
Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK 
Datum: 3. 11. 2020 od 15:00 

Místo: online jednání prostřednictvím platformy Zoom 

 

Přítomni: 

Za pedagogickou komoru: 

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

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

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

Martin Štoll, Ph.D.  

 

Za studentskou komoru: 

Bc. Martin Bláha, Bc. Jakub Iran, Bc. Petr Kobylka, Bc. Tomáš Kraváček, Bc. Jan Křovák, Lucie                

Lemonová, Bc. Nick Ojo Omorodion, Bc. Filip Šourek, Bc. Ondřej Šveda, Mgr. Kateřina Turková 

 

Hosté: děkanka FSV UK 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.; proděkanka pro zahraniční styky PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.;            

proděkan pro koncepci a kvalitu studia PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.; členka kolegia děkanky pro              

mezinárodní a cizojazyčné studijní programy PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.; RNDr. Michal            

Červinka, Ph.D. 

 

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

 

Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje program zasedání 3. 11. 2020. 

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

Kobylka, Kraváček, Křovák, Lemonová, Ojo Omorodion, Šourek, Šveda, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 
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Zápis z posledního zasedání AS FSV UK ze dne 6. 10. 2020 byl rozeslán k připomínkám, jež byly                  

následně zapracovány.  

 

Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání ze dne 6. 10. 2020. 

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

Kraváček, Křovák, Lemonová, Ojo Omorodion, Šourek, Šveda, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: Hornát 

Schváleno 
 
 

2. Zprávy z předsednictva a komisí AS FSV UK 
 
Předsednictvo 
Předseda AS FSV UK Václav Moravec sdělil, že se předsednictvo senátu sešlo 26. října 2020 a                

zápis byl zveřejněn ještě týž den na webových stránkách AS FSV UK. Dále informoval, že se                

společně s místopředsedou AS FSV UK Ondřejem Švedou zúčastnil kolegia děkanky, čímž předal             

Ondřeji Švedovi slovo. Ten řekl, že informoval předsednictvo o tom, že se na kolegiu řešily hlavně                

volby do senátu, společně s vedoucím PR oddělení řešili vyvěšení informací o volbách na web               

fakulty, proděkan Cahlík požádal senát o schválení podmínek do doktorského studia. Václav            

Moravec informoval předsednictvo o tom, že od 1. listopadu vstupuje v účinnost novelizace JŘ AS               

FSV UK, která povoluje mimo jiné schůze online formou. Na předsednictvu rovněž probírali             

Studentské peníze a jejich rozdělení, rozhodli o uskutečnění dnešního zasedání online formou a             

Nick Ojo Omorodion zařadil do programu další bod - situace studentů během druhé koronavirové              

vlny.  

 

Ekonomická komise 
Předsedkyně komise Hana Kubátová informovala, že komise se nesešla, jelikož neměla žádné            

body k projednání. Poprosili však tajemníka fakulty a vedoucí Ekonomického oddělení, zda by ti              

mohli na další zasedání komise předložit přehled režií podle Opatření děkanky 37/2018 a podklad              

k Dynamickému nákupnímu systému, o čemž se bavili na minulém zasedání komise. Hana             

Kubátová zaslala také komisi materiály ke Strategickému záměru UK, přičemž se 5. 11. k tomuto               

tématu uskuteční Kulatý stůl, kterého se za komisi zúčastní. Další schůze komise je naplánována              

na 26. listopadu 2020. 
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Legislativní komise 
Předseda komise Jiří Kukačka informoval, že komise se sešla 29. října 2020 a zápis je vyvěšen na                 

webových stránkách AS FSV UK. Dále řekl, že se na zasedání věnovali Podmínkám PŘ do               

doktorského studia, kde navrhují schválit navržené usnesení, ale mají k tomu jeden bod, který byl               

posléze řešen také na Studijní komisi a to, že tam není zavedena možnost absolvovat zkoušku               

prostřednictvím videokonference, myslí si, že by to mohlo být více rozšířeno, vzhledem k současné              

situaci. Martin Štoll to posléze probral na Studijní komisi. 

 

Dalším bodem, kterým se zabývali byla finalizace novelizace JŘ, nic zásadního se nemění, ale je               

tam kodifikována formálně možnost scházet se online na úrovni komisí a předsednictva. Úplné             

znění sestavili, zkontrolovali a je vyvěšeno na webu fakulty.  

 

Václav Moravec poděkoval za novelu JŘ, což ulehčí práci senátu současnému i následujícímu. 

 

Studijní komise 
Předseda komise Martin Štoll sdělil, že komise zasedala rovněž 29. října 2020 a zápis je vyvěšen                

na webových stránkách AS FSV UK. Hostem zasedání byl pan proděkan Cahlík, se kterým              

detailně probírali Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia. Martin Štoll prezentoval           

připomínky z Legislativní komise, kdy se shodli na tom, že zdravotní důvody by měly být jednou z                 

možností pro povolení zkoušky formou videokonference a ne důvodem pro zamítnutí, což pan             

proděkan Cahlík vyřešil obratem ve spolupráci s Kateřinou Vovsovou. Další věc, která byla do              

Podmínek zapracována na podnět Studijní komise je, že žádost o zkoušku formou            

videokonference se podává 5 pracovních dnů před zkouškou, nikoli 10, jak bylo uvedeno v              

původním znění. 

 

Řešili oběh dokumentu, že komise dostala podmínky s tím, že již byly schváleny RUK, neví, jestli                

to takto běží i pro pregraduální studium, ale navrhovali by, aby doktorské podmínky běžely stejným               

postupem jako je tomu u pregraduálního studia, dále diskutovali, zda by komise nemohla dostat              

doktorské podmínky zároveň s podmínkami pro pregraduální studium, ale to se týká již příštího              

senátu.  

 

Dále se bavili o sdílení dobré praxe pro studenty a pedagogy, dohodli se s proděkanem               

Krištoufkem, že by se sdíleli zkušenosti na jednotlivá témata, začali to postupně připravovat. Rádi              

by měli Kulaté stoly i pro studenty, chtějí se obrátit na studentské spolky, jestli by to nemohly                 

organizovat ony a vyučující by tam byli jako hosté, zda by studentské spolky nevytvořily jakousi               

platformu. Je to věc, kterou bude nyní Martin Štoll řešit, osloví předsedy jednotlivých spolků s               

žádostí o spolupráci. 
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Dále řešili distanční výuku, vyvstala otázka, zda škola má již představu, jak to bude probíhat dále,                

co se týká zahraničních studentů, tak jejich situace je v současné době zoufalá, přijeli sem a jsou                 

zavřeni na kolejích. Pan proděkan Krištoufek řekl, že fakulta plán má a studenti obdrží informaci,               

jak bude zkouškové období řešeno.  

 

V části různé řešili statistiku o kreditech, kterou odložili, protože proděkan Krištoufek ještě nemá              

statistiku hotovou, vysvětlil proč. Bavili se o anketě, zda by nebylo vhodné se zeptat studentů, jak                

jsou spokojeni s distanční výukou, jako tomu bylo na jaře. Proděkan Krištoufek řekl, že anketa               

nebude, jelikož děkanka se setkala se studentskými spolky a tam problémy řešili. Studijní komise              

však argumentovala tím, že studentské spolky nemusejí vědět o všech problémech studentů. 

 

Komise pro rozvoj 
Místopředseda komise Nick Ojo Omorodion informoval, že komise se nesešla. 

 
Sociální komise 
Předsedkyně komise Lucie Lemonová informovala, že komise se sešla 30. října 2020 a zápis je               

vyvěšen na webových stránkách AS FSV UK. Na úvod zasedání přivítali nového člena komise              

Filipa Šourka. Dále řešili hlavně ombudsmana pro studenty, kdy se domluvili, že ještě upraví celý               

koncept, sestaví dokument upravující pravomoci ombudsmanů apod. 

 

Poté řešili sociální stipendia, jak to řeší jednotlivé instituty, podle čeho jsou vybírání studenti, kteří               

stipendium obdrží a jakým způsobem institutu pomáhají. Získané informace dodala komise jako            

námět proděkanu Krištoufkovi, který bude připomínkovat návrhy na udělování sociálních stipendií           

na celouniverzitní úrovni.  

 

Hana Kubátová na komisi informovala o projektu Potřebnej počítač, což je projekt, kdy student z               

IPS sbírá staré nevyužívané počítače, opravuje je a dává je potřebným. Komise bude o tomto               

projektu informovat studentské spolky s žádostí, aby tuto informaci šířili na svých institutech,             

zároveň proběhne diskuze s IT oddělením, zda nemají nevyužívané počítače, a v neposlední řadě              

bude o projektu informováno PR oddělení, zda by zveřejnilo informaci na fakultním webu. 

 

Tajemník fakulty Ondřej Blažek reagoval, že záleží na specifikaci, co přesně student potřebuje,             

protože likvidují poměrně hodně techniky, musí se domluvit na konkrétních parametrech, ale jsou             

tomu určitě otevřeni. 
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Komise pro vnější vztahy AS FSV UK 
Předseda komise Jan Křovák řekl, že komise se sešla 20. října 2020 a zápis je vyvěšen na                 

webových stránkách AS FSV UK. Dále sdělil, že během celého měsíce od posledního zasedání              

senátu řeší propagaci voleb, dohodli se, že vzniknou dvě videa, jedno bude o tom, co je senát, jak                  

funguje a proč jít volit, druhé bude o tom jak volit. Potřebné materiály dodal předseda Volební                

komise Petr Soukup. Videa vzniknou zítra v RTL studiu, přičemž studio bude zapůjčeno vedením              

fakulty zdarma. Petr Soukup komisi požádal, aby zařídila zveřejnění informace o volbách, aby byla              

informace na webových stránkách fakulty, senátu i jednotlivých institutů, což komise učinila. Na             

sociální sítě budou dávat příspěvky týkající se voleb, další bude v pátek (6. 11.) ohledně ukončení                

návrhů na kandidáty/ky a zveřejnění finálního seznamu kandidátek a kandidátů. Děkuje Martinu            

Bláhovi za vytvoření grafiky, která bude použita do videí, děkuje také tajemníkovi za zaslání              

zkušebních voucherů, které budou použity pro natočení videa.  

 

3. Informace z vedení FSV UK  
 

Předseda AS FSV UK Václav Moravec řekl, že paní děkanka se ze začátku dnešního zasedání               

omluvila a pověřila proděkana Krištoufka, aby nás seznámil s tím, co se událo od minulého               

zasedání senátu. 

 

Proděkan Krištoufek řekl, že proběhlo zasedání Mezinárodní rady, která byla po dobu dvou dnů,              

online formou, tématem byla výuka. Pokrylo se pregraduální i doktorské studium, byli tam zástupci              

z řad garantů a zároveň i studenti. Vedení a garanti se zúčastnili jedné části a studenti druhé, aby                  

to bylo nestranné. Z jeho pohledu to bylo úspěšné, plno věcí se tam začalo řešit. Ukázalo se, že                  

český univerzitní systém je velmi odlišný od zahraničního, takže pro některé členy Rady to bylo               

zajímavé zjištění o systému fungování výuky, akreditacích atd.  

 

Děkanka se setkala se studentskými spolky, řešili hlavně spokojenost studentů s online výukou. 

 

Proděkan Krištoufek dále informoval, že zítra (4. 11.) proběhne online setkání paní děkanky a jeho               

se studenty a uchazeči, bude to podobné setkání jako bylo na jaře, bude to přes platformu Zoom a                  

rovněž na Facebooku. Jsou ochotni zodpovědět dotazy studentů i uchazečů. 

 

Řešilo se, jak pojmou zkouškové období, jak se k tomu postavit. Proděkan Krištoufek kontaktoval              

prorektorku Milenu Králíčkovou, předběžně se počítá s tím, že tento semestr doběhne v online              

módu, ale není to ještě oficiální. Na vedení by to rádi dořešili během tohoto týdne, aby mohli                 

studenty informovat o tom, co se bude dít a s čím mohou počítat. Je potřeba dořešit, jak pojmout                  
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počet termínů, kolik jich musí být online, na jaře byl jeden povinný online termín, ale nyní je situace                  

jiná, nevíme, jak to bude v lednu, plánuje se tedy špatně. Proděkan Krištoufek by byl pro to,                 

abychom měli minimálně tři online termíny. 

 

Proběhly oslavy 30 let fakulty, což bylo rovněž online, kdy proběhla velmi zajímavá diskuze s               

absolventy fakulty a vyučujícími. 

 

Byly zrušeny promoce do konce kalendářního roku, všechny se odkládají na jaro 2021. 

 

Společně se Studijní komisí AS FSV UK řeší Kulaté stoly a sdílení dobré praxe - zítra bude setkání                  

komise a proděkana Krištoufka, jak to má být provázané, v jakých frekvencích, aby to dávalo               

smysl. 

 

Nick Ojo Omorodion se zeptal ohledně SIS a zápisu předmětů pro tento semestr, slyšel z mnoha                

stran, že letošní zápis jak bakalářských, tak magisterských studentů nebyl v pořádku. Když se              

zapisovali, tak prvních 10 minut to vůbec nefungovalo, až poté co se odhlásili a znovu přihlásili, tak                 

to začalo fungovat. Ví, že to není chyba někoho, kdo sedí na Hollaru, ale rád by tuto připomínku                  

vznesl výše, na centrální SIS, zda by se to mohlo řešit. 

 

Proděkan Krištoufek odpověděl, že problém, o kterém ví, bylo to, že studenti prvního ročníku              

NMgr. se dostali databázově mimo koš a nešlo jim předměty zapisovat, což bylo opraveno během               

prvních 10 minut. Ví jen o tomto, o jiných problémech, např. bakalářských studentů, neví. Žádné               

hromadné problémy jinak nezachytili. Problémy jsou opakované, SIS neustále urgují, pracuje se            

zároveň na nových verzích, je to něco, s čím se nedá moc dělat, snaží se, aby nevznikaly chyby                  

na fakultní straně, což se jim myslí daří. Na univerzitní úrovni to moc neovlivní. 

 

Dále se Nick Ojo Omorodion zeptal, zda se budou zase odpouštět poplatky za delší studium, jako                

tomu bylo na jaře. Proděkan Krištoufek řekl, že co se týká českých programů, tak nyní se nic                 

takového neplánuje, na jaře to bylo nařízeno centrálně z MŠMT, bylo to dané zákonem. Co se týká                 

cizojazyčných programů, tak tam se řešily slevy, ale to by více řekla členka kolegia pro cizojazyčné                

studijní program Malvína Krausz Hladká. K centrálnímu odpouštění se přistupovat nebude,           

maximální doba studia se také již více prodlužovat nebude, žádná informace z RUK o tomto nešla.                

Vychází se z toho, že výuka probíhá, není omezována, je stejně kvalitní jako prezenční, proto není                

potřeba nic odpouštět. 
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Malvína Krausz Hladká doplnila, že je to přesně v tomto smyslu. Fakulta komunikovala s garanty a                

řediteli institutů a rozhodlo se, že žádné slevy nyní udělovány nebudou, ale samozřejmě stále platí               

opatření děkanky ohledně slev za vynikající výsledky atd. 

 

Host Michal Červinka by se rád vrátil k tomu, co řešili na Studijní komisi, a to, že se ví o tom, že                      

budeme do konce semestru učit online a zkoušky proběhnou distančně. Děkuje, že to proděkan              

Krištoufek vznesl na kolegiu děkanky, ale rád by se zeptal, jak to tedy bude, protože se na něj                  

obrací studenti, že jsou “zaseknutí” v Praze, a to z toho důvodu, že se bojí odjet domů, aby pak                   

neměli problém s návratem, a zároveň mají obavy, aby mohli skládat zkoušku distančně v případě,               

že se rozhodnou odjet. Rád by proto poprosil vedení fakulty, zda by mohlo primárně sdílet               

informace o zkouškovém období zahraničním studentům, aby mohli opustit Prahu a měli jistotu, že              

např. do půlky února mohou zůstat doma se svými rodinami. Rád by se zeptal, jak toto bylo                 

komunikováno a jak to bude informováno mezi garanty a koordinátory programů. 

 

Malvína Krausz Hladká potvrdila, že se to projednávalo na fakultní úrovni a jsou připraveni na to,                

aby tuto ifnormaci předávali garantům a hlavně studentům, čekají na výsledné rozhodnutí vedení a              

budou to komunikovat dále. Proděkan Krištoufek doplnil, že to pravděpodobně půjde přes opatření             

děkanky, jako tomu bylo na jaře, rádi by to zprocesovali do konce týdne, chtějí však kontrolu                

garantů a ředitelů institutů, ve chvíli, kdy bude OD hotovo, pak ho budou komunikovat, zašlou               

studentům přes SIS informaci a samozřejmě to půjde přes sociální sítě. 

 

Nick Ojo Omorodion doplnil, že např. na IMS mají ve vyhlášce ředitele institutu, že IMS garantuje                

výuku hybridní, i když se bude moci chodit prezenčně na výuku, tak se bude zároveň učit hybridně,                 

aby se studenti právě nebáli odjet např. domů na Slovensko. Proděkan Krištoufek řekl, že by byli                

rádi, aby toto bylo explicitně vydáno právě v OD, směřují k tomu. 

 

4. Studentské peníze 
 

Předseda senátu Václav Moravec předal slovo místopředsedovi AS FSV UK Ondřeji Švedovi, aby             

nás seznámil s rozdělením studentských peněz. 

 

Ondřej Šveda řekl, že studentská komora zasedala 27. 10. 2020, obdrželi celkem 26 projektů,              

přičemž celková výše požadovaných prostředků činila okolo 190 tis. Kč. Zasedání moderoval Nick             

Ojo Omorodion, za což mu děkuje, vše proběhlo online, schválili všechny projekty, učinili tak s               

vědomím, že mnoho projektů, které podpořili na únorovém zasedání, kvůli koronavirové pandemii            

nemohlo proběhnout, tím pádem u většiny nedojde k čerpání přidělených prostředků. Tentokrát            
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vzali nově, kvůli koronaviru, na vědomí, že při uskutečňování jednotlivých akcí musí být brány              

ohledy na všechna aktuální vládní opatření, což vzali v potaz při rozhodování u některých projektů,               

kde je nutná fyzická účast, tyto projekty budou podpořeny jen za podmínky, že budou dodržena               

všechna vládní nařízení (např. Politologický ples). Veškeré rozdělení financí bylo v podkladech pro             

dnešní zasedání. Senát bere čerpání Studentských peněz na vědomí, proto navrhli následující            

usnesení a Ondřej Šveda vyzval k hlasování. 

 
Usnesení č. 3: AS FSV UK bere na vědomí čerpání tzv. Studentských peněz ze dne 27. října                 

2020. 

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

Kobylka, Kraváček, Křovák, Lemonová, Ojo Omorodion, Šourek, Šveda, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Vzato na vědomí 
 

5.  Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia v ak. roce 2021/22 
 

Předseda AS FSV UK Václav Moravec předal slovo proděkanu pro doktorské studium Tomáši             

Cahlíkovi, aby nás provedl tímto bodem zasedání. 

 

Proděkan Cahlík řekl, že procedura, kterou se podmínky předkládají senátu je převzata z minulých              

let. Stejně tak obsah materiálu se moc nemění, mění se vždy akorát detaily, které vznáší               

předsedové oborových rad. Oproti minulým letům byla do podmínek vložena možnost, že děkanka             

může upustit od přijímací zkoušky, pokud o to student požádá a oborová rada schválí, není to u                 

všech studijních programů, není to u CERGE a u studijního programu Mezinárodní            

vztahy/International Relations. 

 

Z jednání Studijní komise vzešly dva podněty - aby šla zkouška formou videokonference povolit              

také ze zdravotních důvodů, což nyní bylo uvedeno jako důvod, který nevede k povolení zkoušky               

formou videokonference a dále aby byla zkrácena lhůta pro podávání žádosti o zkoušku formou              

videokonference z 10 na 5 dnů. Proděkan Cahlík na tyto připomínky reagoval a společně se               

studijními referentkami pro doktorské studium podmínky upravili dle připomínek, tedy že vážné            

zdravotní důvody jsou nyní důvodem pro povolení zkoušky formou videokonference a 10 dnů bylo              

zkráceno na 5 pracovních dnů. Zůstalo jen otevřeno téma, jak budou podmínky komunikovány             

mezi vedením fakulty a senátem v budoucnosti. Proděkan je připraven domluvit se na postupu na               

jaře s nově zvoleným senátem. 
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Předseda Studijní komise Martin Štoll poděkoval, že pan proděkan Cahlík takto rychle zareagoval             

a změny do podmínek zanesl. Rád by se zeptal, zda se v tomto případě jedná o jinou proceduru,                  

než tomu je u pregraduálních studentů. Princip, že to jde nejprve na RUK a pak až na Studijní                  

komisi nepovažuje za příliš šťastný, jelikož komise již nemůže v podstatě nic namítat. Ptá se, zda                

proceduru nesloučit, proč by nemohla být stejná jako u pregraduálních studentů. Je to tedy otázka               

spíše pro další senát. 

 

Proděkan Krištoufek řekl, že procedura by měla být podobná jako u podmínek pro pregraduální              

studenty, řešili to trochu také na kolegiu děkanky. Celá procedura je ovlivněna termíny, kdy je               

nutné předložit podmínky ke kontrole na RUK. Doktorské podmínky se schvalují až v listopadu pro               

to, že se přijímací řízení otevírá až v lednu, tím pádem se celá procedura posouvá na pozdější                 

období, než je tomu u pregraduálních podmínek. Proto se možná historicky dospělo k tomu, že               

jsou podmínky předkládány komisi víceméně jako hotová věc. Martin Štoll řekl, že by se tím               

pádem komise musela scházet v létě, aby doktorské podmínky projednala, což je samozřejmě             

velmi nepraktické, když v tu dobu senát nefunguje. Je otázka, jak to pojmout, ale teoreticky pokud                

by to komise byla ochotna komentovat během léta, tak tomu nic nebrání. 

 

Proděkan Cahlík navázal, že je zde celá řada možností, kdy budeme podmínky Studijní komisi              

předkládat. Přijde mu nelogické, aby komise projednávala materiál, ke kterému nemůže v podstatě             

již nic říct. Můžeme se domluvit tak, že komise obdrží podmínky v době, kdy budou nahrány do                 

SIS a bude mít 6 týdnů na projednání, stejně jako rektorát, pokud by byly připomínky z jedné nebo                  

druhé strany, může tak dojít ke snadnější kooperaci, než když jsou předkládány komisi podmínky,              

které jsou již rektorátem schváleny. 

 

odešel Emil Aslan 

 

Proděkan Krištoufek řekl, že kdyby měla být u Ph.D. dodržena stejná posloupnost jako u              

pregraduálních podmínek, tak by se komise musela sejít v srpnu. Michal Červinka řekl, že otázka               

tedy je, zda by se mohly podmínky schvalovat dohromady. Proděkan Cahlík odpověděl, že zjistí              

všechny lhůty, které musí být dodrženy a společně s proděkanem Krištoufkem se pokusí systém              

sjednotit. 

 

Předseda AS FSV UK Václav Moravec následně vyzval k hlasování o usnesení. 
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Usnesení č. 4: AS FSV UK schvaluje podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium v              

akademickém roce 2021/2022. 

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

Kobylka, Kraváček, Křovák, Lemonová, Ojo Omorodion, Šourek, Šveda, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 
 
přišel Martin Bláha 

 

6. Situace studentů během druhé koronavirové vlny  
 
Předseda AS FSV UK Václav Moravec předal slovo členu předsednictva Nicku Ojo Omorodionovi,             

jako předkladateli tohoto bodu, aby nám k tomu řekl více. 

 

Nick Ojo Omorodion řekl, že by rád rozvedl debatu o tom, jak se studenti mají, co je trápí a co                    

musí překonávat během druhé vlny koronaviru. Největším problém je situace na kolejích. Rád by              

aktualizoval pár informací, které se změnily od doby, co psal důvodovou zprávu. Od kvestora UK               

byl studentům na kolejích zaslán e-mail, ve kterém se píše, že od 1. září je poskytována 50% sleva                  

z ceny kolejného, pokoj bude zapečetěn pokud vrátí klíče. Mohou se odstěhovat, bez penále, ale               

musí si vystěhovat své věci. On osobně má spolužáka, který je nyní na Slovensku, má u sebe klíč                  

od pokoje, věci má zde na koleji a snažil se kontaktovat vedení koleje, kde bydlí, jak má                 

postupovat, a dostal odpověď, že si může nechat pokoj zapečetit, ale musí vrátit klíč, sleva se                

neposkytuje. Je možné, že od kvestora UK přišel e-mail až poté. Nick Ojo Omorodion se ptá, jestli                 

je sleva 50 % dostatečná, když za danou situaci student nemůže. Sleva mu přijde malá, na jaře                 

platili 10 % kolejného. A co mají dělat studenti, kteří jsou v cizině a mají klíč u sebe a nemohou ho                     

tedy odevzdat. Rád by poprosil předsedu AS FSV UK Václava Moravce, zda by se obrátil na AS                 

UK a informoval je o situaci studentů na kolejích. Rád by otevřel debatu, co si o tom plénum myslí                   

a jak se k tomu postavit. 

 

Václav Moravec řekl, že není problém odeslat dopis předsedovi AS UK a Davidu Emlerovi jako               

předsedovi Rady Kolejí a menz, v němž by požádal o urychlené řešení celého problému. 

 

Děkanka se zeptala, zda by toto nešlo řešit právě s Davidem Emlerem, on je předsedou Rady                

Kolejí a menz, je významným funkcionářem a jeho slovo má tak velkou váhu, takže to může rychle                 
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vyřešit. Myslí si, že je efektivnější, když se obrátí přímo na něj, aby toto vyřešil, protože dopis od                  

předsedy AS FSV UK předsedovi AS UK bude trvat déle, než se vyřeší.  

 

Hana Kubátová doplnila, že se zúčastnila EK AS UK, kde se tato situace také řešila, situace na                 

KaM není dobrá, pan kvestor UK mluvil o více než stostránkové forenzní zprávě, která poukázala               

na mnohá pochybení. Sama by apelovala na to, abychom nějaký dopis napsali, aby bylo              

zaznamenáno, co se děje a co studenti musí v této době řešit. Byla by pro, abychom kromě                 

požádání Davida Emlera o řešení, napsali také dopis jako senát. 

 

Václav Moravec řekl, že se dopisem obrátí na předsedu AS UK prof. Zahálku a předsedu Rady                

Kolejí a menz dr. Davida Emlera, do kopie dá zástupce fakulty v AS UK.  

 

Předseda AS FSV UK Václav Moravec následně vyzval k hlasování o následujících usneseních. 

 

Usnesení č. 5: AS FSV UK považuje za tristní situaci, v níž se ocitají studentky a studenti FSV v                   

rámci druhé vlny pandemie covid-19 při jednání s KaM. AS FSV UK proto vyzývá kvestora UK,                

vedení KaM a Radu KaM k rychlému a vstřícnému řešení ve prospěch studentek a studentů. 

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

Kobylka, Kraváček, Křovák, Lemonová, Ojo Omorodion, Šourek, Šveda, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 
 
Usnesení č. 6: AS FSV UK pověřuje předsedu AS FSV UK Václava Moravce, aby informoval o                

situaci studentů FSV na kolejích během druhé vlny koronaviru předsedu AS UK Františka Zahálku,              

předsedu Rady Kolejí a menz Davida Emlera, kvestora UK Tomáše Horáčka a ředitele KaM Jiřího               

Macouna. 

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

Kobylka, Kraváček, Křovák, Lemonová, Ojo Omorodion, Šourek, Šveda, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 
 

Host Michal Červinka navrhl, jestli by senát nezařadil na příští zasedání tento bod znovu a zda by                 

nebylo vhodné pozvat Davida Emlera, jeho názor by mohl být velmi cenný. Václav Moravec řekl,               

že to možné určitě je, protože předpokládá, že dojde k odpovědím na jeho dopisy, tak si to s                  
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Nickem Ojo Omorodionem bere na starosti, aby byl senát informován o tom, jak se situace změnila                

od dnešního zasedání. 

 

Jiří Kukačka se zeptal Nicka Ojo Omorodiona, zda má nějaké informace od studentů, jaké mají               

problémy. On sám se vždy snaží studentů po přednášce ptát, zda je něco s čím jim může pomoci,                  

ale má pocit, že při online výuce je od nich odříznutý, tak jestli nemá informace od studentů, např.                  

od cizinců. Osobně narazil na problém s časovými pásmy, kdy někteří studenti z U.S. mají jeho                

přednášku např. ve 3 hodiny ráno, proto se rozhodl pro nahrávání přednášek a zasílání videí. 

 

Nick Ojo Omorodion řekl, že o cizincích nic neví, ale co slyšel, žádní jiní spolužáci nic naléhavého                 

neřeší, a i kdyby ano, tak mají již dílčí postupy, jak to řešit. Studenti měli problém s půjčováním                  

knih, ale nyní je již spuštěna databáze, takže tento problém odpadl. O žádných jiných problémech               

neví. 

 

Děkanka řekla, že měla schůzku se studentskými spolky, kde tyto věci také řešily, řeší to i                

průběžně s řediteli institutů a zdá se, že problémy se daří odfiltrovávat právě díky vedení institutů.                

Komunikuje i s garanty. Spolky se snaží studenty spojit, dělají různé online hry, aby se studenti                

socializovali. Jediné, co je stále trápí, je psychologická pomoc pro studenty, což se však nyní               

změní, protože již máme nalezenou psycholožku, která by měla začít pracovat přímo pro naše              

studenty, hledají peníze, aby mohli podobnou poradnu otevřít i pro cizojazyčné studenty. 

 

Václav Moravec požádal senátorky a senátory o zaslání dalších podnětů, které by byly zapotřebí              

řešit a můžeme je zařadit na prosincové jednání senátu, ať problémy studentů nezužujeme jen na               

KaM. Jiří Kukačka by rád toto podpořil, aby se to netýkalo jen KaM, ale možná vyvstanou právě i                  

jiné problémy, které by bylo vhodné řešit a je určitě vhodné to probrat také na plénu. Václav                 

Moravec potvrdil, že to na prosincové jednání určitě zařadí. Sám sbírá podněty od svých studentů               

(např. funkčnost systému SIS apod.). Prosí o zaslání podnětů včas, může si pak vyžádat              

stanovisko vedení fakulty a dát to do důvodové zprávy. Tato výzva se týká hlavně studentské               

komory, která je se studenty více v kontaktu. 

 

Host Michal Červinka řekl, že časová pásma již s proděkanem Krištoufkem také řešili na Studijní               

komisi. Napadá ho, jestli by nemělo být připravované OD předloženo Studijní komisi, že by tam               

mohla něco doplnit, kdyby vedení fakulty na některé aspekty zapomnělo. Studijní komise chce také              

vyvinout aktivitu. Na Studijní komisi zmiňoval, že studentské spolky nemají přehled o všech             

studentech, ale jen o těch, kteří jsou ve spolcích, ale jsou zde určitě studenti, o jejichž problémech                 

ani nemusíme vědět, takže více platforem pro sběr podnětů je určitě vhodné. 
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Děkanka řekla, že s tím počítá, že již tvorba OD bude probíhat ve spolupráci se Studijní komisí.                 

Proděkan Krištoufek potvrdil, že s tím není problém, ale rád by se držel stručnosti a jasnosti, aby                 

bylo OD srozumitelné. Chtěl by to mít vyřešené do konce týdne, takže bude potřebovat rychlou               

reakci, čím více podnětů, tím lépe. 

7. Volby do AS FSV UK 

 
Předseda AS FSV UK Václav Moravec řekl, že minule byla ustavena Volební komise, která už               

začala pracovat. Na minulém zasedání jsme nestihli schválit usnesení, které přijímal i senát             

minulý, kdy bylo doporučeno kandidátům, aby k prezentaci svých programů využívali hlavně            

webové stránky senátu. Ve spolupráci s předsedou Volební komise Petrem Soukupem byly            

vyvěšeny i zápisy z jednání komise a harmonogram prací Volební komise, což vycházelo z jeho               

dopisu Volební komisi. 

 

Otevírá tímto diskuzi. 

 

Petr Soukup jako předseda Volební komise řekl, že poprvé byla Volební komise svolána             

místopředsedou AS FSV UK Ondřejem Švedou, kde byli členové komise seznámeni s hlavními             

úkoly a povinnostmi, poté byl na tomto zasedání zvolen předsedou komise. Dosud měli tři              

zasedání, všechny zápisy jsou k dispozici na webu senátu. Připravili harmonogram činností komise             

a informaci pro kandidáty v českém i anglickém jazyce, vše je zveřejněno na volebním webu               

senátu. Petr Soukup tímto poděkoval Kateřině Vovsové za pomoc s administrativou. Podíleli se             

také na tom, co je zveřejněno na webu fakulty. Informace o podávání návrhů na kandidáty/ky je                

nyní na titulce fakultního webu. Otestovali volební aplikaci, vyzkoušeli manuál, vznesli připomínky,            

které vzal tajemník v potaz, v tuto chvíli máme definitivní verzi aplikace, máme manuál pro voliče v                 

českém i anglickém jazyce. Komise pro vnější vztahy AS FSV UK má k dispozici materiály pro                

natočení videí. Proběhne ještě finální testování, kdy budou simulovat situaci reálných voleb. V             

pátek 6. 11. se sejdou prezenčně na Hollaru a zkontrolují návrhy kandidátů a kandidátek. Aby               

došlo k férovosti, tak proběhne losování volebních čísel pro jednotlivé kandidáty, pod kterým             

budou figurovat na kandidátce a také ve volební aplikaci. Petr Soukup poděkoval Volební komisi              

za skvělou práci, kterou od začátku odvádí a je velmi aktivní, dále poděkoval tajemníkovi fakulty za                

spolupráci, Komisi pro vnější vztahy AS FSV UK a PR oddělení za kooperaci při zveřejňování               

informací.  
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Místopředseda senátu Ondřej Šveda se zeptal, jak se bude komise stavět k návrhům s              

naskenovaným podpisem, jestli je to uznatelný dokument či nikoliv. Upřesnil, že by rád tuto              

problematiku vyjasnil.  

 

Petr Soukup se přiklání k tomu, že podpis by měl být fyzický, ale otevře to ještě na komisi, pokud                   

přijmou stanovisko, že bude i naskenovaný podpis postačovat, tak k tomu budou tak přistupovat,              

ale dle informací je stanoveno, že to musí být doloženo fyzicky 

 

Denisa Hejlová řekla, že někteří kandidáti mohou být v izolaci, resp. nemocní, takže nebudou moci               

s podepsaným dopisem jít na poštu, abychom je v tomto nediskriminovali, byla by i pro sken.                

Pokud budou pochybnosti, tak by byla pro to ověřovat pravost podpisů, ale bojí se toho, že lidí,                 

kteří teď nemohou fyzicky ven je hodně. Filip Láb reagoval, že on sám je teď v karanténě, do pátku                   

se na fakultu nedostane, kandidátku by podat chtěl, doufá, že to dopadne dobře, protože se našli                

kolegové, kteří za ním přijeli, vzali si od něj návrh a dovezli na Hollar, ale pokud by to šlo jen                    

fyzicky a nebyl by v Praze, tak by měl problém, přiklání se ke skenu. 

 

Host Michal Červinka řekl, že dotaz na posledním zasedání vznesl on a bylo mu řečeno, že se to                  

má poslat poštou s tím, že doručovací datum je rozhodné datum. Překvapuje ho, že se vznáší ta                 

otázka nyní znovu, když se to mohlo řešit dříve. Rozhodná věc je, jak máme nastavený Volební                

řád, mohlo by to vznést prostor k tomu, že někdo zpochybní celé volby a kandidáty. 

 

Ondřej Šveda souhlasí s tím, že my jako senát jsme to dali do rukou Volební komise, můžeme                 

vznést jen přání, ale je to na komisi, jak rozhodne. 

 

Nick Ojo Omorodion se zeptal Petra Soukupa, když si jako kandidát vytisknu, podepíši návrh a               

pošlu ho navrhovateli, který ho podepíše a jako sken zašle zpět kandidátovi, který si to poté                

odnese na Hollar, tak jestli to takto jde. 

 

Petr Soukup řekl, že Volební řád říká, že návrh na kandidáta obsahuje písemný souhlas kandidáta.               

Osobně je pro to, že to musí být opravdu fyzicky podepsané. Doba pro návrhy byla dlouhá, je tady                  

nějaký předpis, který by se měl dodržet, je to jeho názor, ale nechá to na celé komisi. 

 

Václav Moravec vyjádřil překvapení nad touto debatou, protože očekával, že sporné otázky jsou již              

vyřešeny Volební komisí. Navíc se dotázal na návrhy ve formě skenu, které dorazí datovou              

schránkou, jelikož jsme již jeden návrh takto obdrželi. Petr Soukup řekl, že datová zpráva je               

doručení jako poštou, ale pokud jde o podpisy, tak to musí být elektronicky podepsané, poté by to                 

přijal. 
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Petr Soukup ještě doplnil, že ve Volebním řádu se nic nepíše o navrhovateli, jeho podpis by mohl                 

být asi jako sken, ale kandidát to musí podepsat naprosto jasně. 

 

Hana Kubátová řekla, že by to nerada měnila tři dny před koncem podávání návrhů, na minulém                

jednání bylo jasně řečeno, že to musí být fyzicky podepsané a toho by se držela.  

 

Petr Kobylka řekl, že když to pošle on za sebe datovou zprávou, elektronicky podepsané, tak si                

myslí, že je to v pořádku. 

 

Děkanka řekla, že není nikde napsáno, jak to má být přesně podáno, takže by to nechala na                 

Volební komisi, ta bude muset rozhodnout, které návrhy přijme. 

 

Host Michal Červinka souhlasí s Petrem Soukupem, že Volební řád neupravuje navrhovatele,            

takže se dostáváme do složité situace, protože možná v návrhovém lístku nemusí být vůbec              

podpis navrhovatele. Přimlouval by se k tomu, jestli by šlo obratem na web a sociální sítě dát info,                  

že návrhové lístky lze doručit skrz datovou zprávu a že podpis navrhovatele tam být nemusí,               

pokud to volební komise schválí, tak by tuto informaci přes sociální sítě vyslal. Stejně tak, pokud                

se Volební komise dohodne, že přes datovou zprávu to nepřijme, tak jestli by mohl Václav               

Moravec a nebo tajemnice senátu kontaktovat onoho jedince, který již návrhový lístek datovou             

zprávou poslal, aby ho podal fyzicky.  

 

Václav Moravec reagoval, že se do technikálií kolem voleb rozhodně zapojovat nebude, že by to               

mohlo být bráno jako ovlivňování procesu voleb, když jednomu kandidátovi řekne ať si podá návrh               

znovu, ale přitom neviděl ty ostatní návrhy, také nemusí být správně podané. Od toho jsme zvolili                

Volební komisi, aby dohlížela na průběh voleb. 

 

Michal Červinka řekl, že nikde není napsáno, že člověk musí použít návrhový lístek, který byl               

vytvořen Jiřím Kukačkou a zveřejněn na webu fakulty, pokud bude na listu papíru vše, co má návrh                 

obsahovat, tak to nemusí být tento konkrétní formulář. 

 

Jiří Kukačka řekl, že si myslí, že v tomto musí rozhodnout Volební komise, ale kdyby on byl v                  

komisi, tak by osobně prosazoval to, aby se braly doručené návrhy i datovou zprávou. Ve               

Volebním řádu nemůže být specifikováno vše, takže si myslí, že by komise mohla být              

benevolentní, nevidí důvod k tomu vyřazovat kandidáty kvůli formálním nedostatkům kandidátky. 
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Proděkan Krištoufek řekl, že záleží, jak je závazný dokument informace pro kandidáty zveřejněný             

na volebním webu, kde je explicitně specifikováno, že to musí být fyzicky podepsáno, ale jinak               

souhlasí s Jiřím Kukačkou, záleží na Volební komisi, ale kdyby na to koukal jako kandidát, tak tady                 

to je explicitně napsané. 

 

Jiří Kukačka řekl, že v logice toho předpisu je, že když někoho navrhuji, tak svůj návrh musím                 

nějak potvrdit, což je ten podpis. Ale šlo by určitě technicky uznat, když se bavíme o datové                 

schránce, kdyby navrhovatel i kandidát poslali ten návrhový lístek za sebe skrze svoji datovou              

schránku. Za AS FSV UK by to neřešil, nechal by to na Volební komisi. 

 

Václav Moravec s tímto souhlasí a proto vyzval Petra Soukupa, aby to rozhodli na Volební komisi a                 

aby svá rozhodnutí pro vyřazení kandidáta případně řádně odůvodnila.  

 

Jiří Kukačka ještě doplnil, že u té datové zprávy neví jak to funguje, ale je možné, že se k nám                    

dostane se zpožděním. Tajemník řekl, že máme univerzitní datovou schránku, kdy na rektorátu             

rozdělují jednotlivé datové zprávy na fakulty, takže tam je zpoždění možné. 

 

Václav Moravec řekl, že bychom se možná mohli poučit z právě položených dotazů i diskuse a do                 

budoucna aktualizovat Volební řád na základě aktuálních zkušeností. Vyzval Jiřího Kukačku, jestli            

by to mohli probrat na Legislativní komisi a případně iniciovat změnu. 

 

Jiří Kukačka řekl, že změnu můžeme iniciovat, reflektovat zkušenosti z elektronických voleb do             

Volebního řádu. Jde o to, jestli apelovat na vedení fakulty s tím, že to ale zdědí nový senát. 

 

Václav Moravec řekl, že bychom měli budoucímu senátu předat podněty, popř. vedení fakulty a              

vedení to novému senátu předá nebo nikoliv, ale změnu bychom ještě iniciovat měli. Bude to ku                

prospěchu budoucích voleb. 

 

Děkanka řekla, že to dalšímu senátu rádi předloží, pokud to bude stávající senát považovat za               

důležité. 

 

Petr Soukup řekl, že za Volební komisi předají senátu návrhy na úpravy Volebního řádu. 

Senát vyjádřil tichý souhlas s návrhem na změny Volebního řádu. 

 

Václav Moravec poděkoval za věcnou debatu a nechávají rozhodnutí čistě na Volební komisi.  

Dále vyzval k hlasování o následujícím usnesení. 
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Usnesení č. 7: AS FSV UK doporučuje kandidátům do AS FSV UK, aby k prezentaci svého                

volebního programu využili zejména webové stránky Akademického senátu FSV UK.  

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

Kobylka, Kraváček, Křovák, Lemonová, Ojo Omorodion, Šourek, Šveda, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 
 

8. Různé 

 
Host Michal Červinka se zeptal děkanky na kauzu SBP, s.r.o., a její vývoj. Děkanka odpověděla,               

že stále probíhá vyšetřování Policií ČR, se kterou spolupracují, co se týče civilní žaloby, bylo ještě                

na základě nově zjištěných okolností vyžádáno stanovisko od IPS FSV UK, aby si byli jistí, že je od                  

protistrany v občanskoprávním sporu nic nepřekvapí. Tajemník doplnil, že nyní právnička tento            

materiál od IPS FSV UK zpracovává a poté už žalobu podají. Děkanka řekla, že šetření trestního                

oznámení bude podle všeho trvat ještě dlouho. 

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

které se uskuteční 1. prosince 2020 v 15:00 hodin, způsob zasedání bude upřesněn dle aktuální               

epidemiologické situace. 

 

 

 

PhDr. Václav Moravec, Ph.D, Ph.D. 

     předseda AS FSV UK 

 
 
 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Kateřina Vovsová, tajemnice AS FSV UK 
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