pokud se senátu nebude něco                

líbit. Další dokument, který budeme schvalovat je Plán plnění strategického záměru, který se bude              

schvalovat v prosinci. 

 

V říjnu nás také čeká předávání Zlatých kurzů. Více informací je možné nalézt v zápisu z                

předsednictva. 

 
Ekonomická komise 
Předsedkyně komise Hana Kubátová informovala, že komise se sešla 27. srpna 2020 a zápis je               

vyvěšen na webových stránkách AS FSV UK.  

 

Hana Kubátová dále informovala, že se komise na svém zasedání vrátila k jednomu ze svých               

priotních bodů, který si stanovili na začátku funkčního období a tím je problematika správy              

vědeckých projektů. S předsedou senátu požádala vedení fakulty o podklady, které by            

sumarizovaly, jak vysoké režie jsou z vědeckých projektů odváděny, a to podle jednotlivých             

institutů. Poté na komisi probírali podněty z jednotlivých institutů. V návaznosti na diskuzi byl              

dokument doplněn tajemníkem fakulty o další statistiky a jako takový byl přidán do podkladů pro               

dnešní zasedání.  

 

V diskuzi se komise shodla, že bychom měli apelovat na univerzitu, aby se některé agendy více                

centralizovaly (týká se to např. zaměstnávání cizinců, elektronického oběhu dokumentů a celkové            

komunikační strategie univerzity). Komise nepovažuje za efektivní, když si každá fakulta vyvíjí            

vlastní nástroje a jeden a tentýž problém řeší zvlášť. Komise se proto rozhodla, že napíše výzvu                

kandidátům a kandidátkám na rektora UK. Aby náš apel získal větší váhu, osloví i ostatní fakultní                

senáty. Předsedkyně EK tento zamýšlený krok již diskutovala s oběma našimi akademickými            

zástupci v AS UK, docentem Nigrinem a doktorem Jüptnerem, oba tento záměr podpořili.  
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Dále na EK řešili administrativní náročnost projektů, problematiku vymezení projektových          

manažerů a tajemníků pro vědu. 

 

Komise byla opět bohužel neusnášeníschopná, tudíž nemohla přijímat žádná usnesení, což           

předsedkyni komise velmi mrzí především s ohledem na to, kolik zájemců se do EK hlásilo na                

začátku funkčního období senátu. 

 

Legislativní komise 
Předseda komise Jiří Kukačka informoval, že komise se sešla také 27. srpna 2020 a zápis je                

vyvěšen na webových stránkách AS FSV UK.  

 

Jiří Kukačka řekl, že řešili tři body. Hlavním byly elektronické volby, kdy si vyzkoušeli poslední               

aktuální verzi volební aplikace. Byli prodiskutovány body, které měli v zápisu ze zasedání LK z 1.                

6. 2020, kdy měli několik závažných připomínek a všechny jsou nyní vyřešené. Rozesílání             

informací ohledně voleb bude prostřednictvím fakultních e-mailů, zde LK navrhuje prodiskutovat           

materiály Komisí pro vnější vztahy AS FSV UK. Tajemník fakulty prosil komisi, abychom volby              

nevyhlašovali dříve, než druhý týden v listopadu, aby byly volební seznamy finální a neměnily se               

pod rukama. Komise prošla také licenční smlouvu s dodavatelem, neshledala žádné problémy.            

Vzhledem k tomu, že v podkladovém materiálu není návrh usnesení, tak doporučují vzít průběh              

přípravy elektronických voleb na vědomí. 

 

Dalším bodem jednání byla novelizace Jednacího řádu AS FSV UK, kterému bude věnován             

samostatný bod dnešního zasedání, ve kterém řekne více. 

 

Na závěr probrali Podmínky přijímacího řízení, k nimž nemají připomínek a doporučují schválení.  

 

Studijní komise 
Předseda komise Martin Štoll sdělil, že se komise sešla 20. srpna 2020 a zápis je vyvěšen na                 

webových stránkách AS FSV UK. 

 

Komise se sešla již 20. srpna, jelikož bylo zapotřebí prodiskutovat Podmínky přijímacího řízení tak,              

aby byl případně dostatek času zapracovat změny. Principiálně komise neshledala nic, co by             

znemožňovalo Podmínky schválit, většinou šlo jen o drobnosti, které proděkan pro studijní            

záležitosti Krištoufek obratem zapracoval. 
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Dále řešili zrušení doktorských studijních programů/oborů, ve kterých již nikdo nestuduje, jedná se             

o formální zrušení, jelikož všichni doktorandi byli převedeni do nově akreditovaných studijních            

programů. Komise neměla připomínek a doporučuje schválení. 

 

Na závěr zasedání se zabývali zpětnou vazbou dotazníků a hodnocení výuky v LS, kdy je               

proděkan Krištoufek informoval, že návratnost byla 21 %, což je méně než minule. Diskutovali o               

návratnosti a pravidlu, které by se dalo zobecnit a to, že čím vyšší celkové hodnocení, tím vyšší                 

návratnost. S proděkanem Krištoufkem rovněž debatovali o výuce v zimním semestru, jak bude             

probíhat, zda bude hybridní atd. 

 

Stanovili si příští termín zasedání na 1. 10. 2020, pokud nebude zapotřebí projednat něco dříve. 

 

Komise pro rozvoj 
Předseda komise Martin Bláha informoval, že komise se sešla 31. srpna 2020 a zápis je vyvěšen                

na webových stránkách AS FSV UK.  

 

Hosty zasedání byli tajemník fakulty Ondřej Blažek a proděkan pro rozvoj Tomáš Karásek. Řešili              

hlavně elektronické volby, přičemž vycházeli ze dvou schůzek pracovní komise, zabývali se            

akademickou obcí na CERGE, která má volební právo, ale její členové nemají fakultní e-maily.              

Řešili ověřování volby, kdy se shodli, že by bylo vhodné, aby si voliči mohli ověřit, jak volili. Vzešli                  

nové nápady, kdy např. doc. Hejlová navrhla instruktážní video “Jak volit?”. Bylo by dobré vytvořit               

“helpline”, pokud volič bude mít nějaký problém, tak aby se to mohlo hned vyřešit.  

Více informací je možné nalézt v zápisu z jednání komise. 

 

Martin Bláha připomněl, že příští rok budou volby do AS UK, takže by to chtělo mít funkční                 

platformu, kterou budeme moci využívat. 

 

Sociální komise 
Veronika Macková informovala, že komise se sešla 31. srpna 2020 a zápis je vyvěšen na               

webových stránkách AS FSV UK. 

 

Vzhledem k blížící se obhajobě její disertační práce, byla jediným bodem jednání volba nové              

předsedkyně komise, kterou byla zvolena Lucie Lemonová, která si již přebírá od Veroniky             

Mackové veškerou agendu, nyní řeší hlavně psychologickou pomoc pro studenty.  
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Komise pro vnější vztahy AS FSV UK 
Předsedkyně komise Veronika Macková sdělila, že komise se nesešla, ale pokusí se ji svolat co               

nejdříve, aby mohl být zvolen nový předseda/předsedkyně komise. 

 

3. Volba členky/člena předsednictva AS FSV UK 

 

Předseda AS FSV UK Václav Moravec řekl, že vzhledem k tomu, že Šimon Appelt rezignoval na                

členství v předsednictvu, s ohledem na ukončení jeho studia na FSV UK, je potřeba zvolit nového                

člena/členku předsednictva ze studentské komory. Dle Jednacího řádu AS FSV UK mohou            

předkládat návrhy na členy předsednictva pouze členové senátu. Kandidáti musejí s kandidaturou            

souhlasit. Volba je tajná a každý člen senátu napíše na hlasovací lístek nejvýše jednoho              

kandidáta. 

 

Václav Moravec následně vyzval členy/ky senátu k návrhům na člena/členku předsednictva.  

 

Veronika Macková navrhla Nicka Ojo Omorodiona, který nominaci přijal.  

 

Žádné další návrhy nepadly a proto se přistoupilo k volbě, nejprve bylo nutné zvolit volební komisi. 

 

Usnesení č. 3: AS FSV UK schvaluje komisi pro volbu nového člena/členky předsednictva AS              

FSV UK ve složení Martin Bláha, Jiří Kukačka a Martin Štoll. 

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

Křovák, Macková, Ojo Omorodion, Šveda, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: Bláha 

Schváleno 
 
Volební komise přistoupila k rozdávání hlasovacích lístků. 

rozdáno lístků: 16 

odevzdáno: 16 

neplatných: 0 

zdržel se: 1 

Ojo Omorodion: 15 
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Usnesení č. 4: AS FSV UK zvolil členem předsednictva AS FSV UK Nicka Ojo Omorodiona. 

4. Změny ve složení komisí AS FSV UK 

 
Předseda senátu Václav Moravec požádal Jiřího Kukačku, aby nás provedl tímto bodem zasedání.             

Jiří Kukačka řekl, že by rád navrhl Tomáše Kraváčka do Studijní a Sociální komise AS FSV UK.                 

Tomáš Kraváček má zájem o navázání na agendu Šimona Appelta ve Studijní komisi a rád by                

rozšířil také Sociální komisi. 

 

Václav Moravec řekl, že podle Jednacího řádu AS FSV UK musí být volba o konkrétních jménech                

tajná, proto senát přistoupil ke stanovení komise pro volbu a následné tajné volbě. 

 

Usnesení č. 5: AS FSV UK schvaluje komisi pro volbu člena poradních orgánů (komisí) AS FSV                

UK ve složení Martin Bláha, Jiří Kukačka a Martin Štoll.  

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

Křovák, Macková, Ojo Omorodion, Šveda, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: Bláha 

Schváleno 
 
Usnesení č. 6: AS FSV UK schvaluje novým členem Studijní komise AS FSV UK Tomáše               

Kraváčka (IES). 

Pro: 15 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

Schváleno 
 
Usnesení č. 7: AS FSV UK schvaluje novým členem Sociální komise AS FSV UK Tomáše               

Kraváčka (IES). 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

Schváleno 
 
Tomáš Kraváček byl zvolen členem Studijní a Sociální komise AS FSV UK. 
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5.  Novelizace Jednacího řádu AS FSV UK 

 

Předseda AS FSV UK Václav Moravec předal slovo Jiřímu Kukačkovi, jako předkladateli tohoto             

bodu, aby nás jím provedl. Veškeré podklady byly předloženy na dnešní zasedání. 

 

Jiří Kukačka řekl, že ve finále došlo ke třem faktickým změnám v JŘ. Jediná legislativní změna se                 

týká možnosti online zasedání komisí a senátu. Další změna se týká pořizování záznamu ze              

zasedání a poslední změna je upřesnění formulace ohledně funkčních období poradních orgánů.            

Na základě online konzultace s LK AS UK bylo navrženo, aby fakultní senát novelu již schválil a                 

poslal ke schválení univerzitnímu senátu. Jiří Kukačka proto navrhuje schválení tohoto návrhu            

novelizace JŘ a předání k projednání LK AS UK a následně AS UK.  

 

Žádné doplňující dotazy nebyly, proto předseda AS FSV UK vyzval k hlasování. 
 
Usnesení č. 8: AS FSV UK schvaluje předložený návrh 1. změny Jednacího řádu AS FSV UK. 

Pro: Hejlová, Hornát, Kubátová, Láb, Moravec, Soukup J., Soukup P., Štoll, Bláha, Kraváček,             

Křovák, Macková, Ojo Omorodion, Šveda, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: Kukačka 

Schváleno 
 

6. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 

 
Předseda AS FSV UK Václav Moravec předal slovo proděkanu pro studijní záležitosti Ladislavu             

Krištoufkovi, aby nám provedl tímto bodem zasedání.  

 

Proděkan Krištoufek řekl, že Podmínky byly projednány primárně na Studijní komisi AS FSV UK,              

která měla pár připomínek, jež byly obratem zapracovány. Rád by řekl, že Podmínky v posledních               

letech prošly zásadními změnami, tudíž si myslí, že jsou nyní v podobě, která je přijatelná pro                

všechny. Největší problém byl u nově akreditovaných studijních programů a specializací, kde se             

musely podmínky hodně upravovat, což bylo způsobeno tím, že byly právě nově tvořeny.  

Kromě drobných formálních úprav, bylo zapotřebí vyřešit jednu zásadnější věc, a tou bylo uvedení              

rodného čísla jako VS při platbě převodem. Většina uchazečů platí za přihlášku současně s              
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podáním přihlášky, tedy rovnou přes platební bránu. Letos platbu převodem využili dva uchazeči,             

nicméně situaci vyřešili tak, že jako VS se uvede měsíc a rok narození, což pro identifikaci                

uchazeče společně se jménem stačí.  

 

Podle proděkana Krištoufka je možné, že ještě nastanou drobné změny: u jednoho studijního             

programu z IES se používala mezinárodní maturita (IB diplom), což se bude upravovat. Drobné              

změny budou také u cizojazyčných programů, čímž by rád požádal členku kolegia Malvínu Krausz              

Hladkou o doplnění. Ta řekla, že došlo k malým změnám, na základě návrhů, které přicházely od                

garantů studijních programů, byla doplněna bodová hodnocení, na základě připomínky z RUK,            

další věc, která byla doplněna je výběr specializace, nyní mají k dispozici finální verzi, která byla v                 

podkladech pro dnešní zasedání.  

 

Předseda SK AS FSV UK Martin Štoll poděkoval proděkanu Krištoufkovi a Malvíně Krausz Hladké              

za věcnou diskusi, která vedla ke shodě. 

 

Předseda AS FSV UK Václav Moravec vyzval k hlasování. 

 

Usnesení č. 9: AS FSV UK schvaluje po zapracování připomínek, které byly předneseny ústně,              

Podmínky přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2021/2022. 

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

Kraváček, Křovák, Macková, Ojo Omorodion, Šveda, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 

 

7. Žádost o zrušení doktorských studijních programů/oborů 

 
Předseda AS FSV UK řekl, že proděkan pro doktorské studium doc. Cahlík předložil návrh na               

zrušení doktorských studijních programů/oborů, ve kterých již nikdo nestuduje. Všichni doktorandi           

(včetně přerušených) byli převedeni do nově akreditovaných studijních programů. Jde v podstatě o             

technikálii. 
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Jelikož proděkan Cahlík nebyl přítomen, doplnil tento bod proděkan Krištoufek, který řekl, že v tuto               

chvíli jde o prázdné studijní programy/obory, takže aby “nevisely” v systému do doběhnutí             

akreditací, bylo RUK doporučeno podat žádost o jejich zrušení. 

 

Předseda SK AS FSV UK Martin Štoll doplnil, že zrušením těchto programů/oborů se odstraní              

souběh oborových rad a každý studijní program bude mít jen jednu. 

 

Žádné doplňující dotazy nebyly, proto Václav Moravec vyzval k hlasování o usnesení. 

 

Usnesení č. 10: AS FSV UK schvaluje zrušení doktorských studijních programů/oborů, ve kterých             

již nejsou zapsáni žádní studující. 

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

Kraváček, Křovák, Macková, Ojo Omorodion, Šveda, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 
 

8. Problematika administrace vědeckých projektů na FSV UK 

 
Předseda AS FSV UK předal slovo tajemníku fakulty Ondřeji Blažkovi, zda by nám mohl říci více k                 

tomuto bodu jednání.  

 

Tajemník řekl, že jako vedení fakulty byli požádáni předsedou AS FSV UK a předsedkyní EK AS                

FSV UK o informace týkající se hlavně ekonomické stránky vědeckých projektů, šlo o dodání              

statistik, tedy např. kolik projektů oddělení vědy administruje, kolik jich je řešených atd. Projekty              

mají objem finančních prostředků, z nichž se odvádí režie. Vedení fakulty znalo čísla již v minulém                

roce, nyní to mají však detailně rozpracované. Pokud vezme celkový objem vědeckých projektů tak              

je výnos zhruba poloviční proti očekávanému (cca 10 % místo 19 %).  

 

Vyzkoušeli si to na velkých projektech, jako např. studijní program EPS, kdy fakulta platí              

studentům stipendia, ze kterých se režie neodvádí. Režie není také odváděna z prostředků, které              

jsou přeposílány spoluřešitelům (i když tyto v některých případech v souladu s účetní metodikou              

RUK vstupují do nákladového a výnosového obratu fakulty). 
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Některé projekty dělí náklady na přímé a nepřímé, kdy si nepřímé náklady spotřebuje částečně              

sám řešitel na institutu. V takových případech nelze uplatnit OD o snížení režií. V minulém roce                

vedení fakulty prověřovalo všechny projekty, letos to ještě nedělalo, protože režijní náklady jsou             

odváděny až ke konci roku, ale budou ji samozřejmě dělat, rád potom bude sdílet aktuální               

statistiky. Vypracovali statistiky za rok 2018-2019 a ukázalo se, že schvalují více žádostí o snížení               

režií, ale protože jsou schvalovány před tím, než projekt začne, tak se snížení často ani nevyužije.                

V celkovém objemu je to zanedbatelné. 

 

Použití režie se skládá ze tří částí - (i) správní režie (součást výnosů rozpočtové kapitoly Děkanát),                

(ii) provozní (součást výnosů rozpočtové kapitoly Celofakultní aktivity) a (iii) režie z placených             

kurzů a darů a doplňkové a výdělečné činnosti, kde tvoří nejvýznamnější část cizojazyčné studijní              

programy (tyto prostředky v současné době fakulta používá zejména k tvorbě fondu reprodukce             

investičního majetku - FRIM, který nyní fakulta nutně potřebuje pro kofinancování jinonického            

projektu). 

 

Tajemník řekl, že doufá, že letos bude mít k dispozici snadněji dostupnou analýzu, než v minulém                

roce, protože byly zavedeny nové analytické účty, které snadno oddělí účtování té části režie              

PROGRESu, která je využívána pro spolufinancování nákladů konkrétních projektů, a která se            

účtovala analyticky stejně jako ostatní režie, což do letošního roku nebylo, takže čísla budou              

rovnou ze systému. 

 

Hana Kubátová poděkovala za podklady, které byly pečlivě připravené. Řekla, že by rádi jako              

pedagogové věnovali více svého času pro vědeckou a pedagogickou práci, z mnohých důvodů se              

administrativa navyšuje a komplikuje. Byla by ráda, kdybychom se na to podívali komplexně, zda              

by se některé věci nedaly zjednodušit, aby vědkyně a vědci mohli granty více psát, než je                

administrovat, aby byli dobří vědci a pedagogové, než administrátoři, to je hlavní motivace pro              

změnu. 

 

Václav Moravec řekl, že jde o to, aby vedení fakulty garantovalo, že všechny instituty budou               

odvádět stejné režie. Hana Kubátová řekla, že je pro ni těžké na Ekonomické komisi AS FSV UK                 

kontrolovat odvádění režií, to podle ní vyplývá i z předložených podkladů. Hana Kubátová by              

prosila, aby byly odváděné režie směrovány do samotných grantů, aby si řešitelé grantů nemuseli              

dělat vše, ale aby se věnovali opravdu jen řešení grantu.  
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Jiří Kukačka řekl, že když bude velmi konkrétní a srovná tabulku B s přehledem výnosů za minulý                 

rok mezi IES a IMS, tak je to 13:6 %, navíc z poměrně velkých částek v řádu milionů. Technicky                   

není ale příliš reálné, aby některý institut dostával od děkanátu menší servis ohledně projektů. Je               

ale obtížné říci, jak to vlastně ve skutečnosti je, protože v OD je popsaný přesný systém, jak se                  

odvádí režie, 19 % se strhne a jde na děkanát, ale jsou tam alternativní varianty. Měly by se                  

vyjádřit reálné náklady, které bude děkanát s daným projektem mít.  

 

Tajemník řekl, že alternativní postupy, kdy projekt místo standardního odvodu režie pokryje            

konkrétní náklady na děkanátu je začínající projekt. IMS má oproti IES jinou skladbu projektů,              

hodně projektů je se spoluřešiteli a jak bylo uvedeno výše, i když v řadě případů v souladu s účetní                   

metodikou RUK vstupují prostředky zasílané spoluřešitelům do nákladového a výnosového obratu           

fakulty, režie je odváděna pouze z části určené přímo FSV. Dále je tam již zmíněný program EPS,                 

kde značná část prostředků je zasílána studentům jako stipendia, tyto jsou součástí obratu FSV,              

ale v souladu s pravidly projektu placeného Evropskou komisí z nich není odváděna režie. Tyto               

skutečnosti statistiky zkreslují. Tajemník navrhl, na datech za rok 2020 (až budou k dispozici),              

udělat přehled, kde by statistiky byly očištěny i o platby třetím stranám.  

 

Jiří Kukačka řekl, že by rádi navrhli za IES, aby rozpad odvodů režií byl dále rozdělen podle bodů                  

dle OD, aby bylo vidět, za jaké typy projektů odvádí institut jakou režii a bylo tak jasnější, proč                  

některý insitut má režii nižší a některý vyšší.  

 

Tajemník bude statistiky za letošní a další roky dále rozvíjet v souladu s technickými a časovými                

možnostmi. Primární jsou existující údaje po jednotlivých účetních střediscích. Zájem AS FSV UK a              

děkanátu na zvýšení transparentnosti a kontrole odvodů režie je v souladu a údaje, které bude mít                

k dispozici děkanát, budou ve vhodné formě sdíleny. Tajemník by však nerad dělal různé varianty               

detailních a pracných analýz, pokud tam není zaručena nějaké určitá přidaná hodnota.  

 

Václav Moravec poděkoval proděkanu pro vědu Jaroslavu Kučerovi a vedoucí oddělení vědy Evě             

Horníčkové za vypracování manuálů pro administraci vědeckých projektů, ale je zapotřebí tam            

udělat ještě úpravy, které předá na nejbližším kolegiu. 

 

Děkanka řekla, že toto je bod, který budou více rozplánovávat ve Strategickém záměru, který              

budou předkládat senátu ke schválení v prosinci. 

 

Václav Moravec společně s Hanou Kubátovou navrhli následující usnesení: 
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Usnesení č. 11: AS FSV UK žádá tajemníka fakulty, aby provedl v následujícím půlroce audit               

administrativní zátěže pedagogických a vědeckých pracovníků FSV UK, včetně časového          

harmonogramu konkrétních kroků snižujících předmětnou zátěž, s cílem naplnění „Strategického          

záměru MŠMT pro oblast vysokých škol na období od roku 2021“, schváleného v červnu 2020 (viz                

prioritní cíl č. 6 tohoto záměru). 

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

Kraváček, Křovák, Macková, Ojo Omorodion, Šveda, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 
 

Usnesení č. 12: AS FSV UK vyzývá vedení FSV UK ke zlepšení správy vědeckých projektů – a to                  

zejména vyřešením problému se zobrazováním publikací na webu fakulty, vytvořením webových           

stránek projektů dle layoutu webových stránek fakulty, vytvořením platformy pro zveřejňování white            

a working papers na webových stránkách fakulty, zavedením elektronického oběhu dokumentů,           

zpřesněním OD č. 4/2017 „Postup pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na FSV UK“              

tak, aby tento předpis nekomplikoval administrativu vědeckých projektů (např. problematika          

výkladu ustanovení kolem DPH, problematika kvality oslovovaných dodavatelů při průzkumu trhu           

apod.).  

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

Kraváček, Křovák, Macková, Ojo Omorodion, Šveda, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 
 

Usnesení č. 13: AS FSV UK pověřuje předsedu senátu Václava Moravce a předsedkyni             

Ekonomické komise FSV UK Hanu Kubátovou, aby vstoupili do diskuse s ostatními fakultními             

senáty univerzity s cílem společně apelovat na budoucí kandidátky a kandidáty na rektora UK, aby               

se tito zavázali k centralizaci univerzity pokud jde o elektronické nástroje (vč. elektronizace oběhu              

dokumentů, elektronických voleb do jednotlivých senátů apod.), zavedení centrálního         

ekonomického systému, dále centralizaci nákupu softwaru, celkovou komunikační strategii         

univerzity i o posílení centralizace v agendě zaměstnávání cizinců. 

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

Kraváček, Křovák, Macková, Ojo Omorodion, Šveda, Turková 

Proti: nikdo 
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Zdržel se: nikdo 

Schváleno 
 

9. Příprava elektronických voleb do AS FSV UK na podzim 2020 (materiál           

vedení FSV UK) 

 

Předseda AS FSV UK Václav Moravec předal slovo opět tajemníku fakulty, aby nás seznámil s               

postupem přípravy elektronických voleb do AS FSV UK.  

 

Tajemník řekl, že spolupracovali s Martinem Urxem, Pavlem Kotem a IT oddělením na vývoji a               

testování aplikace samotné, tak na nastavení algoritmu pro aktuální sestavení seznamů voličů.            

Považovali aplikaci za víceméně hotovou, jen věděli, že omezit stupně volnosti uživatelského            

chování v aplikaci, aby bylo užívání přímočarejší, k čemuž pomohla schůzka celé pracovní             

skupiny. Aplikaci považuje prakticky za hotovou, použitelnou, je potřeba doladit v současné době             

agendu aktualizace seznamů voličů, abychom je mohli na denní bázi kontrolovat a řešit změny              

těsně před volbami, důležité je dořešit komunikační otázku a studenty CERGE, ale jinak si myslí,               

že jsou v podstatě připraveni. Aplikace je za něj použitelná a hotová. Samozřejmě by šlo aplikaci                

ještě dále zdokonalovat a vyvíjet, to ale není efektivní. Po širším testování předpokládá jen              

kosmetické úpravy. 

 

Jiří Kukačka doplnil, že procházeli licenční smlouvu, která jim přišla v pořádku. Pracovní verzi              

technického manuálu by to chtělo dříve, protože musíme vypracovat náš materiál pro vyhlášení             

voleb. Dále se zamýšleli nad texty materiálů, které budou zasílány, byli by rádi, aby se na to                 

podívala Komise pro vnější vztahy AS FSV UK a supervizovala PR kampaň nebo kampaň              

informovanosti o volbách, aby členky a členové akademické obce volili v co největších počtech.  

 

Martin Bláha řekl, že aplikaci již zkoušeli a považuje ji za velmi funkční. Důležité bude rozumně                

jmenovat volební komisi, aby se mohla s aplikací seznámit, zaškolení by měla učinit pracovní              

komise.  

 

Václav Moravec řekl, že si musíme stanovit časový plán, kdy volby vyhlásíme, stanovíme komisi              

atd. Jiří Kukačka řekl, že timeline připraví a pošle ho i vedení fakulty. Není problém volby vyhlásit v                  

říjnu, když bude úzus, že je aplikace hotová a bude hotový technický materiál. Volební komise               
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bude chvíli trvat, než se sestaví, protože členové komise nesmí být zároveň kandidáty, k dispozici               

musí být také techničtí pracovníci, aby řešili technické problémy v den voleb.  

 

Děkanka doplnila, že je vhodné domluvit lidi do volební komise předem, aby je mohl senát volit                

rovnou s vyhlášením voleb. 

 

Hana Kubátová se zeptala tajemníka, jak dopadla diskuze ohledně odkupu systému rektorátem.            

Tajemník řekl, že jako fakulta jsme se chytili příležitosti a vytvořili vlastní systém, s ředitelem ÚVT                

Ing. Papírníkem to diskutovali, zda to nechtějí převzít, což šlo do ztracena, ale došlo se k závěru,                 

že v současné době spíše ne. Otázkou je, zda bude chtít systém využít RUK, možnosti jsou                

otevřené, ale my v tom zainteresovaní zcela nejsme. Je to systém, který jsme pomohli vyvinout a                

doufá, že ho úspěšně využijeme, ale zainteresovaní v tom nejsme, kromě toho, že bychom ten               

servis chtěli dostávat od univerzity, abychom si ho nemuseli dělat sami. Podobný systém by šel               

využít možná i pro výběrová řízení atd., ale to je v začátcích.  

 

Petr Soukup řekl, že práce volební komise začíná již dávno před samotnými volbami, mohou              

nastat problémy v seznamech voličů. Zeptal se, jak bude řešena duplicita, kdy je někdo studentem               

a zároveň akademikem, a jak je to s možným nahlížením na proběhlé hlasování a s tajností volby.                 

Tajemník řekl, že v seznamech může samozřejmě dojít k chybě, proto by byl rád, aby si je volební                  

komise připravila dopředu, počítají s tím, že komise bude schopna chyby operativně řešit. Systém              

anonymity je zajištěn. Distribuce voucheru na hlasovací lístek není anonymní, ale systém jedinci             

přiřadí náhodně vygenerovaný lístek, který zná jen on a pak se, po volbách, může podívat, jak jeho                 

lístek zahlasoval, ale nikdo neví, jaký lístek komu patří, včetně administrátora. Co se týká duplicity,               

seznamy jsou dělány podle UKČO (osobní číslo) v aplikacích SIS a EGJE, během léta byla               

provedena kontrola, zda v těchto aplikacích může mít jedinec více UKČO. V jednotlivých aplikacích              

toto není možné. Nyní proběhne ještě kontrola na základě rodného čísla, zda existuje jedinec,              

který má jedno UKČO v SIS a druhé v EGJE, aby každý dostal opravdu jen jeden hlasovací lístek. 

 

Jaromír Soukup by byl rád, kdyby byl ve volební komisi někdo, kdo systému rozumí, tajemník řekl,                

že to lze zařídit, záleží na senátu. Tajemník počítá se zajištěním podpory pro volební komisi. 

 

Jiří Kukačka řekl, že komise musí vytvořit finální zprávu na základě získaných dat. Z finálních               

výsledků lze detekovat i podezřelé jednání, což by měla být komise schopna řešit a vyřešit na                

místě, mohla by např. v krajním případě podvodné hlasy zneplatnit.  
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Veronika Macková se zeptala tajemníka fakulty, jestli je systém vyvinut a připraven již na takové               

úrovni, že bychom ho mohli spustit hned a nebo jestli se tam bude ještě něco upravovat. Tajemník                 

odpověděl, že se tam dodělávají opravdu detaily, takže ve velmi brzké době by šel systém opravdu                

spustit. Rád by udělal ještě test na děkanátu, zaměstnanci dostanou voucher a budou hlasovat a               

na základě těchto výsledků by případně udělali ještě testování v rámci studentských spolků.  

 

Petr Soukup řekl, že dle Volebního řádu AS FSV UK má být ve volební komisi zástupce každého                 

institutu a člen akademické obce. Děkanka řekla, že zaměstnanci děkanátu ve spolupráci s             

dodavatelem jsou připraveni zajistit technickou podporu v době konání voleb. Proděkan Krištoufek            

řekl, že za běhu rozhodně není žádoucí do toho zasahovat, aplikace je funkční a běží, rozešle dle                 

seznamu zprávy, lidé si vymění voucher a odhlasují, není tam moc místo pro chybu. Tajemník řekl,                

že jediný problém může nastat, když volič řekne, že voucher ztratil, nebo neobdržel, nebo systém               

spadl, tak je nutné, abychom na tyto situace byli připraveni.  

 

Usnesení č. 14: AS FSV UK pověřuje místopředsedu senátu Ondřeje Švedu a člena             

předsednictva Nicka Ojo Omorodiona přípravou Volební komise pro volby do AS FSV UK, včetně              

přípravy materiálu pro říjnové zasedání AS FSV UK.  

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

Kraváček, Křovák, Macková, Ojo Omorodion, Šveda, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 
 

Usnesení č. 15: AS FSV žádá tajemníka fakulty, aby do 25. září 2020 předložil AS FSV UK                 

“Dokument o technických podrobnostech organizace, průběhu a zabezpečení voleb.” 

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

Kraváček, Křovák, Macková, Ojo Omorodion, Šveda, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 
 
 

10. Informace z vedení FSV UK  
 

Děkanka informovala, že během léta řešili agendu odsunutou koronavirou pandemií. Všichni           

vyučující obdrželi informace, jak budeme postupovat během zimního semestru v případě přechodu            
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na hybridní výuku. Proděkanka Kasáková s členkou kolegia Malvínou Krausz Hladkou řešily            

hlavně cizojazyčné studenty, vše je připraveno, byly rovněž zakoupeny obličejové štíty. Proděkan            

Karásek s tajemníkem připravovali technické zajištění hybridní výuku.  

 

Budou reagovat operativně dle hygienicko-epidemické situace. Co se týká hodnocení studentů k            

hybridní výuce v letním semestru, tak hodnocení dopadlo ve většině případů dobře, ale některé              

kurzy byly hodnoceny špatně a ředitelé institutů na ně byli upozorněni a situace by se již neměla                 

opakovat.  

 

Zorganizují první welcome week pro Ph.D. studenty, je v angličtině, protože český uvítací týden              

pro doktorandy je na univerzitě. Nabídka je velmi zajímavá, kdy např. prof. Kočenda povede              

seminář o publikační činnosti. Doufají, že přilákají velké množství doktorandů, že se to ujme a               

vznikne z toho nová tradice. Celý welcome week začne valnou hromadou Ph.D studentů, kde bude               

mít přednášku proděkan Cahlík společně s děkankou, vedoucí oddělení vědy Eva Horníčková a             

předsedkyně České asociace doktorandek a doktorandů Kateřina Cidlinská.  

 

Věnovali se hodnocení vědy na UK, přišly hodnotící zprávy za jednotlivé obory. Zprávy přišly za               

celou univerzitu, tzn. že to nebylo např. zhodnocení historie na FSV UK, ale zhodnocení historie na                

celé univerzitě, což vede k tomu, že pokud jsou obory i jinde na fakultách provozovány na vysoké                 

úrovni, tak jsme i my dobře hodnoceni, ale naopak, když je to někde hodnoceno špatně, tak klesá i                  

naše úroveň, což se projevilo již dříve např. u problému s institucionální akreditací doktorského              

studijního programu sociologie a mediální a komunikační studia, kdy nám bylo vytýkáno, že jinde              

není kvalita tak dobrá, do čehož my ale nemůžeme zasáhnout. Je to pro nás nová zkušenost, která                 

není zcela příjemná. Jsou rádi, že v částech, které se týkají naší fakulty jsou hodnotitelé převážně                

pozitivní. Předpokládají, že se bude hodnotit celá oblast, ale nemáme odpověď z RUK, jak se to                

bude hodnotit, když jsou obory hodnoceny za celou UK.  

 

Řeší kariérní řád, protože UK přišla v rámci HR award s tím, že je potřeba mít na každé fakultě                   

kariérní řád a my jsme fakulta, která ho nemá. Není to novinka, bylo to již řešeno v minulosti.                  

Současné vedení fakulty se rozhodlo, že to zvládne a řád vypracuje. Budou se tomu věnovat jako                

speciálnímu bodu na výjezdním zasedání kolegia děkanky. Chtěli by připravit draft, který pak dají              

ke konzultaci RKD a před schválením senátem by ráda udělala kulatý stůl i pro akademické               

pracovníky, kteří nejsou členy senátu nebo RKD. Byla by ráda, kdyby v řádu byli zahrnuti i THP,                 

UK s tím ale v prvním kroku nepočítá.  
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Co se týká Jinonic, tak se podařilo vystěhovat budovu dle harmonogramu, což vedlo k tomu, že                

OHL mohla začít pracovat dle harmonogramu, děkanka všem moc děkuje. 

 

Zahájila činnost společnost Nosta-Hertz, která je novým technickým dozorem stavby, čímž byl            

doteď na přechodnou dobu pověřen Ing. Kindermann, který se tak nyní může soustředit jen na               

projektovou část. Otevřel se náhradní vjezd do garáží. 

 

Pracují na webech, ujasňují si s interními klienty úpravy medailonků, tajemník řeší migraci webů,              

rovněž řeší, jak by šly využít elektronické podpisy v interních dokumentech. 

 

Proběhla dvě jednání s MCA, s.r.o. (bývalými SBP, s. r. o.), fakulta je vyzvala k mimosoudnímu                

vyrovnání. Na vyrovnání se nedohodli, tím jsme se dostali do situace, kdy odejde výzva s               

harmonogramem, kdy je možné nám vyrovnání zaslat, poté to bude předáno k soudnímu řešení.              

Dr. Ludvík prodal svůj podíl a není již dále společníkem s.r.o. 

 

Ondřej Šveda se zeptal děkanky na jazykovou politiku, že se povedlo zavést kurzy od začátku, tak                

jestli plánují zavést i do strategického záměru nějakou jednotnou jazykovou politiku pro FSV, jak to               

bude vypadat a jestli to budou konzultovat i se studenty, protože je to pro studenty zajímavá                

tématika a rádi by se k ní vyjádřili. Děkanka odpověděla, že je ráda, že se povedl problém                 

začátečnických kurzů vyřešit, věnovala mu spolu s kolegy hodně energie. V současné době řeší s               

vedoucí CJP Mgr. Poslušnou, že by rozvrhli jazyky od dalšího akademického roku do jiných              

časových bloků, aby byly menší skupiny na kratší dobu. Co se týká centrální jazykové politiky, tak                

tam, kde nejsou jazyky povinnou součástí výuky jako takové, tak nebudou jazyky posilovat,             

protože nejsou jazykovou školou, lze o tom uvažovat v nových Jinonicích, ale nyní to nejde. Nyní                

se o jazykové politice bavit nechce, protože nejsme schopni říct, že pro ni budeme mít dostatek                

prostoru. Ondřej Šveda doplnil, zda by nešlo to ve strategickém záměru jen zmínit, bez toho               

prostoru, děkanka řekla, že na to nemáme kapacity, nemáme dost jazykářů. Proděkan Krištoufek             

řekl, že je důležité a nutné naplnit to, co je v akreditaci, což bylo zajištěno. Nejsme opravdu                 

jazyková škola, univerzita nabízí mnoho možností, jak si jazyky dodělat. Nemyslí si, že je úkolem               

fakulty centralizovat výuku jazyků. Ondřej Šveda řekl, že chápe, že nejsme jazyková škola, že na               

to ani nenaráží, ale nyní běží tři jazykové kurzy pro začátečníky, tak jestli to bylo místo něčeho a                  

nebo navíc. Děkanka řekla, že je to navíc. Ondřej Šveda řekl, že to takto stačí a že by byl rád,                    

kdyby to v záměru bylo, jako plus pro profil absolventa.  
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Nick Ojo Omorodion řekl, že na IMS mají více povinných jazyků, ale samozřejmě je možné si                

nechat uznat jazyk z MFF třeba. 

 

Tomáš Kraváček řekl, že úroveň jazyka na FSV je vysoká, ale myslí si, že je možné navázat                 

spolupráci s FF UK například, Nick Ojo Omorodion reagoval, že studenti FSV mohou navštěvovat              

jazyky na FF, ale jde o to, že se tam nejde dostat, protože mají přednost jejich studenti. Uznání                  

jazyku z jiné fakulty pak není problém. Děkanka řekla, že na FF by to šlo, ale nebylo by to                   

zadarmo, to že FF nám něco poskytne jde, ale my jí musíme garantovat, že to několik dalších let                  

budeme odebírat, což jí nemůže zaručit. Děkanka bude raději platit za jistou úroveň, kterou může u                

nás na fakultě ovlivnit, na to, zda se nevymění například vyučující na FF UK a nezhorší se kvalita,                  

žádný vliv nemá. Proto se rozhodli otevřít kurzy od začátečnické úrovně, protože jsou studijní              

programy, které to vyžadují, je proto nutné to poskytnout.  

 

Proděkan Krištoufek řekl, že jazyky nahrazujeme hojně Erasmy, kde jinde studovat jazyk, než v              

cizině. Je to výhoda, na které fakulta staví a je velkým bonusem pro studenty. 

 

Děkanka řekla, že je nutné také řešit systematizaci požadavků pro vyučující v cizojazyčných             

studijních programech, to je něco, na co by se chtěla zaměřit v dalších letech. 

 

 

11. Různé 
 

Nick Ojo Omorodion má podnět od doktorandky, který nastal u hodnocení kurzu, když student              

hodnotí konkrétní paralelku svého semináře, tak ona, jako vyučující, nevidí hodnocení sebe sama,             

vidí jen celkové hodnocení semináře. Když má předmět seminář a ten má 4 paralelky, tak vyučující                

již nerozkliknou sami sebe, tedy hodnocení konkrétní paralelky. 

 

Proděkan Krištoufek řekl, že pokud jsou vyučující přiřazení po jednom a jsou u dané paralelky               

vůbec odpovědi, tak to pak rozkliknout lze, ale může zjistit, jestli to nejde ještě více rozčlenit, aby                 

měli vyučující více informací. Je problém, že aby byla statistika odpovídající, musí mít dostatek              

odpovědí, takže čím víc to budeme kouskovat, tím horší to bude pro statistiku, probere to se                

správcem SIS, zda by to nešlo udělat lépe. Často naráží na to, že ne všichni vyučující jsou u dané                   

paralelky zadaní, je to někdy chybně vyplněno v SIS, kdy jsou v SIS 4 paralelky a ke každé jsou                   

přiřazeni všichni 4 vyučující, takže to stojí hodně na tom, co je v SIS a co ne, je opravdu důležité,                    

aby měli vyučující v SIS informace, které mají mít, aby vstupní data byla správně. V rámci právě                 
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proběhlého hodnocení bylo minimum stížností. Na samotné technické řešení již nebyly stížnosti.            

Se Studijní komisí budou řešit samotné znění otázek, ale jinak co se týká technikálií, tak si myslí,                 

že je to již správně. 

 

Jiří Kukačka řekl, že u paralelek jsou často všichni vyučující seminářů už třeba kvůli odevzdávání               

úkolů, protože pro vyučujícího je to nejjednodušší, aby všichni viděli všechno. Ale souhlasí s tím,               

že v některých případech je nutné to technicky obejít, aby člověk udělal v SIS to, co je potřeba. 

 

Veronika Macková má podnět z dnešního zasedání, kdy poslouchala předsedkyni Ekonomické           

komise Hanu Kubátovou, že komise byla opět neusnášeníschopná, je to podnět k zamyšlení, jsou              

jedinci, kteří pracují a kteří naopak ne, takže pak jde jejich práce vniveč, když nemohou nic                

odhlasovat. Proto navrhuje, jestli s tím něco neudělat. Václav Moravec řekl, že můžeme dát na               

říjnové zasedání návrh na odvolání členů Ekonomické komise. Jiří Kukačka by to podpořil. 

 

Ondřej Šveda na to konto avizoval odeslání rezignace na členství v Ekonomické komisi k rukám               

předsedy AS FSV UK. 

 

Předseda AS FSV UK Václav Moravec poděkoval za dnešní zasedání a pozval na příští zasedání,               

které se uskuteční 6. října 2020 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 
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