Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 2. 6. 2020 od 15:00
Místo: Jinonice, č. 2080
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.; PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.; PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.; prof. MgA.
Martin Štoll, Ph.D.
Za studentskou komoru:
Šimon Appelt, Petr Kobylka, Jan Křovák, Lucie Lemonová, Mgr. Veronika Macková, Bc. Nick Ojo
Omorodion, Bc. Ondřej Šveda, Mgr. Kateřina Turková
Omluveni: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D, doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D., doc. PhDr. Emil Aslan,
Ph.D., Bc. Jakub Iran, Bc. Martin Bláha (přítomný bez hlasovacího práva, přes Skype)
Hosté: děkanka FSV UK PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.; tajemník fakulty Ing. Ondřej
Blažek; proděkan pro studijní záležitosti doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.; proděkanka pro
zahraniční styky PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.; proděkan pro koncepci a kvalitu studia PhDr. Petr
Bednařík, Ph.D.; proděkan pro vědu a výzkum prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.; člen kolegia
děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice Ing.
Jan Kindermann; členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné studijní programy PhDr.
Malvína Krausz Hladká, Ph.D.; ředitel IPS FSV UK PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.; RNDr. Michal
Červinka, Ph.D.; Martin Urx (vývojář systému Spotsu); Tomáš Kraváček

1. Schválení návrhu programu a zápisu z minulého zasedání AS FSV UK ze
dne 5. května 2020

Předseda AS FSV UK Václav Moravec uvítal přítomné senátorky, senátory, členy vedení a hosty.
Následně představil návrh programu dnešního zasedání a vyzval k hlasování o usnesení.
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Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje návrh programu zasedání 2. 6. 2020.
Pro: Hejlová, Hornát, Kubátová, Kukačka, Moravec, Soukup J., Štoll, Appelt, Kobylka, Křovák,
Lemonová, Macková, Ojo Omorodion, Šveda, Turková
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Schváleno
Zápis z minulého zasedání AS FSV UK ze dne 5. května 2020 byl standardně rozeslán k
připomínkám, jež byly následně zapracovány. Předseda AS FSV UK dal hlasovat o následujícím
usnesení:
Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání ze dne 5. 5. 2020.
Pro: Hejlová, Hornát, Kubátová, Kukačka, Moravec, Soukup J., Štoll, Appelt, Kobylka, Křovák,
Lemonová, Macková, Ojo Omorodion, Šveda, Turková
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Schváleno

2. Zprávy z předsednictva a komisí AS FSV UK

Předsednictvo
Předseda AS FSV UK Václav Moravec sdělil, že předsednictvo senátu se sešlo 25. května 2020
prostřednictvím online platformy a zápis byl obratem zveřejněn na webových stránkách AS FSV
UK.
Václav Moravec informoval členy předsednictva, že 12. května 2020 byly odeslány dopisy J.M.
rektorovi UK, předsedovi EK AS UK a předsedovi AS UK týkající se univerzitních Principů rozpočtu
vycházející z Usnesení č. 8 květnového zasedání pléna. Korespondence byla zveřejněna na
webových stránkách v rubrice Aktuality ze senátu. Všichni adresáti odpověděli, jako první J.M.
rektor, poté předseda EK AS UK doc. Nigrin a dnes jsme dostali fyzicky odpověď od předsedy AS
UK prof. Zahálky, elektronicky dopis přišel již dříve.
Důležitým bodem zasedání předsednictva byl podnět od proděkana pro studijní záležitosti doc.
Krištoufka, který na kolegiu děkanky žádal předsedu AS FSV UK o hlasování per rollam během
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prázdnin nebo na zářijovém zasedání pléna ohledně Podmínek přijímacího řízení pro ak. rok
2021/2022 a to proto, aby podmínky reflektovaly jednotlivé zkušenosti z právě probíhajícího
přijímacího řízení ovlivněného pandemií Covid-19.
Předsednictvo doporučuje, aby se uskutečnilo zasedání AS FSV UK dne 1. září 2020 od 15:00
kvůli projednání dvou zásadních dokumentů, které souvisejí se studiem na FSV UK. Druhým
dokumentem jsou Pravidla pro organizaci studia na FSV UK, která by měla platit od začátku
nového akademického roku. Předsednictvo si myslí, že takto důležitý dokument by se měl hlasovat
osobně a ne per rollam, což by bylo také složitější na administraci.
Ředitel IMS doc. Nigrin dnes (2. 6. 2020) odeslal dopis všem senátorům a senátorkám, který je
dohodou mezi jím a předsedou AS FSV UK Václavem Moravcem. Tato společná dohoda je
vyhověním Ekonomické komisi AS FSV UK, kdy ředitel IMS doc. Nigrin uznal, že by nebylo
vhodné, aby jeden z institutů přečerpal Stipendijní fond a respektoval tak akademickou
samosprávu a Usnesení EK AS FSV UK. Společná dohoda zní, že částka 200 tis. Kč v roce 2020
nebude IMS vyčerpána. Tento dopis je možný najít v Aktualitách ze senátu. O dopise byla
informována také děkanka. Předseda AS FSV UK má radost, že se podařilo naplnit vůli senátu.
Děkanka dodala, že je ráda, že se to vyřešilo, kvitovala to pozitivně i přímo panu řediteli IMS doc.
Nigrinovi. Pro ni samotnou je to ponaučení, že když se něco takto důležitého řekne na kolegiu
děkanky, tak to musí být v zápisu, aby se nestalo, že někdo Stipendijní fond přečerpá a někdo ne.
Na kolegiu povzbuzovali ředitele institutů, aby stipendia čerpali, ale ve finále se to ukázalo jako ne
šťastné řešení a je ráda, že se tato dohoda podařila.
Václav Moravec poděkoval Ekonomické komisi, že tuto věc zadministrovala a že její usnesení bylo
naplněno.
Ekonomická komise
Předsedkyně komise Hana Kubátová informovala, že komise se sešla 28. května 2020
prostřednictvím online platformy a zápis z jednání je vyvěšen na webových stránkách AS FSV UK.
Hana Kubátová informovala, že dopis od doc. Nigrina ohledně přečerpání Stipendijního fondu
přeposlala všem členkám a členům EK. Komise tím považuje celou věc za uzavřenou.
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Na programu zasedání Ekonomické komise měli tři body: naplnění Usnesení z dubnového
zasedání EK ohledně univerzitních Principů rozpočtu, Výroční zprávy a termíny zasedání EK v
zimním semestru 2020/2021, osvědčilo se mít termíny zasedání stanoveny dopředu a fixně.
Hana Kubátová dále informovala, že se spolu s tajemníkem fakulty zúčastnili zasedání EK AS UK,
kde probíhalo tzv. první čtení nových univerzitních Principů rozpočtu. Pokud to z odpovědí vedení
univerzity na dopisy senátu vypadalo, že jednání postupuje směrem, kterým chceme, ze zasedání
EK AS UK tento pocit neměla. Sama se v rámci diskuze ptala na samotné hodnocení vědy, tzn. co
bude přesně započteno, za jaké období, kdy budou čísla aktualizovány a do jaké míry budou
zohledněny indikátory specifické pro jednotlivé obory. Představitelé univerzity připustili, že
univerzitní Principy rozpočtu nejsou v souladu se Strategickým záměrem UK. Rektor UK řekl, že už
této otázce věnoval několik jednání a nedošlo ke konsensu, každá fakulta se na něj obrací s tím,
aby vzal do úvahy indikátory důležité pro danou fakultu. Měla pocit, že jako FSV UK jsme byli
osamoceni, nikdo se k nám nepřidal, měli bychom se spojit s ostatními fakultami, abychom měli
větší hlas v rámci jednání a mohli více apelovat, že se nejedná jen o jednu fakultu, ale že je to
názor více fakult. Byli jsme pozváni na kulatý stůl k hodnocení vědy dne 15. června 2020, kterého
by se ráda zúčastnila.
Člen EK AS UK Petr Jüptner řekl, že bylo dobře, že na jednání komise bylo zastoupení fakulty
(tajemník, Hana Kubátová), cílili na to, že Principy nejsou provázané se Strategickým záměrem.
Cílili také na vědu, vyvinuli tlak, aby vedení UK vzalo v potaz naše připomínky. Dá se říci, že
reakce z vedení UK nebyla uspokojivá, kdy oni argumentují tím, že MŠMT posunulo Strategický
záměr, obhajovali se tím, že to, co slibovali nyní, přijde až za rok. Zástupci FSV UK byli opravdu
sami, nikdo se k nim nepřidal. Rektor řekl, že můžeme požádat o nenávratnou výpůjčku z
Mimořádného příspěvku na podporu projektů (tzv. Mikuláš). Fakultní zástupci mluvili o tom, že by
se pokusili zažádat o výpůjčku z Mikuláše, aby si to vyzkoušeli. Petr Jüptner se osobně kloní k
tomu pro Principy nehlasovat v podobě v jaké jsou nyní navrženy, měli bychom v tlaku vytrvat. Je
dobré, že chceme hledat partnery, ale Pravidla nahrávají všem fakultám, kromě nás, jsme unikátní,
že máme jinonický projekt a pro nás je charakteristická mobilita, což ostatní fakulty nemají, proto si
myslí, že se k nám nikdo nepřipojil. Trval by na tom, že my jsme proti Pravidlům.
Václav Moravec se zeptal, zda má smysl hledat spojence na kulatý stůl, na který zve rektor UK.
Petr Jüptner odpověděl, že si myslí, že ano, je důležité hledat spojence a být na jednání slyšet, má
to smysl. Kulaté stoly mají velký význam.
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Děkanka poděkovala předsedovi AS FSV UK Václavu Moravcovi a předsedkyni EK AS FSV UK
Haně Kubátové za předání informace, že Principy budou projednávány na EK AS UK. Děkanka se
totiž o tom, že se Principy budou probírat na EK AS UK dozvěděla v pondělí 25. 5. 2020, přičemž
EK AS UK zasedala hned druhý den. Vždy bývalo dobrým zvykem, že se termíny projednávání
takto důležitých předpisů posílaly všem členům rozšířeného kolegia rektora. Předseda EK AS UK
doc. Nigrin na to upozornil Václava Moravce a Hanu Kubátovou a byl překvapen, že to děkanka
právě takto neví a že nejsme připraveni se zasedání EK AS UK zúčastnit. V pondělí 25. 5. 2020
byly Principy probrány na kolegiu rektora, následující den na EK AS UK a ve čtvrtek byly rozeslány
podklady na jednání rozšířeného kolegia rektora, které bylo v pondělí 1. 6. 2020.
Nemáme prakticky žádného spojence, protože mobilita, investiční projekty a k tomu to, že chceme,
aby se věda počítala podle nových dat, a ne podle starých, tak to ostatní fakulty příliš neřeší,
kromě MFF UK.
Včerejší rozšířené kolegium rektora (RKR) se neslo v poměrně nediskusním fóru k Principům. Z
fondu, který se nazývá Mikuláš, se nám nepodaří získat půjčku bez žádosti. To, co platilo před tím
pro Mikuláše, už neplatí, bohužel. Víme, že budeme potřebovat více peněz, než jsme původně
chtěli. Požádáme o půjčku z Mikuláše a uvidíme, jestli nám peníze dají, a nebo ne. Děkanka vítá
postoj ředitele IPS a člena EK AS UK Petra Jüptnera, že pro takto navržené Principy nebude
hlasovat, neboť pro naši fakultu nejsou krom posunu k aktuálním datům u studentů výhodné. Je
opravdu důležité na kulatý stůl jít. V Principech je napsáno, že se zatím neví, jak se budou
rozdělovat prostředky na vědu. Je pro nás důležité tam jít, bude ráda, když se kdokoli ze senátu
přidá. Zásadní je, že peníze na vědu by se měly rozdělovat na následujících pět let, nedokáže si
představit, když hodnocení je 2015-2018, že zůstane zakonzervováno něco, co bylo dávno před
tím.
Hana Kubátová doplnila, že kancléř UK jí v odpovědi na její otázku řekl, že by tam měla být
možnost, aby scientometrická data byla aktualizována každý rok.
Proděkan Krištoufek doplnil, že na RKR bylo ujištěno, že předtím, než Principy půjdou na druhé
schvalování na RKR, které bude 22. 6. 2020, tak by měly být mezitím předloženy právě na kulatém
stolu. Měly by projít oponenturou a mělo by být jasně dáno, jak bude věda ohodnocena. Navíc při
úvaze, že je to na pět let dopředu.
Jiří Kukačka se vrátil k dopisu od doc. Nigrina. Je rád, že se problém podařilo vyřešit účetně, ale
vadí mu, že není konsenzuálně dořešeno, na jaké straně chyba nastala.
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Ondřej Šveda řekl, že by se studentská komora mohla spojit se studentskými komorami jiných
fakult a vytvořit jakousi “koalici” pro podporu boje za univerzitní Principy, ptá se, zda by o to byl
zájem a zda se studenti v tomo mohou vůbec angažovat. Petr Jüptner řekl, že to určitě vítá,
Principy jsou velmi důležité i pro studenty, abychom neztratili hlavně mobilitu.
Ekonomická komise AS FSV UK a zástupci FSV UK v EK AS UK jsou určitě k dispozici a
rozhodnuti bojovat za Principy dále.
Hana Kubátová dále pokračovala, že komise doporučuje schválit obě předložené Výroční zprávy.
Na závěr zasedání se dohodli na harmonogramu zasedání komise v zimním semestru 2020/21.
Legislativní komise
Předseda komise Jiří Kukačka informoval, že komise se sešla 1. června 2020 prostřednictvím
online platformy a zápis je vyvěšen na webových stránkách AS FSV UK.
Na zasedání komise měli pozvané tři hosty ohledně přípravy elektronických voleb (tajemník fakulty,
Martin Urx a Martin Bláha), proběhlo celkové představení návrhu. Legislativní komise systém v
zásadě podporuje, je důležité dotáhnout technikálie při přípravě. Zatímco elektronický systém,
oproti papírové formě, nabízí více funkcí, přikláněli by se k tomu udělat volby co nejjednodušeji,
aby to bylo co nejvíce podobné papírovým volbám. Vše by mělo být dvojjazyčně. Volební komise
by měla být zvolena tak, aby měla možnost v průběhu voleb operativně řešit případné problémy či
nenadálé situace. Celkově LK doporučuje schválit navržené usnesení, ale doporučuje zároveň
systém důkladně otestovat. LK rovněž doporučuje vyžádat si znění smlouvy mezi FSV UK a ozpr
s.r.o. na zářijové zasedání. Více bude řečeno v samostatném bodě dnešního zasedání.
Obě Výroční zprávy fakulty doporučují schválit bez připomínek.
Legislativní komise rozpracovala návrh na novelizaci JŘ, na komisi rozpracovali více body, které
byly zmíněny v důvodové zprávě pro dnešní zasedání. Rádi by to předložili na zářijové či říjnové
zasedání senátu, aby se to odsouhlasilo během našeho funkčního období a aby bylo možné
scházet se online. Komise dále doporučuje schválit zářijové jednání jako řádné a ne mimořádné, je
to praktičtější. Mimořádné zasedání má speciality, které nejsou nutné, když to plánujeme tři měsíce
dopředu.

6

Studijní komise
Předseda komise Martin Štoll sdělil, že komise se sešla 28. května 2020 prostřednictvím online
platformy a zápis je vyvěšen na webových stránkách AS FSV UK.
Martin Štoll řekl, že obě Výroční zprávy vzali na vědomí, komise doporučuje jejich schválení.
Zabývali se hlavně hodnocením výuky, hostem zasedání byl proděkan Krištoufek. Domluvili se, že
je dobré diskuzi k hodnocení rozdělit na dvě části. První část se bude týkat letního semestru,
stávající otázky budou jen upraveny tak, aby reflektovaly specifickou situaci semestru. V druhé
části by se během října zamysleli a projednali možné změny otázek pro reflexi zimního semestru.
V bodu Různé se věnovali tomu, zda by podobné hodnocení nemělo být i pro pedagogy, aby sdíleli
dobrou praxi. Proděkan Krištoufek řekl, že se o tom mluvilo již na RUK, který chystá k distanční
výuce a jejímu hodnocení kulatý stůl.
Zabývali se tím, jaká je strategie UK k výuce v zimním semestru. Proděkan Krištoufek informoval
komisi o diskuzích na úrovni rektorátu, které směřují k tomu, že bude tzv. hybridní výuka
(kombinace prezenční a online výuky).
Poslední bod byl k postoji UK k přijímacím zkouškám, že jako fakulta nemáme žádné informace.
Proděkan Krištoufek řekl, že přijímací řízení a zápis uchazečů do studia není bráno jako studium,
takže se na to vztahuje nařízení o kulturních akcích.
Na závěr zasedání si stanovili termín příštího jednání komise, a to 20. srpna 2020.
Proděkan Krištoufek doplnil, že hybridní výukou se míní duální výuka, kdy bude probíhat
prezenčně i distančně současně. UK bude tlačit, aby minimálně cizojazyčné programy běžely v
obou režimech. Není ještě žádný oficiální pokyn, na fakultě to budou řešit, bude schůzka s řediteli
institutů.
Co se týká hodnocení, zítra budou rozeslány dotazníky mezi studenty, na komisi se shodli na
otázkách, které by se měly upravit, otázky se upravily tak, že myšlenka otázek je stejná, ale
upravená na online výuku. Vyhodnocení Zlatých kurzů tak bude moci být.
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Komise pro rozvoj
Předseda komise Martin Bláha informoval, že komise se sešla 1. června 2020 a zápis je vyvěšen
na webových stránkách AS FSV UK.
Projednávali dva body: Výroční zprávy, které doporučují schválit bez připomínek a hlavním bodem
zasedání byly elektronické volby, kdy hosty komise byly tajemník fakulty, proděkan Karásek a
Martin Urx. Na komisi byl představen celý návrh elektronických voleb a následně proběhla diskuze.
Dle komise je největší slabina v posílání volebních voucherů přes fakultní e-maily. Je potřeba dát
pozor na to, zda to studentům opravdu přijde. Voucher se dá jednoduše přeposlat, může se tedy
stát, že jedinec bude volit za někoho jiného. Bylo by dobré, aby to senát vzal v potaz. Doporučují
navržené usnesení schválit, ale zároveň doporučují založit pracovní skupinu, což Martin Bláha více
popíše přímo v samostatném bodu dnešního zasedání.
Veronika Macková se zeptala, jak ohlídáme e-maily, když to nemůžeme zasílat na soukromé
e-maily. Martin Bláha reagoval, že komise má na mysli to, co budeme dělat, když někomu nepřijde
voucher vůbec.
Václav Moravec vyzval, aby se vše kolem elektronických voleb probralo v samostatném bodě
dnešního zasedání, a vedla se tak kompaktní diskuze.
Sociální komise
Předsedkyně komise Veronika Macková informovala, že komise se sešla 25. května 2020 a zápis
je vyvěšen na webových stránkách AS FSV UK.
Debatovali hodně o Kolejích a menzách, dostali hodně podnětů ohledně špatné komunikace ze
strany KaM, které předali k řešení Sociální komisi AS UK.
Jednali o Nadačním fondu, přičemž ví, že to není aktuální téma a není ani nejvhodnější doba fond
zakládat, ale napadlo je vyzvat Sociální komisi AS UK k debatě o Nadačním fondu UK, což by byla
lepší vyjednávací pozice pro potenciální sponzory. Jako senát bychom se měli domluvit, zda
chceme jen fakultní Nadační fond a nebo celouniverzitní, podle toho povede Sociální komise další
debaty.
Věnovali se také psychologické poradně, kdy Centrum Carolina nabízí online poradenství a stejně
tak UK Point. Otevřou znovu debatu o možnosti vlastního psychologa pro FSV UK.
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K Výročním zprávám nemá komise žádné připomínky a doporučuje jejich schválení.
Eva M. Hejzlarová informovala o činnosti odborů, momentálně vyjednávají s tajemníkem fakulty o
benefitech pro zaměstnance.
Podporují návrh Studijní komise ohledně dotazníku pro pedagogy k online výuce.
Dne 27. 5. 2020 proběhl webinář ve spolupráci s organizací Nevypusť duši, kde se angažovala
Lucie Lemonová, webinář měl velmi pozitivní ohlasy.
Předseda AS FSV UK Václav Moravec poděkoval všem komisím, že se sešly a projednaly mj. také
Výroční zprávy.
Proděkan Krištoufek doplnil, že jsme jediná fakulta, která sociální situaci studentů s ohledem na
koronavirou krizi opravdu řešila a studenty vyplácela formou stipendií zvláštního zřetele hodných,
je dobře, že máme rezervu pro tyto případy. Ostatní fakulty se tím budou zabývat až nyní. Chválí,
že my jsme to zvládli bez problémů a že jsme byli průkopníky v tomto směru.
Komise pro vnější vztahy AS FSV UK
Předsedkyně komise Veronika Macková sdělila, že komise se nesešla.

3. Informace z vedení FSV UK

Děkanka informovala, že nechala zmapovat, jak vypadá čerpání stipendií zvláštního zřetele
hodných, které jsme využili pro podporu studentů se sociálními problémy v důsledku koronavirové
pandemie. Zatím je rozděleno cca 153 tis. Kč., dále je ještě cca 40 tis. Kč z IKSŽ, které budou
rozděleny, celkem tedy bylo rozděleno ke konci května okolo 193 tis. Kč.
Děkanka uspořádala schůzku tajemníka fakulty, vedoucí CJP a ředitelů jinonických institutů
ohledně jazykové výuky, kdy se podařilo najít společné řešení. Bude otevřeno pět nových kurzů
včetně začátečnických v následujícím akademickém roce bez zvýšení stávajících nákladů pro
zajištění provozu CJP. Byly také nakreditovány podzimní jazykové školy CJP. Schůzku považovala
děkanka za důležitou a věří, že kurzy budou pro studenty zajímavé a vyřeší problémy s
nemožností zapsat si nutný jazykový kurz.
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Na fakultě poklesl počet uchazečů do bakalářských a magisterských programů oproti minulému
roku pouze o 1%, což je fakticky 40 uchazečů, za což je děkanka moc ráda, jelikož se jedná o
jeden z nejlepších výsledků na celé univerzitě. Je dobře, že se některým našim institutům daří růst.
Zaměřili se například na ISS FSV UK, na propagaci jejich programů a je ráda, že se podařilo
navýšit počet uchazečů na tomto institutu.
Proběhlo jednání OZS a OVV ohledně strategie propagace cizojazyčných programů pro období
prodloužené možnosti podání přihlášky ke studiu (do 31. 8. 2020).
Člen kolegia děkanky Jiří Remr komunikoval s ředitelem IPS FSV UK, jak udělat distanční přijímací
řízení pomocí systému Moodle.
Připravují se podklady pro přeúčtování na základě opatření o finančních tocích mezi jednotlivými
studijními programy a pracovišti za výuku realizovanou na FSV UK.
Společně s proděkanem Kučerou se účastní hodnocení vědy v panelech, je to online jednání, na
posledním bylo najednou 9 fakult.
Členka kolegia děkanky Malvína Krausz Hladká připravila návrh na nové opatření děkanky o
slevách na poplatcích za studium v cizím jazyce pro příští akademický rok.
Vyhlásili veřejnou zakázku na stavební úpravy v Pekařské 16.
Jsou kompletně dokončené akreditace na IKSŽ. V současné době probíhají úpravy spisu pro
studijní program Public and Social Policy.
Na OZS budou dělat revize mezifakultních a meziuniverzitních dohod. V září proběhne další kolo
revize smluv v rámci programu Erasmus+.
Co se týká SBP, s. r. o, tak jim odejde výzva k mimosoudnímu jednání, žádáme o finanční
prostředky, pokud je nedají, tak budeme pokračovat, jak je potřeba. Provedli jsme detailní šetření.
Děkuje za skvělou práci tajemníka a dr. Pavlové. Byla by ráda, aby to dopadlo v náš prospěch a
fakulta obdržela peníze, které jí náleží.
Informace z vedení byly vzaty na vědomí.

10

4. Výroční zpráva FSV UK za rok 2019

Předseda AS FSV UK Václav Moravec úvodem řekl, že všechny senátní komise obě výroční
zprávy projednaly a doporučují jejich schválení. Ekonomická komise měla podnět k doplnění, který
byl již zapracován. Následně předal slovo děkance, zda chce něco doplnit.
Děkanka doplnila, že žádá senát o schválení obou předložených Výročních zpráv.
Jelikož nebyly žádné doplňující dotazy, vyzval předseda AS FSV UK Václav Moravec k hlasování o
usnesení.
Usnesení č. 3: AS FSV UK schvaluje znění Výroční zprávy za rok 2019.
Pro: Hejlová, Hornát, Kubátová, Kukačka, Moravec, Soukup J., Štoll, Appelt, Kobylka, Křovák,
Lemonová, Macková, Ojo Omorodion, Šveda, Turková
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Schváleno

5. Výroční zpráva o hospodaření FSV UK za rok 2019

Předseda AS FSV UK navázal na předchozí bod jednání a zeptal se, jestli chce někdo něco doplnit
k Výroční zprávě o hospodaření. Žádné připomínky ani dotazy nebyly, proto vyzval k hlasování.
Usnesení č. 4: AS FSV UK schvaluje znění Výroční zprávy o hospodaření FSV UK za rok 2019.
Pro: Hejlová, Hornát, Kubátová, Kukačka, Moravec, Soukup J., Štoll, Appelt, Kobylka, Křovák,
Lemonová, Macková, Ojo Omorodion, Šveda, Turková
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Schváleno
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6. Příprava elektronických voleb do AS FSV UK na podzim 2020 (materiál
vedení FSV UK)

Předseda AS FSV UK Václav Moravec předal slovo tajemníku fakulty, aby představil tento bod
jednání.
Tajemník fakulty Ondřej Blažek poděkoval za konstruktivní přístup na obou komisích (Legislativní a
Komise pro rozvoj).
Komisím návrh předložili až když si byli systémem opravdu jistí. Připomínky, které byly na komisích
vzneseny jsou schopni vypořádat. Pro vedení fakulty by bylo klíčové, aby byla stanovena pracovní
komise, se kterou mohou spolupracovat, aby měli zmapované všechny možnosti a vše, co může
nastat. Byl by rád, kdyby pracovní komise pracovala co nejdéle a dokončila to do finální podoby. Je
připraven pracovní komisi zastřešit.
Václav Moravec vyzval pana Urxe, aby představil systém jako takový.
Pan Urx krátce představil možnost zajištění voleb přes tento program. Celý systém je postaven na
principu bodů (spotů), které indikují nějaké místo/osobu a na to se dají navázat předdefinované
akce. V tomto konkrétním případě by byl spot volební lístek, kdy to, co se distribuuje, nebude
přímo lístek, ale bude to voucher, který si člověk vymění za hlasovací lístek, aby nebylo jasné, jak
hlasoval, a zachovala se tak anonymita voleb. Celý produkt je primárně určen pro mobilní telefony,
ale jde ho využít i pro počítače. Systém již zkoušeli a samotná volba by byla opravdu jednoduchá,
student či akademický pracovník obdrží voucher, nemusí se nikam přihlasovat, ale je otázka
chvilky přiřadit jednotlivé hlasy. Co se týká technického zajištění, tak jednotlivé hlasy se ukládají do
databáze, ze serveru neodchází žádné info o volbě, když se nic nikam neposílá, tak to nemůže
nikdo vidět. U hlasování, aby byla zajištěna jeho tajnost, se nezaznamenává IP adresa ani login.
Měla by být zachována naprostá anonymita. Zároveň se všechny hlasy ukládají do textového
modu, který není manipulovatelný. Ohledně připomínek z komisí, tak ty se týkaly spíše
organizačního zajištění, než technického, což nechá na fakultě.
Jiří Kukačka řekl, že formálně je trochu problematické, zda je student povinen číst fakultní e-maily,
které chodí ze SIS. Student je na to upozorňován, že má fakultní e-mail číst, že si ho může
přesměrovat, ale v žádném předpisu to není zavedeno jako povinnost. Centrálním systémem pro
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komunikaci je SIS. Osobně považuje za problematické, když studentovi přijde den předem
voucher, že zítra má něco udělat, tak hrozí, že na to zapomene nebo to odloží a volit ve finále
vůbec nebude. Důležitá je v tomto případě propagace a kampaň před samotnými volbami, aby
studenti a také akademici věděli, co mají dělat, jak budou volby probíhat. Technicky mu přijde
nejrizikovější, aby se voucher opravdu dostal k voličům. Co dělat např. v případě, když si někdo
voucher smaže?
Tajemník odpověděl, že se všechny tyto problematické aspekty snažili doladit. Ze systému budou
mít odkazy na vouchery, které bude nutné rozdistribuovat mezi voliče. Proto by měl rád pracovní
skupinu, kde by to všechno dorešili. V současné době již provádí čištění databáze, aby měli
správné seznamy studentů i akademiků. Jsou schopni řešit stížnosti, které nastanou před volbami,
mohou zaslat nový voucher, mohou deaktivovat již zaslaný voucher a poslat nový, aby nedošlo k
tomu, že jeden volič bude mít dva vouchery, jsou schopni to ošetřit. Je to kombinace procesních a
technických prvků. Kombinací je hodně a věří, že v rámci pracovní komise jsou schopni to
podchytit.
Ondřej Šveda řekl, že studenti mají e-mail v SIS, i kdyby jim voucher spadl do spamu, tak e-mail
určitě uvidí v SIS, což by to mohlo jistit. Zeptal se, zda je možné sledovat z jakého počítače bylo
odesláno kolik hlasů, aby nedošlo ke kupčení s hlasy. Martin Urx řekl, že na úrovni voucheru se
sbírají informace z jaké IP adresy byl uplatněn a definice prohlížeče, je velmi nepravděpodobné, že
by všichni měli stejnou IP adresu a stejnou verzi prohlížeče. Není vazba mezi voucherem a
lístkem. Když se stane, že v jeden okamžik bylo uplatněno hodně lístků, tak to je snadno zjistitelné.
Aby však nebyla potlačena tajnost volby, tak systém to není schopen sám o sobě odhalit. Tajemník
řekl, že toto můžeme sledovat, ale otázka je co s tím, důležité je, aby volební komise byla schopna
zareagovat, to se bude muset také dořešit. V momentě, kdy na nějaké riziko narazí, tak se to vždy
snaží připodobnit k papírovým volbám, jak by se to řešilo v dané situaci.
Děkanka řekla, že pro ni je největší výhoda systému, že bude zachována opravdu anonymita
volby.
Hana Kubátová se zeptala na nové opatření rektora o akademických pracovnících, zda to
zohledníme, tajemník řekl, že ano, že s tím počítají a pracují s tím. Dále by se ráda zeptala na
ekonomickou otázku, zda by nebylo vhodné, aby se zapojilo ÚVT, které by mohlo následně systém
využít i pro další fakulty.
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Tajemník doplnil, že rozhodující pro určení akademického pracovníka je smlouva, ve které musí
být tvůrčí i pedagogická činnost, musí to být v popisu práce. Vedoucí PO prověřila všechny
smlouvy, všechny zahrnují pedagogickou i tvůrčí činnost, takže pracujeme s těmito kategoriemi a
databáze je opravdu vyčištěna, co se týče zaměstnanců, seznam akademiků by tak měl být bez
problémů.
Co se týká finanční částky, tak to porovnával s interními náklady, které má k dispozici a ve finále
by interní příprava byla dražší. Tajemník je připraven volat řediteli ÚVT Ing. Papírníkovi a
informovat se, jak situace vypadá, protože je to od Hany Kubátové dobrý podnět. Tento systém
nabízí i jiné využití, než jen volby. Dá se využít i pro hlasování během výběrového řízení na dálku
atd. Je možné najít synergii a využít ji, nemusí se jednat o jednorázovou věc.
Děkanka doplnila, že cokoli chtěli od ÚVT, tak dlouho trvalo, kdybychom jim to dali teď, tak je
otázka, zda bychom na podzim byli schopni volby uskutečnit. Hana Kubátová doplnila, že když
mají dostat v Principech více finančních prostředků, tak my bychom za to měli dostat lepší služby.
Děkanka řekla, že by to bylo fajn, kdyby ÚVT něco takového mělo, ale nechce jít do rizika, že ve
finále nebudeme mít nic.
Proděkan Krištoufek řekl, že ÚVT pracuje na aplikaci dotazník v SIS. Co se týká předpisů a toho,
jak mají studenti povinnost číst e-maily, tak studenti mají povinnost kontrolovat si SIS, vyučující by
měli jako primární komunikaci využívat e-maily přes SIS. Co se týká komunikace, tak by bylo
vhodné řešit to přes SIS, protože povinnost tam je, zároveň je možné možné dát do SIS aktualitu,
že právě probíhají volby.
Děkanka řekla, že volit je možnost, takže pokud student uvidí na webu, že jsou volby, tak jako volič
má tu možnost si aktivně najít více informací, měl by pátrat a zjistit, že v e-mailu tu informaci o
volbách má, pokud voucher nenajde, tak situaci bude řešit. Ráda by na to nahlížela jako na
ekvivalent papírových voleb, že je to možnost, ne povinnost.
Proděkan Krištoufek řekl, že první informace o volbách by měla jít přes SIS.
Tajemník doplnil, že by nakombinoval informace, kdy zašle přes SIS odkaz, který je přesměruje
jinam. Každý link je personalizovaný. Systém je moderní.
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Jiří Kukačka řekl, že za mnohem větší riziko považuje, kdyby volební komise zasahovala do
výsledků, než to, jestli někdo případně díky ojedinělé chybě odvolil dvakrát. Cílem je, aby přišlo co
nejvíce voličů, aby výsledky byly robustní, aby nebyly pochybnosti, zda došlo ke kupčení hlasů atd.
Nabídnutí produktu ÚVT nevidí jako šťastné, nechal by si to pro fakultu. Tajemník řekl, že bude
ÚVT informovat a uvidí se, jak bude debata pokračovat.
Martin Štoll se zeptal, zda má Martin Urx pracovněprávní vztah s UK, Urx odpověděl, že nikoli.
Host Michal Červinka by rád pochválil vedení fakulty, které podniklo kroky k tomu, aby se studenti
naučili pracovat s fakultními e-maily, aby je kontrolovali, hlavně během koronavirové krize, takže by
se toho nebál, má pocit, že studenti se nyní naučili fakultní e-maily více používat.
Václav Moravec se zeptal, jaká je představa časového plánu. Tajemník odpověděl, že do měsíce
jsou schopni si říct co potřebují a do září jsou schopni vše připravit. Během léta je možné testování
od zaměstnanců děkanátu, od září by bylo možné testování ze strany studentských spolků. V září
by to viděl na robustní testování.
Martin Urx řekl, že volební modul je malá část systému, který je jako takový plně funkční. Není to
prototyp, není to v přípravě, systém je zcela funkční a testovatelný, akorát to nemá vstup od
našeho tělesa, které tady vzniká. Principiálně je systém testovatelný ihned.
Nick Ojo Omorodion řekl, že studentské spolky jsou schopné testovat online i přes léto.
Martin Bláha řekl, že již na prvním setkání Komise pro rozvoj k elektronickým volbám bylo panem
tajemníkem přislíbeno testování na léto tohoto roku, takže testování může začít dříve. Již včera
dostala Komise pro rozvoj a Legislativní komise přístup do demo verze systému.
Jiří Kukačka vyzval Komisi pro vnější vztahy AS FSV UK, aby zaštítila propagaci elektronických
voleb. Nick Ojo Omorodion řekl, že by se kampaně nebál, že již v minulých letech se ukázalo, že
studenti se dokáží navzájem vyburcovat a jít k volbám.
Děkanka řekla, že by chtěla pochválit kolegy, že v červnu máme systém, který jsme schopni
testovat.
Předseda AS FSV UK ukončil debatu a vyzval k hlasování o usneseních.
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Usnesení č. 5: AS FSV UK schvaluje pokračování přípravy elektronických voleb do AS FSV UK na
podzim 2020 na děkanátem připravené a představené platformě.
Pro: Hejlová, Hornát, Kubátová, Kukačka, Soukup J., Štoll, Appelt, Kobylka, Křovák, Lemonová,
Macková, Ojo Omorodion, Šveda, Turková
Proti: nikdo
Zdržel se: Moravec
Schváleno
Usnesení č. 6: AS FSV UK podporuje návrh vzniku pracovní skupiny pro elektronické volby,
kterou ustaví vedení FSV UK.
Pro: Hejlová, Hornát, Kubátová, Kukačka, Soukup J., Štoll, Appelt, Kobylka, Křovák, Lemonová,
Macková, Ojo Omorodion, Šveda, Turková
Proti: nikdo
Zdržel se: Moravec
Schváleno
Usnesení č. 7: AS FSV UK žádá vedení FSV UK o předložení smlouvy mezi FSV UK a
dodavatelem systému elektronických voleb, společností ozpr s.r.o., a to na nejbližší řádné
zasedání AS FSV UK.
Pro: Hejlová, Hornát, Kubátová, Kukačka, Moravec, Soukup J., Štoll, Appelt, Kobylka, Křovák,
Lemonová, Macková, Ojo Omorodion, Šveda, Turková
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Schváleno

7. Novelizace Jednacího řádu AS FSV UK – diskuse

Předseda AS FSV UK Václav Moravec předal slovo předsedovi Legislativní komise AS FSV UK
Jiřímu Kukačkovi, aby nás provedl tímto bodem zasedání.
Jiří Kukačka řekl, že na základě pozitivních zkušeností z jednání přes Zoom by tuto možnost
zasedání rádi doplnili jako standardní možnost jednání do JŘ, což je hlavní motivace pro jeho
novelizaci. Ve chvíli, kdy se JŘ otevírá je možnost ujastnit nějaké detaily a případně JŘ doplnit.
Jako LK mají několik nejasností, které by rádi upravili. V podkladovém materiálu pro dnešní
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zasedání navrhli 4 body, které si myslí, že by mohly být k dalšímu jednání. Ke třem bodům již mají
řešení, více je možné najít v zápisu z LK. Jediný bod, který zůstává otevřený je otázka poradních
orgánů, jejich složení, max. počtu členů, usnášeníschopnost, co má komise dělat, když je
neusnášeníschopná. Tento bod by rád prodiskutoval, protože aktuálně nemají žádný návrh k
tomuto bodu.
Hana Kubátová kvitovala možnost online zasedání komise, což by komisi velmi ulehčilo práci,
jelikož často měli problém s usnášeníschopností. Co se týká složení komisí, tak si dlouhodobě
myslí, že členy komisí nemají být akademičtí pracovníci s exekutivními funkcemi, jako jsou
například ředitelé institutů. Akademický senát a jeho komise jsou orgánem samosprávy, ředitelé
institutů zastávají výkonnovou moc.
Host Michal Červinka řekl, že toto řešili předchozí senáty mnohokrát, kdy se řešili tajemníci
institutů a jejich členství v komisích, je dobrý se nad tím zamyslet, kde udělat tu dělící čáru, ale
osobně se přiklání k tomu, že ředitelé mají možnost vyjádřit se během RKD, takže by neměli být v
komisích.
Ondřej Šveda doplnil, že někdy je analogie mezi vyučujícím a studentem, kdy jsou vyučující a
studenti v jedné komisi, studenti tak nepůjdou proti nim, aby se jich to nedotklo u zkoušky např.
Chápe tento problém a ztotožňuje se s ním. Hana Kubátová řekla, že ředitelé mohou přijít jako
hosté, ale nemusí být členové, jelikož problémy mohou řešit na RKD, kde mohou hledat body na
vyjednávání. Jak by to vypadalo, kdyby např. do Ekonomické komise chtěli všichni ředitelé institutů
a tam se vyjadřovali k návrhu rozpočtu, který již předtím schválili na RKD.
Jiří Kukačka řekl, že v JŘ byla dána možnost senátu schválit nominované lidi, na druhou stranu,
když se senát sejde na prvním zasedání, tak není prostor pro hlubší debatu, členové komisí byli
zvoleni velmi rychle. Hlavní myšlenkou pro externí členy komise bylo, aby v komisi mohli být
odborníci na danou problematiku, kteří však nebudou členy akademické obce. To, jak je to v JŘ
nyní řečeno, tam může zůstat, protože si myslí, že současný senát jednání komisí hodně
institucionalizoval a nyní poradní orgány fungují velmi dobře a pravidelně. Vadila mu hlavně
neusnášeníschopnost komisí, když komise měla např. 15 členů. Rád by připomněl, že příští
komise se již budou volit tajně, takže pokud nastanou nejasnosti, zda by někdo měl být členem
nebo ne, tak pro daného člověka nemusí senátor/ka volit.
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Proděkan Krištoufek řekl, že možný nástroj omezení počtu členů komisí by vedl k tomu, že by se
volba členů brala vážněji. Možná by navrhoval, aby se komise volili až na druhém zasedání
senátu, aby se vše neustavovalo hned na prvním zasedání nově zvoleného senátu, které bývá
často chaotické, ale samozřejmě neví, jak je to zanesitelné do JŘ.
Ondřej Šveda by spíše navrhoval nastavit nějaký stabilní počet členů nutný pro schválení
usnesení, než nastavovat limit pro počet členů.
Veronika Macková s tímto nesouhlasí, naopak by byla ještě radikálnější, pokud se někdo často
neúčastní zasedání komisí, tak ho z komise odvolat. Proděkan Krištoufek řekl, že každý může přijít
jako host a vyjádřit se, ale nevyužívat to pro umělé prosazování síly.
Jiří Kukačka řekl, že jako předsedové komisí řešili, co mají dělat, když je komise
neusnášeníschopná, mají zasedání rozpustit, když už se sešli a nebo jednat i tak. Kdyby uplatnili
JŘ pro zasedání pléna, tak by se měli při neusnášeníschopnosti do 15 min. rozejít. Většinou
komise jednala i jako neusnášeníschopná, protože se k tomu chtěli vyjádřit alespoň přítomní
členové.
Předseda AS FSV UK Václav Moravec ukončil debatu a vyzval k hlasování o usnesení.
Usnesení č. 8: AS FSV UK ukládá LK AS FSV UK připravit návrh novelizace Jednacího řádu AS
FSV UK dle proběhlé diskuse s důrazem na zavedení možnosti online jednání předsednictva a
poradních orgánů. Návrh bude předložen na nejbližší možné zasedání AS FSV UK dle postupu
konzultací s LK AS UK.
Pro: Hejlová, Hornát, Kubátová, Kukačka, Moravec, Soukup J., Štoll, Appelt, Kobylka, Lemonová,
Macková, Ojo Omorodion, Šveda, Turková
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Schváleno
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8. Návrh termínu mimořádného jednání AS FSV UK v září 2020 a termínů
jednání AS FSV UK v zimním semestru akademického roku 2020/2021

Předseda AS FSV UK Václav Moravec řekl, že navrhované termíny, kromě lednového, ctí tradici
zasedání prvních úterý v měsíci. Na podnět proděkana Krištoufka se zasedání uskuteční také v
září. Na základě připomínky Legislativní komise nebude zářijové zasedání bráno jako mimořádné,
jak bylo původně navrhováno v usnesení, ale řádné.
Proděkan Krištoufek informoval o průběhu administrace Pravidel pro organizaci studia na FSV UK.
Jelikož chceme, aby Pravidla platila od začátku nového akademického roku, tak je nutné, aby
fakultní senát schválil Pravidla ve zkrácené lhůtě, aby mohla být předána k projednání na červnové
zasedání AS UK a mohla platit od začátku nového ak. roku. Proděkan požádal senát o zasedání a
schválení Pravidel, jelikož by to bylo ku prospěchu studentů, aby platila od začátku ak. roku.
Předseda AS FSV UK Václav Moravec vyzval k hlasování.
Usnesení č. 8: AS FSV UK stanovuje na základě doporučení předsedy LK AS UK mimořádné
on-line jednání AS FSV UK prostřednictvím platformy ZOOM na 9. června 2020 od 18:00. AS FSV
UK stanovuje řádné jednání AS FSV UK na 1. září 2020 od 15:00 v místnosti H212. AS FSV UK
stanovuje termíny jednání AS FSV UK v zimním semestru akademického roku 2020/2021 na 6.
října, 3. listopadu, 1. prosince 2020, 12. ledna a 2. února 2021 vždy od 15:00 hodin, v místnosti
H212.
Pro: Hejlová, Hornát, Kubátová, Kukačka, Moravec, Soukup J., Štoll, Appelt, Kobylka, Křovák,
Lemonová, Macková, Ojo Omorodion, Šveda, Turková
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Schváleno

9. Různé
Host Michal Červinka informoval, že GAČR vydal nový podklad, ve kterém uvádí, že je možné
čerpat prostředky v prodlouženém šestiměsíčním období. Jde z toho hradit testy na COVID-19,
jdou zaúčtovat i výdaje na příští rok. Jde to uznat jako náhrada na současný rok.
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Předseda AS FSV UK Václav Moravec poděkoval za dnešní zasedání a pozval na příští zasedání,
které se uskuteční 9. června od 18:00 prostřednictvím online platformy Zoom.

PhDr. Václav Moravec, Ph.D, Ph.D.
předseda AS FSV UK

Zapsala: Mgr. Kateřina Vovsová, tajemnice AS FSV UK
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