Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 4. 12. 2018 od 15.00
Místo: Hollar, č. 212
Přítomni:
Za pedagogickou komoru:
Mgr. Ing. Olga Angelovská, RNDr. Michal Červinka, Ph.D., PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil.,
Ph.D., doc. PhDr. Jan Halada, CSc., Ing. Monika Hollmannová, PhDr. Mgr. Jiří Kukačka,
Ph.D., PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.
Za studentskou komoru:
Bc. Miroslav Čermák, Mgr. et Mgr. Markéta Havelková, PhDr. Karel Höfer, Mgr. Veronika
Macková, Mgr. Karolína Musilová, Ondřej Sýkora, Mgr. Sandra Štefaniková, Mgr. Martina
Topinková
Omluveni:PhDr. David Emler, Ph.D., Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
Dále nepřítomni:PhDr. Kamil Švec, Ph.D.
Hosté: děkanka FSV UK PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., proděkan pro studijní
záležitosti doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D., proděkan pro koncepci a kvalitu studia
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D., tajemník fakulty Mgr. Tomáš
Gec, budoucí tajemník fakulty Ing. Ondřej Blažek, studenti Petr Kobylka a Martin Bláha

1. Schválení návrhu programu a zápisu z minulého zasedání AS FSV UK
Karel Höfer uvítal přítomné senátorky, senátory, členy vedení a hosty. Senátorky a senátoři
se následně dohodli na změně programu zasedání AS FSV UK. Zápis z minulého zasedání
byl standardně rozeslán k připomínkám, které byly následně zapracovány. Michal Červinka
navrhl změnu zápisu z červnového zasedání AS FSV UK v otázce ne/přítomnosti Kamila
Švece. Doporučil předsednictvu, aby na příštím (lednovém) jednání senátu zařadilo tento
bod k projednání.

Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje upravený program zasedání 4. 12. 2018.
Pro: Červinka, Ditrych, Halada, Hollmannová, Kukačka, Novotný, Čermák, Havelková, Höfer,
Macková, Musilová, Sýkora, Štefaniková
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Schváleno
Usnesení č. 2:AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání 6. 11. 2018.
Pro: Červinka, Ditrych, Halada, Hollmannová, Kukačka, Novotný, Čermák, Havelková, Höfer,
Macková, Musilová, Sýkora, Štefaniková
Proti: nikdo
Zdržel se: Novotný
Schváleno
2. Zprávy z komisí AS FSV UK
Ekonomická komise se sešla 3. prosince 2018 v počtu tří členů. Projednávali navýšení
rozpočtu FSV UK, principy rozdělování příspěvků, kontrolu čerpání rozpočtu a diskutovali o
aktuální situaci ohledně stavby v Jinonicích. Kamil Švec rezignoval na členství v
Ekonomické komisi.
Legislativní komise se sešla 4. prosince 2018. Projednávala otázku formy řádného pozvání
Kamila Švece na toto zasedání a vypořádání připomínek k Jednacímu řádu AS FSV UK.
Bude konzultovat s dr. Stašou a poté předloží AS ke schválení.
Studijní komisese nesešla, záležitosti diskutovala po e-mailu.
Komise pro rozvojse nesešla.
Zprávy byly vzaty na vědomí.
3. Volby do AS FSV UK a AS UK
Karel Höfer poděkoval členům volebních komisí a oběma jejich předsedům – Monice
Hollmannové a Jakubovi Záhorovi za práci při organizaci voleb do AS FSV UK a AS UK.

Monika Hollmannová informovala o průběhu voleb do AS FSV UK a AS UK. Dále se
rozproudila debata o průběhu voleb a jejich přípravě (Hollmannová, Krištoufek, Čermák,
Červinka, Novotný, Kukačka, Tejkalová). Debata se týkala organizace voleb a s ní
spojených problémů. Jednalo se o účast členů volebních komisí, obsazení volebních komisí,
instrukcí ke konání voleb, finalizaci a odevzdání protokolu o výsledku voleb, elektronizaci
voleb, zodpovědnosti za přípravu voleb, šíření informace o odměně studentů za členství ve
volební komisi, vyhlašování voleb, spolupráce s děkanátem a zapojení budoucí Komise pro
rozvoj. Debata směřovala k závěrům, že akademický senát by měl příště jasněji formulovat
postup při konání voleb, odpovědnost jednotlivých zapojených složek a v dostatečném
předstihu (nejlépe 6 měsíců před volbami) koordinovat součinnost s děkanátem. Karel Höfer
navrhl dvě usnesení, ke kterým se vedla diskuze o tom, zda je či není patřičné vyzývat
budoucí senát k nějakým aktivitám (Ondřej Ditrych).
Přišla Martina Topinková.
Usnesení č. 3:AS FSV UK děkuje všem členům volebních komisí a dalším zaměstnancům
fakulty za uspořádání voleb.
Pro: Červinka, Ditrych, Halada, Kukačka, Novotný, Čermák, Havelková, Höfer, Macková,
Musilová, Štefaniková, Topinková
Proti: nikdo
Zdržel se: Hollmannová, Sýkora
Schváleno
Usnesení č. 4:AS FSV UK doporučuje budoucímu AS FSV UK, aby k organizaci voleb
přistoupil s dostatečným časovým předstihem a vedení FSV UK v kooperaci při zajištění
elektronického hlasovacího systému.
Pro: Červinka, Halada, Kukačka, Havelková, Höfer, Macková, Musilová, Sýkora, Topinková
Proti: nikdo
Zdržel se: Ditrych, Novotný, Čermák, Štefaniková
Schváleno
4. Informace vedení FSV UK
Děkanka informovala o proběhlém úspěšném výběrovém řízení na nového tajemníka FSV
UK.

Pokračují přípravy Reprezentačního plesu FSV UK.
Studentský spolek Stužák pořádá výjezdy na střední školy.
Pracuje se na přeložení předpisů a opatření do angličtiny a zároveň na revizi formulářů,
které v angličtině už existují (snaha o sjednocení).
FSV organizovala dne 19. října 2018 v Karolinu návštěvu ředitele Americké agentury pro
mezinárodní rozvoj (USAID) Marka Greena. Ten zde spolu s velvyslancem USA v Praze
Stephenem B. Kingem hovořil o mezinárodní rozvojové spolupráci a humanitární pomoci.
Pan Green následně písemně poděkoval za návštěvu.
Michal Červinka se zeptal, proč se pro cizojazyčné studenty nepřeloží všechny předpisy a
všechna opatření děkana (děkanky)? Děkanka poukázala na to, že kvalita překladů musí být
ekvivalentní původním předpisům, nelze je překládat neoficiálně. Do budoucna se bude
automaticky předpokládat, že vybraná opatření týkající se cizojazyčných studentů a
pedagogů budou překládána do angličtiny.
Proděkan Krištoufek ověřil možnost vygenerování anglojazyčného transkript v SISu (v
odpovědi Michalu Červinkovi z minulého zasedání).
Informace vedení FSV UK byly vzaty na vědomí.
Odešel Jan Halada.
5. Druhá změna rozpočtu FSV UK na rok 2018 (přílohy)
Tajemník informoval o druhé změně rozpočtu FSV UK na rok 2018.
Ekonomická komise projednala nejvhodnější formu návrhu usnesení, které předkládá vedení
AS FSV UK:
Usnesení č. 5: AS FSV UK schvaluje 2. změnu rozpočtu FSV UK na rok 2018 dle
předloženého návrhu. Finanční prostředky jsou určeny na posílení mezd pracovníků
jednotlivých institutů, center a děkanátu.
Pro: Červinka, Ditrych, Hollmannová, Kukačka, Novotný, Čermák, Havelková, Höfer,
Macková, Musilová, Sýkora, Štefaniková, Topinková
Proti: nikdo
Zdržel se: Novotný
Schváleno

6. Principy rozdělování příspěvků a dotací na FSV UK pro rok 2019 a následující
Děkanka představila principy rozdělování příspěvků a dotací na FSV UK pro rok 2019 a
následující, které navazují na principy rozpočtu univerzity. Cílem je, aby se peníze na vědu
rozdělovaly podle metodiky navržené univerzitou. Na rozšířeném kolegiu děkanky vyjádřil
pan prof. Veselý přání, aby CESES fungoval odděleně a ne pod Institutem sociologických
studií. Část rozšířeného kolegia děkanky byla pro schválení principů rozdělování příspěvků a
dotací na FSV UK.
Ekonomická komise projednávala principy na dvou zasedáních –na listopadovém se
domluvili na předložení dvou variant principů propočtu rozdělení prostředků. Nakonec se
přiklonila ke stávajícímu principu rozdělování příspěvků a dotací na FSV UK –prostředky se
v těchto ukazatelích přiznávají výhradně institutům FSV UK.
Markéta Havelková se dotázala, proč Ekonomická komise vidí jako problematické oddělení
CESES a ISS? Přijde jí jednodušší a transparentnější oddělit CESES od ISS –formálně
stejné peníze, jen administrativně méně náročné. Monika Hollmannová odpověděla, že se
jedná o příspěvek na vzdělávací činnost, avšak CESES je součástí fakulty vědeckého
založení. Markéta Havelková poukázala na to, že CESES se formálně na výuce podílí.
Monika Hollmannová se dále zeptala, zda akademická práce zaměstnanců CESESu je
placena z prostředků CESESu či z prostředků ISS –příspěvek na vzdělávací činnost se
nemá využívat pro vědeckou činnost, proto by to mělo být na domluvě mezi CESES a ISS.
Děkanka potvrdila, že akademici z CESES jsou placeni z rozpočtu ISS. Vědecká činnost se
počítá do koeficientu K –na fakultu pak přicházejí peníze za vědecké výstupy osob, které
jsou součástí i pedagogické činnosti. Tyto finance nejsou snadno oddělitelné, nicméně
pracovníci CESES dedikují své publikace buď ISS, nebo CESES, takže tam se finance
oddělit dají, stejně jako u grantů, předložený alternativní návrh to takto reflektuje. Ondřej
Ditrych poznamenal, že CESES by se mělo zabývat primárně vědeckou činností a pokud se
chce podílet na výukové činnosti, mělo by se vyrovnat s ISS. To je podle něj vyhovující
formou memoranda, a proto nevidí důvod, proč by to měl řešit senát. Vilém Novotný
vystoupil s odmítavým stanoviskem k předloženému návrhu s tím, že jeho argumenty proti
jsou známé již z předchozího projednání (např. prosinec 2017) a že koncepce současného
návrhu se od té doby příliš nezměnila. Poukázal například na to, že chybí mechanismus pro
omezení růstu nákladů na straně děkanátu.

Usnesení č. 6: AS FSV UK schvaluje Principy rozdělování příspěvků a dotací na Fakultě
sociálních věd Univerzity Karlovy pro rok 2019 a následující v předloženém znění (varianta
1).
Pro: Červinka, Ditrych, Hollmannová, Kukačka, Čermák, Höfer, Musilová, Sýkora, Topinková
Proti: Novotný
Zdržel se: Macková, Havelková, Štefaniková
Schváleno
7. Jmenování tajemníka FSV UK
Děkanka krátce zhodnotila proběhlé výběrové řízení na nového tajemníka FSV UK. Součástí
komise výběrového řízení byl předseda AS FSV UK David Emler, na pozorování pak
senátorka Monika Hollmannová. Výběrové řízení vyhrál Ing. Ondřej Blažek. Komise ocenila
zejména jeho rozsáhlý ekonomický background a způsob přístupu k procesům a snahu o
jejich efektivizaci.
Karel Höfer jménem senátu přivítal Ing. Blažka na zasedání. Ing. Blažek vyjádřil potěšení z
budoucí spolupráce. Vilém Novotný se dotázal na jeho priority ve funkci tajemníka. Ondřej
Blažek odpověděl, že hlavními úkoly pro několik prvních měsíců jsou především digitalizace,
projekt Jinonice, důkladná analýza fungování agendy, odhalení rizik a snaha nalézt efektivní
řešení a postupy. Jiří Kukačka se zeptal, zda bere v potaz, že fakultu nelze řídit jako firmu.
Ondřej Blažek odpověděl, že mimo zkušeností z komerční sféry (interní audit) hodlá ve
funkci tajemníka čerpat i ze svých předchozích zkušeností z neziskové sféry (Člověk v tísni).
Michal Červinka se dotázal, zda už se zapojil do diskuze o principech rozdělování
prostředků v rámci rozpočtu na rok 2019. Ondřej Blažek odpověděl, že předávka agendy
bude probíhat až v lednu, takže nikoliv.
Přišla Olga Angelovská.
Usnesení č. 7: AS FSV UK jmenuje komisi pro tajné hlasování ve složení: Michal Červinka,
Vilém Novotný a Miroslav Čermák.
Pro: Angelovská, Ditrych, Hollmannová, Kukačka, Havelková, Höfer, Macková, Musilová,
Sýkora, Štefaniková, Topinková
Proti: nikdo

Zdržel se: Červinka, Novotný, Čermák
Schváleno
Usnesení č. 8: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru děkanky jmenovat
tajemníkem FSV UK Ing. Ondřeje Blažka.
Vydáno lístků: 14
Odevzdáno lístků: 14
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 1
Schváleno
Odešla Veronika Macková.
8. Podmínky přijímacího řízení navazujícího magisterského programu
Ekonomický výzkum (CERGE)
Proděkan Ladislav Krištoufek informoval o podmínkách přijímacího řízení akreditovaného
navazujícího magisterského studijního programu Ekonomický výzkum v rámci Centra pro
ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE-EI). Poukázal na to, že ačkoli CERGE-EI
není formálně součástí Fakulty sociálních věd, akreditace nového programu musí být na
pokyn Rektorátu Univerzity Karlovy schválena Akademickým senátem FSV UK.
Studijní komise záležitost konzultovala elektronicky. Karolína Musilová se dotázala na
harmonogram studia, konkrétně na přípravný semestr, který má být součástí studia. Petr
Bednařík odpověděl, že zápis studentů 1. ročníku bude probíhat standardně v září.

Vilém Novotný se dotázal na důvod, proč jsou přijímací zkoušky v angličtině, když studium
probíhá v češtině. Ladislav Krištoufek odpověděl, že situace je v tomto obdobná jako u
přijímacích řízení na IES, kde se sice v minulosti stalo, že se proti tomuto někdo odvolal, ale
odvolání bylo následně zamítnuto. Petr Bednařík doplnil, že je to takto uvedeno v
akreditačním spisu, který byl schválen.
Michal Červinka se zeptal, proč má CERGE-EI výjimku ohledně přijímacího řízení, které
časově neladí s přijímacím řízením na FSV UK. Ladislav Krištoufek reagoval, že přijímací

zkoušky na CERGE-EI nejsou navázány na fakultní SIS. Děkanka doplnila, že program je
záležitostí CERGE-EI, které si tak může dovolit otevřít přijímací řízení až v prosinci. Navíc
tento magisterský program cílí na specifickou skupinu studentů –není to tedy stejná situace,
jako v případě fakulty, kdy se pracuje na spuštění přijímacího řízení a propagaci studijních
oborů (včetně aktualizovaných podmínek přijímacího řízení) už od podzimu předchozího
akademického roku. Petr Bednařík poukázal na zvláštní postavení CERGE-EI v rámci
univerzity už od počátku svého fungování. Upozornil rovněž na fakt, že letos se tento
magisterský program zavádí, příští rok už by mělo vše běžet hladce.
Michal Červinka se dotázal, kdo budou studenti tohoto programu a jaké pro ně budou platit
podmínky studia. Děkanka odpověděla, že pro studenty budou platit principy Univerzity
Karlovy a zároveň principy FSV UK, kde bude výuka probíhat (to znamená např. principy
disciplinárního řízení). Michal Červinka vyjádřil obavu, že pokud bude výuka v tomto
programu probíhat v jiné periodě, než je tomu na FSV, nebudou mít studenti FSV možnost
účastnit se výuky tohoto programu. Snaha o kompatibilitu harmonogramů studentů (tj.
podmínka stejných termínů zápisů na CERGE-EI i na FSV UK) je podle něj žádoucí. Karel
Höfer formuloval doplňující usnesení směřující k panu proděkanovi pro studijní záležitosti,
aby došlo k vyjasnění nejasností mezi FSV UK a CERGE-EI.
Odešla Markéta Havelková. Přišel Jan Halada.
Usnesení č. 9: AS FSV UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení navazujícího
magisterského programu Ekonomický výzkum (CERGE) v akademickém roce 2019/2020.
Pro: Červinka, Ditrych, Halada, Hollmannová, Kukačka, Höfer, Musilová, Sýkora,
Štefaniková, Topinková
Proti: nikdo
Zdržel se: Angelovská, Novotný, Čermák
Schváleno
Usnesení č. 10:AS FSV UK vyzývá proděkana pro studium, aby s CERGE projednal
praktické náležitosti studia navazujícího magisterského programu Ekonomický výzkum.
Pro: Angelovská, Červinka, Ditrych, Halada, Hollmannová, Kukačka, Novotný, Čermák,
Höfer, Musilová, Sýkora, Štefaniková, Topinková
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo

Schváleno
Odešel Ondřej Ditrych.
9. Návrh na odvolání Kamila Švece z AS FSV UK
Michal Červinka poukázal na četné neomluvené nepřítomnosti Kamila Švece na zasedání
AS FSV UK a na ohrožování usnášeníschopnosti AS FSV UK.
Vilém Novotný informoval o tom, že legislativní komise o tomto tématu jednala. Dále
upozornil na kvórum ⅔ všech členů senátu při proceduře odvolání senátora z funkce a
zároveň na nutnost řádného pozvání tohoto člena na zasedání AS, během kterého se má
jednat o jeho odvolání, ve smyslu článku 11 Volebního řádu AS FSV UK.
Michal Červinka navrhl změnu informace na webu o Kamilu Švecovi z IPS na IKSŽ.
Vedla se debata ohledně formy pozvání na zasedání pro člena senátu, o zbavení jehož
mandátu se má jednat. Michal Červinka navrhl usnesení:
Usnesení č. 11:AS FSV UK považuje pozvání člena senátu, o zbavení jehož mandátu se
má hlasovat, prostřednictvím standardní procedury pro členy senátu za řádné pozvání ve
smyslu článku 11 Volebního řádu AS FSV UK.
Pro: Angelovská, Červinka, Halada, Hollmannová, Kukačka, Čermák, Höfer, Musilová,
Sýkora, Štefaniková, Topinková
Proti: Novotný
Zdržel se: nikdo
Schváleno
Usnesení č. 12: AS FSV UK jmenuje komisi pro tajné hlasování ve složení: Vilém Novotný,
Miroslav Čermák, Karolína Musilová.
Pro: Angelovská, Červinka, Halada, Hollmannová, Kukačka, Novotný, Čermák, Höfer,
Musilová, Sýkora, Štefaniková, Topinková
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Schváleno

Usnesení č. 13: AS FSV UK souhlasí s odvoláním Kamila Švece z funkce člena AS FSV UK
dle čl. 11 Volebního řádu AS FSV UK.
Vydáno lístků: 12
Odevzdáno lístků: 11
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 3
Neschváleno
Usnesení č. 14: AS FSV UK vyzývá Kamila Švece, aby zvážil rezignaci na členství v AS
FSV UK.
Pro: Angelovská, Červinka, Hollmannová, Kukačka, Čermák, Höfer, Musilová, Sýkora,
Štefaniková
Proti: nikdo
Zdržel se: Halada, Novotný
Schváleno

10. Různé
Michal Červinka poukázal na možné ovlivnění předvolební kampaně na IMS, konkrétně na
reakci doc. Michala Kubáta na formulaci prohlášení studentského spolku SIMS na
facebookové stránce SIMS. Upozornil, že studentské iniciativy by neměly být takto
ovlivňovány. Děkanka uznala, že jeden z postů M. Kubáta lze nahlížet i jako zastrašování
autoritou - pošle podnět k řešení řediteli IMS. Karel Höfer poukázal na to, že si tohoto
ovlivňování všimnul na sociálních sítích a e-mailech ve více případech, nicméně nepokládá
to za důvod zrušení proběhlých voleb. Vilém Novotný poukázal na možné ovlivnění
předvolební kampaně z pozic vedoucích pracovníků a zeptal se paní děkanky, zda považuje
vyjadřování se těchto pracovníků ke kandidátům za správné a zda v zájmu férové kampaně
a politické kultury přijme opatření k tomu, aby se vedoucí pracovníci (např. ředitelé institutů,
vedoucí kateder) ze svých pozic k jednotlivým kandidátům nevyjadřovali. Za příklad byl
použit e-mail ředitele Končelíka zaměstnancům IKSŽ.

