
Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 14. 9. 2021 od 15:00

Místo: Hollar, místnost č. 212

Přítomni:

Za pedagogickou komoru:

doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.; Hana Kubátová, M.A., Ph.D.; Mgr. Veronika Macková, Ph.D.;

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.; Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.; Mgr. Magda Pečená,

Ph.D.; PhDr. Pavel Szobi, Ph.D.; prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.; Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.

Za studentskou komoru:

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

Bc. Nick Ojo Omorodion; Bc. Barbora Součková; Bc. Matěj Šarboch

Omluveni: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.; Karina Rejchrtová; Tomáš Kouba

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

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

Ph.D.; tajemník fakulty Ing. Ondřej Blažek; zástupkyně FSV UK v AS UK Mgr. Eliška Černovská;

RNDr. Michal Červinka, Ph.D.

1. Schválení návrhu programu a zápisu z mimořádného zasedání AS FSV UK
ze dne 15. června 2021

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

hosty. Zároveň přivítala nového člena studentské komory Jakuba Dolejše (IMS), který nahradil

Filipa Šourka (IMS), který rezignoval na svůj mandát. Následně představila návrh programu

dnešního zasedání, který byl jednohlasně schválen předsednictvem senátu, avšak hned navrhla

doplnění programu: po bodu 5 bude vložen bod Dovolby do pracovních komisí AS FSV UK.

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

návrhu programu tak, jak byl předložen a následně doplněn:

1. Schválení návrhu programu a zápisu z mimořádného zasedání AS FSV UK ze dne 15. června

2021

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



3. Informace z vedení FSV UK, včetně informace o průběžném naplňování optimalizačních

usnesení AS FSV UK č. 11 a č. 12 z 1. 9. 2020

4. Změna opatření děkanky č. 31/2018 Statut Komise pro etiku ve výzkumu

5. Podmínky přijímacího řízení 2022/2023

6. Dovolby do pracovních komisí AS FSV UK

7. Vyhlášení voleb do Akademického senátu UK

8. Informace o probíhajícím Projektu studentských ombudsmanů

9. Různé

Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje upravený program jednání 14. 9. 2021.

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

Konrádová, Křovák, Motyčková, Ojo Omorodion, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Schváleno

Zápis z mimořádného zasedání AS FSV UK ze dne 15. června 2021 byl rozeslán k připomínkám,

jež byly následně zapracovány.

Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis z mimořádného zasedání ze dne 15. 6. 2021.

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

Konrádová, Křovák, Motyčková, Ojo Omorodion, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Schváleno

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

Předsednictvo
Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená sdělila, že předsednictvo senátu se sešlo 6. září 2021.

Vše podstatné je uvedeno v zápisu, který je zveřejněn na webových stránkách AS FSV UK.

Jednotlivá témata diskutovaná na předsednictvu budou i předmětem diskuse k jednotlivým bodům.

Tajemnice senátu Kateřina Vovsová končí ve funkci tajemnice (k 31.10.2021), stává se vedoucí

studijního oddělení. Nahradí ji nová zaměstnankyně studijního oddělení Tereza Volfová. Zaučení

by proběhlo během října, funkci by převzala k 1.11. 2021.



K návrhu Vnitřního mzdového řádu UK neměl nikdo žádné komentáře/připomínky/dotazy, takže za

AS FSV UK nebudeme žádné připomínky posílat. Děkanka uvedla, že návrh Kariérního řádu FSV

UK bude řešit s tím, koho tímto tématem pověří ve svém kolegiu nový děkan po 12.10. 2021.

Magda Pečená obdržela informaci z AS UK, že jsme byli první, kdo doporučil prof. Kralíčkovou na

pozici rektorky UK, AS UK vyzývá ostatní fakulty, aby dodaly své návrhy.

Projekt a volby studentských ombudsmanů - budou se konat elektronicky, s využitím platformy,

kterou se volilo při on-line jednání senátu FSV UK, nebo pomocí platformy, kterou se volilo do AS

FSV UK. Dále je pravděpodobné, že bude nutná podpora tajemníka fakulty při vytváření seznamů

studentů (voličů). V pátek 17. 9. 2021 Barbora Součková následně kontaktovala tajemníka, že

volby proběhnou na platformě voleb do AS FSV UK (a AS UK).

Dále stále řešíme, zda v rámci výkladu Volebního řádu AS FSV UK má větší váhu “osobní mandát”

nebo “příslušnost k institutu”, v případě, že senátor-student změní v průběhu studia institut a jeho

původní institut tak ztrácí zastoupení. Řešeno s LK AS UK. Martin Štoll uvedl, že do příštího

zasedání senátu LK AS FSV UK plánuje přijít s návrhem k diskusi.

Čekají nás troje volby - studentské volby ombudsmanů, volby do AS UK, volba kandidáta na

děkana FSV UK, měli bychom udělat PR všem volbám. Magda Pečená prosí tajemnici senátu a

PR oddělení, aby všechny tyto volby byly propagovány. Dnes bude natočeno video s Nickem Ojo

Omorodionem o dění na dnešním zasedání AS FSV UK a již to v něm bude zmíněno. Máme

informaci, že dosah těchto videí je mnohem větší (cca 1700 zhlédnutí), než např. zápisů a

nahrávaných jednání, dalšími kanály jsou studentské spolky, fakultní web, facebook apod.

Ekonomická komise
Pavel Szobi informoval, že předsedkyně EK je momentálně na Erasmu, takže budou řešit, jak

bude komise dále pracovat. EK se od posledního zasedání senátu nesešla.

Legislativní komise
Předsedkyně komise Kateřina Konrádová informovala, že komise konzultovala jen po e-mailu.

Termíny dalších jednání LK vyvěsí na web. Apeluje na senátory, aby se někdo stal členem komise.

Studijní komise
Předsedkyně komise Magdalena Mouralová uvedla, že komise se sešla 10. září 2021 a zápis je

vyvěšen na webových stránkách AS FSV UK. Dále informovala, že doporučili schválit podmínky



přijímacího řízení pro ak. rok 2022-23. Dále se věnovali organizaci výuky v zimním semestru. SK

apeluje na vedení jednotlivých institutů, aby zveřejnili podmínky výuky pro nadcházející semestr.

Dále se věnovali komunikaci mezi fakultou a cizojazyčnými studenty. Zabývali se rovněž zacházení

se studenty se speciálními potřebami - navrhují doplňující věty do sylabů. Plánují pokračovat v

neformálních setkání pedagogů, první je naplánováno na 15.10.2021 k tématu, jak zvládáme

hybridní výuku.

Sociální komise
Předsedkyně komise Barbora Součková řekla, že komise se sešla 24. června a 13. září 2021.

Vyhlásili termín voleb na pozici studentských ombudsmanů - 13. a 14. října 2021. Řešili výměnu

vedení komise, kdy skončil Filip Šourek a Lucie Lemonová. Na pozici předsedy ho nahradila

Barbora Součková (zvolena 24.6.) a nová místopředsedkyně je Veronika Macková (zvolena 13.9.).

Více k projektu ombudsmanů řekne v samostatném bodě. Zajistili, že po Nicku Ojo Omorodionovi

(odjíždí na Erasmus) převezme správu sociálních sítí Jan Křovák. Chtějí dále pokračovat v

informačních videích po zasedání pléna.

Řešili, co budou mít dále za agendu, rádi by rozšířili služby fakultní psycholožky, protože podle

předchozích informací je zřejmé, že její kapacity byly vyčerpány. Chtěli by vědět, zda by mohl být

úvazek navýšen. Diskutovali o tom, jestli budou i nyní instituty pokračovat v podpoře studentů, kteří

se nacházejí v tíživé situaci. Ví, že nyní není situace tak naléhavá, ale přesto se ptají, jestli má

fakulta něco takového v plánu.

Zprávy z AS UK
Eliška Černovská uvedla, že poslední zasedání bylo 25. června, veškeré informace již

pravděpodobně doputovaly. Další zasedání AS UK bude 1. října. Momentálně AS UK žije hlavně

volbou rektora/rektorky UK, schází se s kandidáty. V rámci výjezdního zasedání studentské

komory AS UK byly představeny příručky ohledně plagiátorství, vydalo je Karolinum, jsou i

digitálně dostupné, je to fajn směrem ke studentům.

Termín na podání kandidatury na funkci rektora/rektorky UK je 22. září, zatím jsou jen dva

kandidáti.

3. Informace z vedení FSV UK, včetně informace o průběžném naplňování
optimalizačních usnesení AS FSV UK č. 11 a č. 12 z 1. 9. 2020

Děkanka informovala, že připomínky do Kariérního řádu FSV UK budou zapracovány až po

volbách děkana, v souladu s představou nového děkana. Mají připraveno, co zapracovat, ale



nechtějí, aby se přijalo něco, co se bude s příchodem nového děkana hned měnit. Co se týče

vědecké agendy, dne 30. 9. bude zasedání Mezinárodní rady (online). Regulérní, prezenční

zasedání Mezinárodní rady bude na jaře, s novým vedením fakulty, bude zaměřeno na doktorské

studium. Výjezdní zasedání kolegia se bude věnovat vědeckým projektům, proděkan Kučera

připravuje návrh rozdělení prostředků na vědu, dále se budou řešit pravidla pro habilitační a

jmenovací řízení na fakultě.

Co se týče fakultní psycholožky, tak na jaře se její kapacita navyšovala, ale vstoupí s ní do jednání,

jestli by ji nebylo možné navýšit více, pokud se ukáže, že je to třeba, zatím požádala proděkana

pro studijní záležitosti o ověření vytíženosti paní psycholožky v rámci jejích stávajících hodin.

Zatím má informace, že kapacita je dostačující. Rádi však podpoří, prostředky na to jsou.

Podpora studentů v tíživé situaci - zatím vedení fakulty neplánuje covidová stipendia obnovovat,

protože situace je jiná, ale pokud má někdo problémy a hledá přivýdělek, ať se obrátí přímo na

vedení jednotlivých institutů (možnosti odborných brigád). Prosí studentské spolky, aby toto

propagovaly, možnosti tu jsou. Oddělení vnějších vztahů také často hledá studenty na výpomoc s

různými akcemi.

Pokud jde o webinář “Nevypusť duši”, tak souhlasí s tím, že to byla velmi povedená akce, není

důvod proč ji nezopakovat. Požádala proděkana Krištoufka, aby se studijním oddělením navázali

se sdružením zase kontakt.

Dále informovala, že budou podporovat vznik poliček pro výměnování knížek ve všech budovách

FSV UK.

Co se týče cizojazyčných programů, tak se přihlásilo více uchazečů než v loňském roce. Nyní

fakulta řeší přijíždějící studenty ze třetích zemí, kteří se bohužel musí testovat nad rámec

očkování. Zástupci fakulty byli vyjednávat se studijním odborem na RUK, aby se tito studenti

nemuseli znovu testovat (Malvína Krausz-Hladká následně potvrdila, že i pro studenty z třetích

zemí očkovaných uznanou vakcínou není testování povinné, 20. 9. 2021). Čekáme na pokyn z

RUK, jak má vypadat výuka v zimním semestru. Vedení FSV UK silně doporučuje, aby všichni

studenti měli respirátory i během výuky. Vyučující si budou moci sundat respirátor, když budou

přednášet.

Děkanku mrzí, že ředitelé institutů nevydali včas individuální vyhlášky (specifické pro instituty), o

které je žádal proděkan Krištoufek. Dne 13. 8. 2021 odešel finální pokyn k tomu, aby ředitelé

vypracovali své vyhlášky (a nebude tedy nutné vydávat celofakultní pokyn). Nicméně ředitelé



vyhlášky nevydali, po urgencích od studentů o informace prostřednictvím e-mailů od senátora

Křováka děkance na konci srpna se rozhodli na ředitele nečekat a zveřejnili 13. 8. ředitelům

zaslaný fakultní pokyn o výuce v zimním semestru. Studenti se nebudou muset účastnit prezenčně

výuky během zimního semestru, i když je jim to silně doporučováno. Vedení k tomuto přistoupilo

proto, že zimní semestr je nejistý a ne všem studentům se může podařit se dostat do Česka,

případně do Prahy na přednášky a semináře, nechtějí dostávat velké množství omluvenek a řešit

mnoho individuálních žádostí, proto jsou připraveni vyučovat buď prezenčně s podporou studijních

materiálů pro ty, co nemohou být přítomni v Moodlu nebo SIS, nebo hybridně. Definitivní pokyny k

výuce obdrží z RUK 15. 9. 2021.

Host Michal Červinka řekl, že je neštastné i to, že nejen, že studenti neví, ale rovněž samotní

pedagogové neví, jak budou učit, neví, jak to probíhá na jiných institutech, studenti pak mají různé

požadavky z různých institutů. Děkanka řekla, že se vždy snažili najít cestu, jak vyjít vstříc všem a

že může řídit celou fakultu centrálně, bylo by to jednodušší pro jakéhokoliv děkana, ale pak je

zbytečné dělit ji do pěti institutů, a myslí si, že je pořád toto rozdělení lepší variantou.

Václav Moravec řekl, že je nutné si ujasnit, zda chceme centralizaci, a nebo zda chceme, aby si to

každý institut vedl sám. Pro pedagogy bude nejhorší hybridní forma u velkých přednášek, kde je

okolo 200 studentů, je to velmi technicky náročné, nemáme na to kapacity. Osobně si myslí, že

bychom měli zvolit jednu cestu, protože ta hybridní je nejvíc nešťastná. Pojďme učit prezenčně, ale

pokud má někdo doloženo, že je na tom zdravotně špatně, či je v rizikové skupině, tak může učit

online. Otázka tedy je, zda mají mít instituty pravomoci, nebo to má centrálně řídit fakulta. Magda

Pečená, že např. IES je na zimní semestr připraven, takže je ráda za autonomii institutů.

Eliška Tomalová upozornila, že studenti v různých časových pásmech mají předměty napříč

instituty, kde každý institut má trochu jiný přístup. Bylo by třeba identifikovat pár bodů, kde je

koordinace napříč instituty nutná, příkladem je jazykový výuka. Například paní Poslušná (CJP)

nedostala žádnou informaci o přístupu jednotlivých institutů. To potvrdil i Michal Červinka,

diskutovali to na studijní komisi.

Magdaléna Mouralová řekla, že rozumí tomu, že jsou charaktery institutů různé, pořád se počítá s

tím, že se učí po institutech, ale v praxi tomu tak není.

Děkanka uvedla, že je třeba, aby spolu ředitelé institutů komunikovali. Připadá jí nespravedlivé

uvádět, že příprava na výuku byla málo centrálně koordinovaná, když vedení fakulty to začalo řešit

už v červnu, ředitelé institutů dostali návrhy na formy výuky v zimním semestru, nikdo však

nereagoval negativně. Hybridní výuka nemusí znamenat, že je napůl prezenční a napůl online,

může to být tak, že bude prezenčně, pokud se někdo nemůže zúčastnit, lze zaslat nahrané

přednášky, mít dostatek studijních materiálů v Moodlu či SIS, způsobů je řada. CJP je připravené,



umí se s tím vypořádat, komunikují s řediteli institutů.. A co se týče OCJSP, jak oddělení, tak

Malvína Krausz-Hladká jsou v situaci cizojazyčných studentů maximálně nápomocní a

kompetentní.

Proděkan Krištoufek řekl, že se to opravdu řešilo výrazně dopředu - poprvé již v červnu, první

verze dokumentu odešla v první polovině července. Připomínek bylo minimum, většina byla

zapracována, finální dokument vydal v půlce srpna. Koordinace je na vedení institutů. Pokud to tak

nebylo, tak je to špatně, ale přijde mu velmi nešťastné obviňovat fakultu z malé centralizace

(koordinace).

Nick Ojo Omorodion z pohledu studenta řekl, že na IMS dostali vyhlášku ředitele o zimním

semestru minulý týden. Studenti jsou informováni. Jak se mluvilo o hybridní výuce, např. na IMS je

hybridní výuka definována jako výuka, kdy je vyučující doma a projektuje se buď do auly/učebny v

prostorách školy, nebo studentům domů. Za studenty může říci, že chtějí chodit fyzicky do školy,

jen minimum se chce učit online. Co se týče jazyků, měl výuku němčiny a online to nebylo ideální,

ale dá se to, když není jiná možnost.

Magdaléna Mouralová doplnila, že vyhlášky na webu nevisí, i když studentům třeba informace šly.

Proděkan Krištoufek řekl, že od fakulty paní Poslušná (CJP) všechny informace má, pokud jí

nejdou od ředitelů, tak to není šťastná komunikace z jejich strany. Z jeho pohledu je zásadní, aby

měli vyučující informace, aby je zapracovali do svých sylabů a do moodlu. Nepodceňoval by

studenty v tom, že pokud ty informace existují, tak oni si je neumí najít.

Denisa Hejlová řekla, že u nich na katedře se komunikaci směrem ke studentům věnovali, potkali

se i s externisty, uspořádali worskhop pro nově nastupující studenty. U každého předmětu je v SIS

uvedeno, jak bude probíhat výuka.

Děkanka pokračovala v informacích z vedení. Projekt Jinonice - mají za sebou 3 kontroly, 2 z

MŠMT a jednu z Ministerstva financí. Ráda by poděkovala projektovému oddělení, protože

všechny kontroly proběhly výborně, MŠMT bez negativních nálezů, na výslednou zprávu z MF

ještě čekají.

Zatím není jasné, jak bude probíhat výuka v zimním semestru 2022/2023, je pravděpodobné, že se

budou z části využívat ještě náhradní prostory. Začne se však pomalu rozjíždět diskuze s řediteli

institutů o rozdělení prostor.



Odešla Denisa Hejlová

Následně se slova ujal tajemník fakulty Ondřej Blažek, který informoval o stavu naplňování

Usnesení č. 11 a č. 12. Audit probíhá, výsledky ještě bohužel nemá, protože bylo zapotřebí řešit

ještě jiné věci, bude o tom informovat později, i ve spolupráci s Evou Horníčkovou (vedoucí

oddělení vědy). Ohledně webů - stále v řešení, stále se nepodařilo naplnit personální obsazení IT

oddělení. Na programátorské funkce budou využívat externí firmu, což už částečně začali. Reálný

termín webů je druhá půlka října. Aby byly dokončeny správně medailonky, potřebují však vstupy,

na tom to stojí. Počítají s tím, že medailonky budou editovatelné, je však zapotřebí tam doplnit

informace, které tam nyní nejsou. Jednají ještě o termínech, obratem by pak měli být schopni splnit

požadavky jednotlivých uživatelů.

Hana Kubátová se zeptala, jestli se budou připravovat i weby projektů? Tajemník řekl, že nyní

mluvil o webu fakulty, na to budou navazovat další kroky. Stále platí, že chtějí dokončit migraci

webů institutů a děkanátu do jednotného režimu, věc je rozpracovaná. Toto prostředí jim usnadní

práci, kdy se bude web aktualizovat z jednoho místa. Pro projekty chtějí připravit ve stejné šabloně

multiside, byli by to jednotlivé weby, ale pokud by byl zapotřebí upgrade, tak by se to dělalo z

jednoho místa, což by mohlo vyřešit omezené kapacity IT oddělení.

Migrace by měla proběhnout na konci roku, multiside následuje poté, momentálně však řeší

personální obsazení IT oddělení.

Hana Kubátová se zeptala ohledně režií, které jsou odváděny za grantové projekty, nemohly by se

webové stránky projektu nechat zaplatit z režie, které odvádí fakultě? Tajemník odpověděl, že by s

tím úplně nesouhlasil, protože režie jdou na podporu děkanátu. Hana Kubátová se zeptala, z čeho

to má tedy zaplatit? Tajemník řekl, že v současné době nabízí stránky Wordpressu, což není

ideální. Může si také podat žádost o snížení režie, což posoudí děkanka.

Pavel Szobi se zeptal ohledně sociálního fondu, zda se bude zvažovat druhé vyčlenění prostředků

na respirátory. Tajemník uvedl, že je to ve hře, ale uvidí se, jak se bude situace vyvíjet a jaké

pokyny přijdou z ministerstva. Pokud dojde ke zhoršení situace, je možné, že zase dojde k

vyčlenění nějaké částky pro tyto účely.

Co se týká samotestů (dotaz Elišky Tomalové), tak zatím není v plánu distribuovat samotesty ani

respirátory. Nějaké samotesty ještě máme (cca 500), ty budou rozdistribuovány mezi instituty, nové

přikupovány nebudou. Politika RUK je - pokud situace bude příznivá - že se již samotesty ani

respirátory zdarma distribuovat nebudou.



4. Změna opatření děkanky č. 31/2018 Statut Komise pro etiku ve výzkumu

Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená předala slovo panu proděkanu Krištoufkovi, jelikož

proděkan Jaroslav Kučera se z dnešního zasedání omluvil. Proděkan Krištoufek řekl, že

nejzásadnější změna je, že se doplňuje působnost komise o možnost kontrolovat etiku výzkumu i v

průběhu celého projektu, zbytek jsou formulační vyjasnění, zásadnější změny tam nejsou.

Hana Kubátová se zeptala, proč se vyjadřujeme k opatření děkanky, když to jindy neděláme.

Tajemník uvedl, že určité oblasti vycházejí ze Statutu, tak je nutné, aby se k nim senát vyjádřil.

Magda Pečená doplnila, že toto opatření neschvalujeme, jen projednáváme a následně vyzvala k

hlasování.

Usnesení č. 3: AS FSV UK projednal návrh na změnu opatření děkanky č. 31/2018 Statut Komise

pro etiku ve výzkumu.

Pro: Kubátová, Mouralová, Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš, Charvát, Konrádová, Křovák,

Motyčková, Ojo Omorodion, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Vzato na vědomí

5. Podmínky přijímacího řízení 2022/2023

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

nám představil podmínky přijímacího řízení na ak. rok 2022/23. Proděkan Krištoufek řekl, že

podmínky byly projednány na studijní komisi a rovněž prošly podrobnou kontrolou ze strany RUK.

Jedná se o stěžejní dokument pro přijímací řízení, protože se na něj odvolávají nepřijatí uchazeči,

musí být proto jasně a přesně formulován. V principu nedošlo k velkým změnám až na dvě věci:

1. Posouvá se termín pro podání přihlášky z konce března na konec února, původně to tak

bylo, poté se to posunulo na konec března, což mělo přinést nárůst přihlášek, což se

však nepotvrdilo, zároveň se tím se také významně uleví studijnímu oddělení.

Nezanedbatelným přínosem je, že konec února vypadá i lépe v porovnání s ostatními

fakultami (reputační).

2. Další změna je motivační, zavádí se motivace pro uchazeče, že pokud podají přihlášku

do konce ledna, tak budou mít fakultou hrazený jeden termín Scio testů (březnový),

budeme tak mít lepší přehled a trochu si tím uchazeče jistíme. Nebude to mít vliv na to,



jaké peníze z přihlášek dostávají instituty. CERGE si nechává přihlášky do konce

března.

Host Michal Červinka se zeptal, zda si fakulta dělala průzkum mezi uchazeči či současnými

studenty, zda termín konec března působí reputačně špatně (t.j. svědčí o horší kvalitě školy), vždyť

některé obory FSV mají reklamy v metru a termín přihlášek až srpen. Proděkan Krištoufek řekl, že

PR oddělení komunikuje s uchazeči a návrh posunutí přihlášky na dřívější termín vyšel z jejich

iniciativy. Předpokládá, že pokud mají instituty reklamy na své studijní programy v metru, tak jsou

to cizojazyčné programy a ty mají termíny pro podávání přihlášek jinak.

Magda Pečená následně vyzvala k hlasování o usnesení.

Usnesení č. 4: AS FSV UK schvaluje podmínky přijímacího řízení pro studium v akademickém

roce 2022/2023 se zapracovanými změnami.

Pro: Kubátová, Macková, Mouralová, Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš, Charvát, Konrádová,

Křovák, Motyčková, Ojo Omorodion, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Schváleno

6. Dovolby do pracovních komisí AS FSV UK

Magda Pečená vyzvala přítomné senátorky a senátory k doplnění členství v komisích, především v

legislativní a ekonomické komisi. Nikdo ze senátorů a senátorek se nepřihlásil.

Magdaléna Mouralová následně navrhla Filipa Šourka do Studijní komise AS FSV UK.

Usnesení č. 5: AS FSV UK jmenuje komisi pro tajné hlasování o doplnění komise ve složení

Martin Štoll, Hana Kubátová, Magdalena Mouralová.

Pro: Macková, Pečená, Szobi, Tomalová, Dolejš, Charvát, Konrádová, Křovák, Motyčková, Ojo

Omorodion, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: Štoll, Mouralová, Kubátová

Schváleno



Usnesení č. X: AS FSV UK schvaluje novým členem Studijní komise AS FSV UK Filipa Šourka

(IMS).

Pro: 7

Proti: 3

Zdržel se: 5

Nechváleno

7. Vyhlášení voleb do Akademického senátu UK

Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená řekla, že jsme byli informováni AS UK, že jsme (FSV UK)

zařazení do 1. sboru fakult, které budou v listopadu 2021 volit do AS UK na období 2022 - 2025.

Povinností AS FSV UK je v této souvislosti vyhlásit volby, a to nejpozději do konce září. Průběh

voleb se bude řídit Volebním řádem AS FSV UK, tj. bude možné volby realizovat elektronicky. Dílčí

volební komise stačí tříčlenná (vzhledem k elektronické volbě). Předsednictvo senátu navrhuje

volby na 24. - 25. listopad 2021 (středa a čtvrtek, výukové dny).

Termíny, návrhy kandidátů a ostatní záležitosti kolem voleb bude organizovat dílčí volební komise.

Na webu je již vyvěšen náš aktualizovaný Volební řád AS FSV UK, podle kterého se bude

postupovat. Pan tajemník přislíbil, že bude nápomocen při realizaci.

Magda Pečená vyzvala k hlasování.

Usnesení č. 6: AS FSV UK vyhlašuje volby do Akademického senátu UK pro období 2022 – 2025

na 24. a 25. listopadu 2021.

Pro: Kubátová, Macková, Mouralová, Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš, Charvát, Konrádová,

Křovák, Motyčková, Ojo Omorodion, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Schváleno

Usnesení č. 7: AS FSV UK vyhlašuje, že volby do Akademického senátu UK pro období 2022 –

2025 proběhnou v souladu s čl. 1, odst. 2 Volebního řádu AS FSV UK plně elektronicky pomocí

počítačové sítě.

Pro: Kubátová, Macková, Mouralová, Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš, Charvát, Konrádová,

Křovák, Motyčková, Ojo Omorodion, Součková, Šarboch

Proti: nikdo



Zdržel se: nikdo

Schváleno

Nyní je nutné zvolit volební komisi. Do komise se přihlásili Martin Štoll, Pavel Szobi a Jan Křovák.

Magda Pečená řekla, že dle Jednacího řádu AS FSV UK není nutné o volební komisi hlasovat

tajně, proto se rovnou přistoupilo k hlasování.

Usnesení č. 8: AS FSV UK schvaluje návrh jmenování Martina Štolla členem volební komise pro

volby do AS UK na funkční období 2022-2025.

Pro: Kubátová, Macková, Mouralová, Pečená, Szobi, Tomalová, Dolejš, Charvát, Konrádová,

Křovák, Motyčková, Ojo Omorodion, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: Štoll

Schváleno

Usnesení č. 9: AS FSV UK schvaluje návrh jmenování Pavla Szobiho členem volební komise pro

volby do AS UK na funkční období 2022-2025.

Pro: Kubátová, Macková, Mouralová, Pečená, Štoll, Tomalová, Dolejš, Charvát, Konrádová,

Křovák, Motyčková, Ojo Omorodion, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: Szobi

Schváleno

Usnesení č. 10: AS FSV UK schvaluje návrh jmenování Jana Křováka členem volební komise pro

volby do AS UK na funkční období 2022-2025.

Pro: Kubátová, Macková, Mouralová, Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš, Charvát, Konrádová,

Motyčková, Ojo Omorodion, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: Křovák

Schváleno

8. Informace o probíhajícím Projektu studentských ombudsmanů



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

Součkové, aby nám poskytla aktuální informace o projektu studentských ombudsmanů.

Je stanoven termín volby (13. - 14. 10.), budou využívat aplikaci, kterou jsme využívali k hlasování

při online zasedáních senátu. Filip Šourek to má stále na starosti, přislíbil pomoc s realizací, je v

kontaktu s panem Maňáskem z rektorátu, mělo by to být připravené. (pozn. později došlo ke

změně, bude využita platforma jako pro volby do AS FSV UK).

Nyní se nacházejí ve fázi, kdy se zájemci mohou hlásit volebním komisím, které jsou již

ustanoveny a jejich složení je vyvěšeno na webu fakulty (čj i aj verze). Nyní budou spolky volby

více propagovat, na úrovni institutů i na úrovni fakulty.

V současné chvíli mají informace, že již na každém institutu se našli 1 - 2 kandidáti, což je velmi

pozitivní informace.

Pracují stále na manuálu a školení pro ombudsmany, což napomůže ombudsmanům se v dané roli

zorientovat, poskytne jim organizační a funkční přehled fakulty, na koho se obrátit atd. Do konce

září by měl být manuál hotový, na říjnovém zasedání senátu ho představí.

Po volbách budou mít připravené školení, které proběhne 19. října na schůzi sociální komise,

seznámí je s danou agendou. Rádi by tam také zakomponovali nějaké sezení s paní

psycholožkou, která by jim dala základní vhled do toho, jak řešit nějakou krizovou situaci. Byli by

rádi, kdyby je v tomto vedení podpořilo. Proděkan Krištoufek s tímto souhlasí a domluví se s paní

psycholožkou.

Po zvolení by chtěli na webu zveřejnit kontakt pro každého ombudsmana, chtěli by zřídit nový

fakultní e-mail pro každého ombudsmana, aby jim nepsali na jejich soukromé fakultní e-maily, tento

e-mail by se předával (např. ombudsman_iksz@fsv.cuni.cz). To je další prosba k vedení, zda by to

bylo možné.

9. Různé

Eliška Tomalová se zeptala, zda budou zápisy ze senátu překládány do angličtiny. Nick Ojo

Omorodion odpověděl, že zápisy se nikdy nepřekládaly a ani se to neplánuje, ale překládala se jen

usnesení a programy, což bude i nadále. Eliška Tomalová řekla, že je ochotna dělat z každého

zasedání krátké shrnutí v angličtině. Hana Kubátová nabídla spolupráci.



Kateřina Konrádová, která je předsedkyní volební komise pro volbu děkana, by ráda připomněla

harmonogram volby, do 20. září očekáváme přihlášky na kandidáty, 5. října bude představení

kandidátů v rámci zasedání senátu a 12. října proběhne samotná volba.

Hana Kubátová se zeptala, zda bude představení kandidátů senátu přenášeno také online.

Kateřina Konrádová odpověděla, že veřejné představení akademické obci 7. října bude v

Opletalově ulici, 5. října na Hollaru, obě budou přenášena zároveň online. Obě představení jsou od

17:00.

Magdalena Mouralová se zeptala, zda se uvažuje o hybridním zasedání senátu. Magda Pečená

řekla, že náš Jednací řád tuto formu pro zasedání senátu nezná (umožňuje ji pouze pro zasedání

předsednictva a komisí), takže připojit se online bude možné, ale bez hlasovacího práva.

Host Michal Červinka by rád vznesl nové téma, a to úroveň služeb poskytovaných univerzitními

areály, byl by rád, kdyby se toto začalo řešit, jak na úrovni senátu, tak rektorátu. Jde mu především

o stravování. Tajemník řekl, že si můžeme jako fakulta stěžovat. Vyčkáme však i na dotazníkové

šetření mezi studenty.

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

zasedání, které se uskuteční 5. října 2021.

Mgr. Magda Pečená, Ph.D.

předsedkyně AS FSV UK

Zapsala: Mgr. Kateřina Vovsová, tajemnice AS FSV UK


