
Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 11. 5. 2021 od 15:00

Místo: online jednání prostřednictvím platformy Zoom

Přítomni:

Za pedagogickou komoru:

doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.; Hana Kubátová, M.A., Ph.D.; doc. Mgr. MgA. Filip Láb, 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. Pavel Szobi, Ph.D.; prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.; Mgr.

Eliška Tomalová, Ph.D.

Za studentskou komoru:

Šimon Charvát; Mgr. Kateřina Konrádová; Tomáš Kouba; Bc. Jan Křovák; Bc. Kateřina Motyčková;

Bc. Nick Ojo Omorodion; Karina Rejchrtová; Bc. Barbora Součková; Bc. Matěj Šarboch; Bc. Filip

Šourek

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

Blažek; proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.;

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

PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.; proděkan pro koncepci a kvalitu studia PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.;

proděkanka pro zahraniční styky PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.; vedoucí Centra jazykové

přípravy Mgr. Lucie Poslušná; zástupkyně FSV UK v AS UK Bc. Kristýna Švárová; ředitel IKSŽ

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.; koordinátor Studentských akcí FSV UK Marek Boňko; PhDr. Mgr.

Kryštof Kozák, Ph.D.; JUDr. Michal Říha; Ing. Pavel Kot; Bc. Vojtěch Brázda

1. Schválení návrhu programu a zápisu z řádného zasedání AS FSV UK ze
dne 6. dubna 2021

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

hosty. Následně představila návrh programu dnešního zasedání, který byl jednohlasně schválen

předsednictvem senátu:

1. Schválení návrhu programu a zápisu z řádného zasedání AS FSV UK ze dne 6. dubna 2021

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

3. Informace z vedení FSV UK

4. Rozpočet FSV UK pro rok 2021
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5. Návrh termínů zasedání AS FSV UK v září 2021 a v zimním semestru 2021/2022

6. Vyhlášení voleb kandidáta na funkci děkana fakulty pro období od 1.2.2022 - 31.1.2026,

představení harmonogramu volby a ustavení volební komise

7. Pravidla pro přiznávání stipendií na FSV UK

8. Projednání Volebního řád AS FSV UK

9. Různé

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

programu tak, jak byl předložen.

Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje program zasedání 11. 5. 2021.

Pro: Hejlová, Kubátová, Láb, Macková, Moravec, Mouralová, Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová,

Charvát, Konrádová, Kouba, Křovák, Motyčková, Ojo Omorodion, Rejchrtová, Součková, Šarboch,

Šourek

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Schváleno

Zápis z posledního zasedání AS FSV UK ze dne 6. dubna 2021 byl rozeslán k připomínkám, jež

byly následně zapracovány.

Magda Pečená ještě před hlasováním řekla, že se na předsednictvu shodli, že zápis bude

stručnější, není to přepis zasedání, ale zápis ze zasedání. Dále by prosila, aby komentáře k zápisu

byly opravdu k zápisu a aby do něj bylo dopisováno jen to, co skutečně zaznělo. Chce se řídit

striktně Jednacím řádem (JŘ). Zápis bude dán k připomínkám pouze senátorkám a senátorům, ale

nic nebrání tomu, abychom tento zápis konzultovali (po věcné stránce) s vedením, než ho

nasdílíme k připomínkám senátorkám a senátorům.

Následně proběhla debata o koncipování zápisu a zápisů obecně. Poté vyzvala Magda Pečená k

hlasování o usnesení.

Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání ze dne 6. 4. 2021.

Pro: Hejlová, Kubátová, Láb, Macková, Mouralová, Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová, Charvát,

Kouba, Křovák, Motyčková, Ojo Omorodion, Rejchrtová, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: Konrádová, Moravec, Šourek

Schváleno
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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 3. května 2021

a zápis je zveřejněn na webových stránkách AS FSV UK. Dále informovala, že se opět účastnila

všech zasedání kolegia děkanky a částečně i rozšířeného kolegia děkanky, projednávané body

pak stručně představila předsednictvu.

Magda Pečená poděkovala všem senátorkám a senátorům za přípravu připomínek k návrhu

Kariérního řádu FSV UK, setkání zástupců senátu s děkankou proběhne 28. 5. 2021 od 9:30.

Zároveň děkanku prosí v rámci informací z vedení o shrnutí hlavních opakujících se připomínek

(ostatních připomínkujících).

Dále Magda Pečená poděkovala vedení fakulty a panu tajemníkovi zvlášť za skvěle zvládnuté

zprocesování registrace k očkování, bohužel pouze pro akademické a vědecké pracovníky.

Dne 4. 5. 2021 proběhlo jednání ohledně naplňování Usnesení č. 11 a 12 ze zasedání senátu 1. 9.

2020, kterého se zúčastnil tajemník fakulty, Magda Pečená a Veronika Macková, zápis z jednání,

resp. návrh harmonogramu naplňování byl dán jako podklad k informaci na dnešní zasedání

senátu. Magda Pečená prosí tajemníka o krátké shrnutí v rámci informací z vedení.

Magda Pečená dostala žádost o možnost představit sebe a svou vizi od pana prof. Michala

Stehlíka z FF UK z titulu jeho kandidatury na rektora UK. Byl pozván na červnové zasedání. Jeho

podklad bude dán senátorům k dispozici v rámci podkladů.

Senátor Tomáš Kouba se zúčastnil jako pozorovatel komise (tj. bez hlasovacího práva)

výběrového řízení na ředitele ISS.

Ekonomická komise
Předsedkyně komise Karina Rejchrtová informovala, že komise se sešla 27. dubna a 6. května

2021 a zápisy jsou vyvěšeny na webových stránkách AS FSV UK. Dále řekla, že řešili hlavně

rozpočet FSV UK 2021, kdy se bavili o tom, že pro letošní a příští rok je nutné považovat rozpočet

za výjimečný v souvislosti s dostavbou Jinonic. Pro další roky bude nezbytné přistoupit ke

koncepční změně a rekonstrukci rozpočtování na FSV, neboť bude zapotřebí do rozpočtu

zapracovat novou situaci při správě jinonického areálu a hotelu. Zabývali se také otázkou výpočtu

“graduation rate”, což jim tajemník dovysvětlil na dalším zasedání komise. Dále řešili položku v

rozpočtu “zahraniční učitelé”, jak se tvoří, což jim tajemník a vedoucí EO také vysvětlili. Rozpočet
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doporučili v předložené podobě ke schválení. Hana Kubátová navrhla zabývat se administrativní

zátěží s ohledem na návrh znění Kariérního řádu, kdy komise přijala usnesení, ve kterém vyzvala

vedení fakulty, aby v rámci evaluací byla využívána agregovaná data, která má fakulta již k

dispozici (a nemuseli je tedy pracovníci dodávat znovu).

Monika Hollmannová požádala o schůzku v letních měsících, jejímž obsahem bude detailní data

check položek rozpočtu graduation rate, externí příjmy a veřejné prostředky získané ze zahraničí -

v detailu a v rozpadu na konkrétní studenty a granty, tajemník schůzku přislíbil.

Legislativní komise
Předseda komise Filip Láb informoval, že komise se sešla 26. dubna a 6. května 2021 a zápisy

jsou vyvěšeny na webových stránkách AS FSV UK. Dále sdělil, že řešili Kariérní řád, kterému se

komise hodně věnovala, a zaslala připomínky.

Další věcí byla novelizace Volebního řádu AS FSV UK, kdy první verzi novelizace probrali a poslali

k připomínkování LK AS UK, odkud dostali první várku připomínek. Na základě aktualizované

verze (vypracované fakultní právničkou Vandou Wágnerovou) znovu projednali s LK AS UK. Opět

se sešla řada připomínek, které právnička právě zapracovává. Dokumentem se bude LK AS FSV

UK zabývat až poté, co dostane znovu zapracované připomínky AS UK.

Místopředsedkyní komise byla zvolena Kateřina Konrádová.

Dále řešili, zda lze nebo nelze přijímat usnesení v bodu Různé, kdy komise dospěla k závěru, že

podle platných předpisů to není vyloučeno, nicméně doporučují agendu zařazovat jako standardní

bod programu mimo bod Různé, aby se předešlo procesním nejasnostem. S tímto souhlasí i LK

AS UK, která potvrdila, že teoreticky to možné je, ale praxe je taková, že se opravdu v bodu Různé

nehlasuje a nepřijímají se usnesení. Body určené k hlasování a přijímání usnesení se předkládají

jako řádné body programu.

Na závěr se zabývali otázkou, co se stane s mandátem senátora v momentě, kdy přestoupí v

rámci studia na jiný institut, než který reprezentuje v senátu. Dospěli k interpretaci, že senátor

nadále zastupuje institut, za který byl zvolen. Tudíž pokud je zvolen za IKSŽ a přesune se např. na

IPS, tak stále zastupuje IKSŽ.

Na příští zasedání předloží Volební řád AS FSV UK ke schválení.
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Studijní komise
Předsedkyně komise Magdalena Mouralová řekla, že komise se sešla 23. dubna 2021, kdy

projednávala Kariérní řád, a 7. května 2021, oba zápisy jsou zveřejněny na webových stránkách

AS FSV UK. Dále informovala, že ke Kariérnímu řádu vznesli řadu připomínek. Věnovali se také

Pravidlům pro rozdělování stipendií, které doporučují plénu senátu schválit.

Připomínkovali harmonogram akademického roku, který nepůjde přes senát, jelikož to není nutné.

Proděkan Krištoufek některé připomínky zodpověděl a některé ještě prodiskutuje s řediteli institutů.

Diskutovali otázku očkování a přidělování kódů, kdy vyjádřili rozhořčení, že se nedostalo na

všechny, kteří přicházejí do kontaktu se studenty, jako např. doktorandi. Na druhou stranu vyjádřili

poděkování tajemníkovi za to, jak rychle rozeslal potřebné kódy.

Sociální komise
Předseda komise Filip Šourek informoval, že komise se sešla 12. dubna a 6. května 2021, oba

zápisy jsou vyvěšeny na webových stránkách AS FSV UK. Dále řekl, že zásadním tématem byli

studentští ombudsmani. Byl vytvořen časový plán toho, jak to s ombudsmany půjde v následujících

měsících. Rádi by po červnovém zasedání senátu vyhlásili mezi studenty, že vznikne nová pozice

ombudsmana, a chtějí studenty vyzvat, aby si přes léto rozmysleli, zda by chtěli na pozici

ombudsmana kandidovat. V září by se shromáždili kandidáti a v říjnu by byla volba.

V rámci komise vznikly tři samostatné skupiny, jedna se zaměřuje na PR a systém voleb - vytvořili

funkční systém voleb studentských ombudsmanů a připravili PR strategii samotné pozice, tato

skupina se také sešla se studentskými spolky. Další skupina má na starosti manuál a školení,

poslední skupina se zabývá plánem evaluace - skupina má vytvořenou podrobnou osnovu

evaluace, uvažuje o rozeslání dotazníku před a po prvním zkušebním období, jak moc jsou a

budou studenti informováni o ombudsmanovi.

Krátce se věnovali evaluaci práce fakultní psycholožky, proděkan Krištoufek komisi informoval, že

je psycholožka plně vytížená a bude se navyšovat její kapacita, resp. kapacita psychologického

poradenství. Povědomí o psycholožce je tedy široké a studenti využívají toho, co jim fakulta nabízí.

Dále se zabývali prohloubením PR jednotlivých komisí a senátu jako celku skrze Facebook.

Veronika Macková a Matěj Šarboch vytvořili plán, aby po zasedání senátu bylo vyprodukováno

krátké video jednoho ze senátorů o tom, co se na senátu probíralo. Nově by také rádi na FB

senátu publikovali krátký odstavec o dění na zasedání komisí. Filip Šourek se spojí s předsedy

5



jednotlivých komisí a bude je informovat, co by od nich potřebovali. Zároveň požádal studentské

senátory, jestli by se někdo nechtěl stát správcem FB senátu.

Zprávy z AS UK
Zástupkyně FSV UK v AS UK Kristýna Švárová informovala, že senát zasedal 30. dubna 2021,

vyhlásil volbu rektora UK (proběhne 22. října 2021), vyjádřil kladné stanovisko k prodloužení

mimořádného stavu na UK (do 28. května 2021), a vyzval vládu, aby se začali urychleně očkovat

akademičtí pracovníci, což se do značné míry již naplnilo. Na IT komisi vznesli podnět z FSV

ohledně digitalizace na univerzitě, kdy obdrželi informaci, že rektorát již podruhé soutěží o nový

ekonomický systém, je vypsaná veřejná zakázka, a systém by se měl zakoupit do konce letošního

roku, takže poté by se situace měla zlepšit. Dále by chtěli, aby se do budoucna centrálně

používala jedna platforma - MS Teams. Probírali krátkodobé ubytování na koleji a jeho ceny, což

se může týkat studentů a stážistů, kteří přijíždějí jen na několik měsíců, chtěli by snížit ceny. Byly

podpořeny studentské projekty během pandemie Covid, byli tam i projekty z FSV UK. Dále se

řešily hybridní promoce v červnu.

Na studijní komisi se představil projekt 4EU+ a poté se řešilo financování prodlouženého

doktorského studia za rok 2021, které snad nakonec bude financovat MŠMT, přičemž původně to

měla být univerzita.

3. Informace z vedení FSV UK

Děkanka informovala, že o očkování může říct více tajemník. Snažili se otevřít očkování pro co

nejvíce lidí, kteří se budou podílet na prezenční výuce nyní v květnu a červnu. Děkuje za

poděkování tajemníkovi, bylo to opravdu nadstandardně rychlé. Mrzí ji, že se nemohou naočkovat

také THP (hlavně oddělení studijní a zahraničních styků), univerzita o to velmi usilovala, ale

bohužel nedošlo k vyslyšení.

Co se týče vědecké agendy, tak odeslala dopis s vyjádřením fakulty k hodnocení vědy jeho

magnificenci rektorovi a prorektoru Konvalinkovi. V souvislosti s hodnocením vědy se rozhodla, že

ustaví komisi, ve které budou zástupkyně z různých institutů, pro zapojení/uplatnění žen ve vědě.

Přes léto by chtěla komisi ustavit. Budou mít jednání k hodnocení vědy. Velký úspěch byl

zaznamenán s projektem CEDMO - získal ho Václav Moravec, toto je druhý velký evropský projekt

po GEMCLIME Karla Jandy z IES, který budeme mít jako koordinátorské řešitelské pracoviště.
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Úspěchy jsme zaznamenali také v soutěži TAČR, kdy 4 projekty z 11 byly přijaty. Jednou ze

spoluřešitelek je Hana Kubátová, další dva projekty jsou Václava Moravce (jednou jako řešitel a

jednou jako spoluřešitel) a čtvrtý je Martina Hájka. Do toho jsme zapojeni jako aplikační garanti.

Připravuje se první návrh úpravy kritérií pro habilitační a jmenovací řízení naší fakulty, kdy se

budou snažit mířit spíše ke kvalitě, než kvantitě. Je to prvotní návrh, který připravoval proděkan

Kučera a úzce souvisí s Kariérním řádem FSV UK. Probíhá příprava rad Cooperatio, chtěli jsme

koordinátory ve třech oborech a jednání děkanky i proděkana o nich bylo úspěšné - prof. Císař u

Sociologie, doc. Weiss u Area Studies, doc. Perottino u Politologie, jsou to pro nás tři klíčové

oblasti, dále bude zástupcem koordinátora prof. Horváth v Ekonomii, kterou vede CERGE. Máme

celou řadu členů rad Cooperatio, ale klíčové debaty se vedly o pozice koordinátorů a tam jsme

uspěli všude, kde jsme chtěli.

Bude setkání kolegia děkanky ohledně distribuce prostředků na vědu napříč fakultou po změnách

Principů.

Stále probíhá diskuze kolem tvorby Kariérního řádu FSV UK (KŘ), děkuje za všechny připomínky.

Je důležité, aby zde byly férové podmínky pro všechny, byla posílena ochrana rodičů a

nedocházelo k žádné formě diskriminace. Připomínky se velmi liší napříč instituty a také napříč

věkovým rozpětím. Obecně je velká diskuze o tom, jak by měla vypadat cesta k habilitaci, jak mají

vypadat přechodná ustanovení, aby se nediskriminovali lidé, kteří již na fakultě jsou delší dobu a

měli by se habilitovat. Jsou otevřeni diskuzi a modifikaci, následně i diskusím o přesných a jasných

formulacích. Chtěli by, aby existovaly jednotlivé kariérní vyhlášky institutů, protože některé přístupy

jsou oborově odlišné. Byly různé připomínky k tomu, jak se návrh KŘ váže k rektoráním principům.

Rektorátní principy původně nechtěli posílat, protože jimi nechtěli svazovat uvažování o fakultním

předpisu, ještě pořád je prostor vznést do těch univerzitních návrhy úprav, pokud se na nich

shodneme, proto je poslali až po sesbírání připomínek k fakultnímu řádu, aby si je mohli všichni

porovnat.

V současné době se připravují přijímací zkoušky a hodnocení studijních programů. Všechny

informace ohledně zkoušek a státnic komunikuje proděkan Krištoufek s vyučujícími. V doktorském

studiu monitorují úspěšnost dokončování a zapojení doktorandů do grantové činnosti.

Připravuje se poměrně velké množství klíčových změnových listů ohledně jinonického projektu,

měly by být zaslány jako podklad do 24. 5., aby se stihly předložit na červnový senát (jako návrh

Dodatku č. 4).
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Na červnový senát bude předložena také Výroční zpráva FSV UK za rok 2020 a Výroční zpráva o

hospodaření FSV UK za rok 2020, dále dle dohody novela Volebního řádu AS FSV UK.

Došlo k vzrůstu počtu přihlášek do cizojazyčných programů, děkuje OCJSP a institutům, důležité

je, že roste nejen kvantita přihlášek, ale i kvalita uchazečů.

Připravují propagační video na partnerské univerzity a pro zahraniční uchazeče. Začnou vysílat

podcast s názvem De facto, vysílat se bude jednou za 14 dní, moderátorkami bude děkanka a

Daniela Tollingerová, hosty budou absolventi, vyučující a vědci z naší fakulty. První díl je již

natočen a bude s Michelem Perottinem.

Bylo zveřejněno video k propagaci Univerzity třetího věku.

Proběhla volba nového ředitele ISS FSV UK, děkuje Tomáši Koubovi, že se zúčastnil jako

pozorovatel výběrového řízení, hlasovalo se přes novou aplikaci (Spotsu), děkuje za ni

tajemníkovi. Novým ředitelem ISS bude od 1. 6. 2021 Petr Soukup.

Hana Kubátová se zeptala tajemníka, jestli by bylo možné, aby fakulta upravila zobrazování

medailonků a publikací na webu, jestli by se daly tyto medailonky vypnout, aby se nezobrazovaly v

nesprávném formátu. Tajemník uvedl, že je to na pořadu dne, chce se tomu nyní intenzivně

věnovat, má na to připravené zdroje a kapacity. Vypnutí medailonků by bylo možné, ale nechce se

unáhlit, aby to ve finále nepřineslo více škody, v současné době vypnutí nepreferuje, chtěl by to

dotáhnout do konce a posunout to do kýženého stavu, ke kterému se i zavázali.

Kateřina Konrádová se zeptala, zda již máme připravenou naši reakci na výsledky programu

START, jak to vypadá. Dále by se ráda zeptala, jak funguje spolupráce ohledně Kariérního řádu, a

klíčových dokumentů obecně, mezi fakultou a AS UK, kdy jako senát nemáme informace o tom,

jestli byl již Kariérní řád UK schválen AS UK či nikoliv. Ráda by se zeptala, jak je toto nastaveno,

aby nám neunikaly nějaké důležité informace. Děkanka odpověděla, že zatímco úpravy ve finální

verzi Strategického záměru UK nám opravdu proklouzly, tak informace o schválení Kariérního řádu

UK neposlali schválně, jak již řekla dříve. Jinak pro ni je partner RKR, kde dostává informace a

odkud je předává na kolegiích dál, nikoliv AS UK, ten je partnerem pro AS FSV UK. Co se týká

STARTu, tak proděkan Kučera je v kontaktu s dalšími proděkany pro vědu, ale k žádnému posunu

zatím nedošlo.

Magda Pečená vyzvala tajemníka, jestli by mohl shrnout výsledek jejich setkání ohledně naplnění

Usnesení č. 11 a 12 ze září 2020. Tajemník poděkoval za schůzku a řekl, že vnímá závažnost
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těchto věcí a je potřeba s tím něco dělat. Oddělení vědy bylo administrativně posíleno a ustáleno,

vznikly také manuály. Mají v draftu nová opatření děkanky, která budou řešit a zlepšovat tuto

oblast. Budou vydána v brzké době. Naše fakulta je úspěšná v získávání projektů, takže

administrativní zátěž bude vzrůstat. Tajemník je v kontaktu s vedoucí Oddělení vědy Evou

Horníčkovou, kdy se baví o tom, jak nastavit zpracování jednotlivých projektů. Chtějí dopodrobna

zanalyzovat jednotlivé procesy. Ohledně usnesení č. 12, které se týkalo hodně webu fakulty, tak

tomu se chce věnovat v následujících týdnech, jak již řekl, aby weby byly v pořádku.

Informace z vedení byly vzaty na vědomí.

4. Rozpočet FSV UK pro rok 2021

Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená předala slovo tajemníkovi, aby nám představil rozpočet

fakulty pro rok 2021. Tajemník řekl, že návrh rozpočtu byl prodiskutován na KD, RKD a EK.

Celkový rozpočet se skládá ještě z dalších různých příjmů: grantů, dotací atd. Náš obrat činí přes

půl miliardy (nákladový a výnosový). Hodně prostředků utrácíme za jinonický projekt.

Předpokládají, že na příští zasedání senátu předloží alokaci motivační složky Progresu a

bonifikace Progresu formou žádosti o změnu rozpočtu.

Další jsou principy rozdělování příspěvků a dotací na UK, tyto příspěvky nedostávají fakulty přímo,

ale z tzv. fondu “Mikuláš”. Získali jsme sice loni 30 mil. Kč nevratnou půjčku, na druhou stranu je

možné, že v dlouhodobém horizontu je to pro FSV spíš nevýhodné.

Celkově tedy rozdělujeme 301 mil. Kč. Při rozdělení financí na instituty chtěli principiálně zachovat

růst ve fixní i výkonové části. Celá fakulta (položka CFA) roste o 12,44 %, nárůst umožňuje hrazení

nákladů spojených s Jinonicemi a náhradními prostory v Pekařské. Rozpočet na děkanát vzrostl o

11,74 %. Jsou nuceni přistoupit k rozšíření personálního obsazení.

Hana Kubátová se zeptala, zda schvalujeme rozpočet i s dodatkem na vědu (a Bonifikace

Progresu) či ne, tajemník zopakoval, že bude předloženo ke schválení na příští zasedání senátu.

Magda Pečená ukončila debatu a vyzvala k hlasování o usnesení.

Usnesení č. 3: AS FSV UK schvaluje rozpočet FSV UK na rok 2021.

Pro: Hejlová, Kubátová, Láb, Macková, Moravec, Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová, Charvát, Kouba,

Křovák, Motyčková, Ojo Omorodion, Rejchrtová, Součková, Šarboch, Šourek
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Proti: nikdo

Zdržel se: Konrádová, Mouralová

Schváleno

5. Návrh termínů zasedání AS FSV UK v září 2021 a v zimním semestru
2021/2022

Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená řekla, že předsednictvo navrhuje zachovat stávající

tradici zasedání pléna senátu první úterý v měsíci, kromě lednového termínu, kdy se osvědčilo mít

zasedání vzhledem k podkladům o týden později. Dále předsednictvo navrhuje uskutečnit zářijové

zasedání senátu.

Kateřina Konrádová se zeptala, jestli by mohla být senátní zasedání hybridní formou. Magda

Pečená řekla, že si myslí že ano, ale je to otázka spíše na LK.

Hana Kubátová řekla, že vzhledem k tomu, že v podkladech byla volba kandidáta na děkana

navrhnuta na 12. 10., tak jestli by tento termín neměl být také v návrhu na termíny. Magda Pečená

souhlasila.

Děkanka doplnila, že pokud budeme chtít mít online formu zasedání, musíme novelizovat Jednací

řád AS FSV UK, v této souvislosti se novelizoval také JŘ Vědecké rady.

Magda Pečená se zeptala předsedy LK Filipa Lába, jestli by komise mohla stihnout do září

projednat a předložit novelizaci JŘ. Filip Láb řekl, že je to poměrně nerealistický termín, ale i

vzhledem k volbě kandidáta na děkana, by nechal zasedání prezenčně. Pojďme se o tom bavit do

budoucna, ale novelizaci by nevztahoval k volbám.

Magda Pečená tedy vyzvala LK, aby se příslušné novelizaci JŘ začala věnovat, avšak termínově

bez vazby na říjnové volby kandidáta na děkana. Následně vyzvala k hlasování.

Usnesení č. 4: AS FSV UK stanovuje řádné jednání AS FSV UK na 14. září 2021 od 15:00. AS

FSV UK stanovuje termíny jednání AS FSV UK v zimním semestru akademického roku 2021/2022

na 5. října, 12. října, 2. listopadu, 7. prosince 2021, 11. ledna a 1.února 2022 vždy od 15:00 hodin,

v místnosti H212 nebo online dle epidemické situace.
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Pro: Hejlová, Kubátová, Láb, Macková, Moravec, Mouralová, Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová,

Charvát, Konrádová, Kouba, Křovák, Motyčková, Ojo Omorodion, Rejchrtová, Součková, Šarboch,

Šourek

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Schváleno

6. Vyhlášení voleb kandidáta na funkci děkana fakulty pro období od 1.2.2022
- 31.1.2026, představení harmonogramu volby a ustavení volební komise

Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená řekla, že si návrh harmonogramu volby dovolili uvést v

důvodové zprávě, inspirovali se vyhlášením voleb před 4 lety, ale bude na volební komisi, aby

tento harmonogram potvrdila nebo revidovala. Volbu navrhuje předsednictvo na 12. října 2021.

Jelikož nebyly žádné doplňující dotazy, vyzvala Magda Pečená k hlasování o usnesení.

Usnesení č. 5: AS FSV UK vyhlašuje volbu kandidáta na funkci děkana FSV UK pro období od

1. 2. 2022 - 31. 1. 2026 na úterý 12. října 2021.

Pro: Hejlová, Kubátová, Láb, Macková, Moravec, Mouralová, Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová,

Charvát, Konrádová, Kouba, Křovák, Motyčková, Ojo Omorodion, Rejchrtová, Součková, Šarboch,

Šourek

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Schváleno

Dále je nutné stanovit volební komisi pro volbu kandidáta na funkci děkana. Volba komise bude

tajná. Nejprve je však nutné stanovit komisi pro tajné hlasování, členové této komise nesmí

zároveň kandidovat do volební komise.

Usnesení č. 6: AS FSV UK jmenuje komisi pro tajné hlasování o členech volební komise pro volbu

kandidáta na funkci děkana ve složení Martin Štoll, Hana Kubátová, Magdalena Mouralová.

Pro: Hejlová, Láb, Macková, Moravec, Pečená, Szobi, Tomalová, Charvát, Konrádová, Kouba,

Křovák, Motyčková, Ojo Omorodion, Rejchrtová, Součková, Šarboch, Šourek

Proti: nikdo

Zdržel se: Štoll, Mouralová, Kubátová

Schváleno
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Jelikož nebyl dostatek zájemců do volební komise, rozhodl se kandidovat Martin Štoll, proto bylo

nutné zvolit nového člena komise pro tajné hlasování. Místo Martina Štolla se chce stát členem

Nick Ojo Omorodion.

Usnesení č. 7: AS FSV UK jmenuje komisi pro tajné hlasování o členech volební komise pro volbu

kandidáta na funkci děkana ve složení Nick Ojo Omorodion, Hana Kubátová, Magdalena

Mouralová.

Pro: Hejlová, Láb, Macková, Moravec, Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová, Charvát, Konrádová,

Kouba, Křovák, Motyčková, Rejchrtová, Součková, Šarboch, Šourek

Proti: nikdo

Zdržel se: Ojo Omorodion, Mouralová, Kubátová

Schváleno

odešel Václav Moravec

Následně se přistoupilo k tajnému hlasování o jednotlivých členech volební komise.

Usnesení č. 8: : AS FSV UK schvaluje do volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana

Filipa Lába.

Pro: 17

Proti: 0

Zdržel se: 2

Schváleno

Usnesení č. 9: AS FSV UK schvaluje do volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana

Kateřinu Konrádovou.

Pro: 18

Proti: 0

Zdržel se: 1

Schváleno

Usnesení č. 10: AS FSV UK schvaluje do volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana

Martina Štolla.

Pro: 17

Proti: 0

Zdržel se: 2

Schváleno
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Komise navrhne dokument s harmonogramem a požadavky na návrhy kandidátů, který bude

následně schválen plénem AS FSV UK.

7. Pravidla pro přiznávání stipendií na FSV UK

Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená předala slovo proděkanu Ladislavu Krištoufkovi, který

řekl, že Pravidla byla v první fázi projednávána již za minulého funkčního období senátu, v roce

2020. V obecné rovině se Pravidla nijak neměnila, šlo hlavně o vyčištění a vyjasnění úseků, které

nebyly zcela jednoduše interpretovatelné, zároveň bylo zapotřebí přidat některé věci, jako např. jak

umožnit vyplácení stipendií pro projekty START, které jsou na fakultě. Šlo o lepší strukturalizaci

Pravidel a vyjasnění výpočtu prospěchových stipendií, což se ukázalo jako nejproblematičtější při

konzultaci s LK AS UK, kde byla Pravidla projednávána dvakrát. Pravidla byla projednána také se

Studijní komisí AS FSV UK, která doporučila schválení.

Jelikož nebyly žádné doplňující dotazy vyzvala Magda Pečená k hlasování o usnesení.

Usnesení č. 11: AS FSV UK schvaluje předložená Pravidla pro přiznávání stipendií na FSV UK

beze změn.

Pro: Hejlová, Kubátová, Láb, Macková, Mouralová, Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová, Charvát,

Kouba, Křovák, Motyčková, Ojo Omorodion, Rejchrtová, Součková, Šarboch, Šourek

Proti: nikdo

Zdržel se: Konrádová

Schváleno

8. Projednání Volebního řádu AS FSV UK

Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená řekla, že Volební řád se nyní nebude schvalovat, byl

předložen pouze k projednání. Zeptala se Filipa Lába, jestli má něco, co by k tomu doplnil, ten řekl,

že vše bylo řečeno ve zprávách z komisí, nemá co dodat.

Žádné další doplňující otázky také nebyly.
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9. Různé

Nick Ojo Omorodion se zeptal, jakým způsobem bude probíhat příští zasedání, jestli online a nebo

jestli se můžeme sejít prezenčně. Magda Pečená řekla, že když to bude možné, tak bychom se

sešli prezenčně.

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

zasedání, které se uskuteční 1. června 2021 od 15:00.

Mgr. Magda Pečená, Ph.D.

předsedkyně AS FSV UK

Zapsala: Mgr. Kateřina Vovsová, tajemnice AS FSV UK
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