Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 5. 2. 2019 od 15.00
Místo: Hollar, č. 212
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., stávající předseda AS FSV UK PhDr. David Emler,
Ph.D.
Za studentskou komoru:
Šimon Appelt, Bc. Martin Bláha, Jakub Iran, Petr Kobylka, Mgr. Veronika Macková, Nick Ojo
Omorodion, Bc. Ondřej Šveda, Mgr. Kateřina Turková
Omluveni:Lucie Lemonová, Jan Křovák
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., proděkan pro rozvoj JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.,
proděkanka pro zahraniční styky PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D., proděkan pro vědu a
výzkum prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc., členka kolegia děkanky pro mezinárodní a
cizojazyčné studijní programy PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D., člen kolegia děkanky
pro e-learning a nové vzdělávací platformy Mgr. Jiří Remr, Ph.D., emeritní děkan a člen
kolegia děkanky pro přípravu strategických a koncepčních dokumentů prof. RNDr. Jan Ámos
Víšek CSc., tajemník fakulty Ing. Ondřej Blažek, emeritní předseda AS FSV UK PhDr. David
Emler, Ph.D., RNDr. Michal Červinka, Ph.D., PhDr. Vilém Novotný, Ph.D., PhDr. Karel Höfer,
Bc. Miroslav Čermák
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1. Schválení návrhu programu a zápisu z minulého zasedání AS FSV UK
Dosavadní předseda AS FSV UK David Emler uvítal přítomné senátorky, senátory, členy
vedení a hosty.
Na úvod nastínil, co nově zvolené senátorky a senátory čeká a jak bude vypadat dnešní
zasedání.
Senátorky a senátoři se následně dohodli na schválení programu zasedání AS FSV UK.
Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje program zasedání 5. 2. 2019.
Pro: Aslan, Hejlová, Hornát, Kubátová, Kukačka, Láb, Moravec, Soukup J., Soukup P., Štoll,
Appelt, Bláha, Iran, Kobylka, Macková, Ojo Omorodion, Šveda, Turková
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Schváleno
Zápis z minulého zasedání byl standardně rozeslán k připomínkám, které byly následně
zapracovány.
Usnesení č. 2:AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání 8. 1. 2019.
Pro: Aslan, Hejlová, Hornát, Kubátová, Kukačka, Láb, Moravec, Soukup J., Soukup P., Štoll,
Appelt, Bláha, Iran, Kobylka, Macková, Ojo Omorodion, Šveda, Turková
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Schváleno

2. Informace vedení FSV UK
Děkanka uvítala přítomné nově zvolené senátory a senátorky. Uvedla, že by ráda zachovala
tuto tradici v informování z vedení FSV UK. Děkanka uvítala a představila přítomné hosty a
to tajemníka fakulty Ing. Ondřeje Blažka, proděkana pro studijní záležitosti doc. PhDr.
Ladislava Krištoufka, Ph.D., proděkana pro koncepci a kvalitu studia PhDr. Petra Bednaříka,
Ph.D., proděkanku pro zahraniční styky PhDr. Zuzanu Kasákovou, Ph.D., členku kolegia
děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné studijní programy PhDr. Malvínu Krausz Hladkou,
Ph.D., člena kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy Mgr. Jiřího Remra,
Ph.D., emeritního děkana a člena kolegia děkanky pro přípravu strategických a koncepčních
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dokumentů prof. RNDr. Jana Ámose Víška CSc. Omluvili se proděkan pro rozvoj JUDr.
PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. a proděkan pro vědu a výzkum prof. PhDr. Jaroslav Kučera,
CSc., kteří se dostavili na plénum později.
Děkanka informovala, že proběhlo setkání s Barborou Buřičovou, která děkanku informovala
o tom, že studentské spolky plánují řadu akcí, z nichž pro letošní rok vedení FSV podporuje
studentskou akci 17. 11. 2019 a jarní Den FSV UK, který by se měl odehrát 25. 5. 2019.
Mezi podporované aktivity patří i sportovní den UK.
S velkým ohlasem se setkal v lednu uskutečněný reprezentační ples fakulty, za což děkanka
poděkovala organizačnímu výboru.
Od 1. 1. 2020 získá FSV UK jedno patro v budově UK ve Voršilské ulici, kam se z Celetné
odstěhuje CESES a SBP, zároveň děkanka rozhodla o přidělení 4 místností výzkumným
týmům IKSŽ, IMS, IPS a ISS.
V oblasti PR se podařilo meziročně výrazně zvýšit pozitivní mediální pokrytí FSV UK,
zároveň se daří i komunikaci například na sociálních sítích. V některých oblastech PR
děkanka konstatovala, že se vlastně chlubí výsledky práce emeritního proděkana Filipa
Lába, kterému se podařilo v posledním roce funkčního období navýšit personální kapacity
oddělení.
Děkanka navrhla, aby vznikla komise pro rozvoj a sociální komise. Uvedla, že v minulém
funkčním období senátu tyto dvě komise příliš nefungovaly a proto by byla ráda, pokud by se
mohly zmiňované komise ustavit a podporovat chod fakulty.
Resort vědy ve spolupráci s instituty připravil návrhy pro obsazení Mezinárodní rady fakulty.
Proděkan Jaroslav Kučera zřídil komisi napříč fakultou pro lepší komunikaci a spolupráci v
oblasti projektů. Jedním z cílů je zaměstnávat více cizinců, což je oblast, kde je u projektů z
procesního hlediska nejvíce problémů.
V uplynulém roce se stávajícímu vedení podařilo finalizovat a získat jinonický projekt. V
přípravné fázi z předchozích let však byla celá řada nedotažeností, které se nepříznivě
projevují v současnosti, například absence většího stravovacího zařízení, na nápravě čehož
vedení průběžně pracuje. Resort rozvoje nacenil rekonstrukci prostor výdejny jídel U Kříže 1,
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což bude mít rozpočtové dopady mezi 6 a 11 miliony Kč. V současné době vede proděkan
Tomáš Karásek jednání s SVJ, aby umožnili fakultě rekonstruovat.
V oblasti studijní agendy došlo v posledním roce k celé řadě posunů. Z důležitých úprav
studijních předpisů došlo k vydání opatření ohledně hodnocení studia, mapování bodového
hodnocení na hodnocení A-F, synchronizaci kreditových požadavků Erasmus+ s předpisy
UK a odměňování Zlatých kurzů. Všechny důležité studijní předpisy již existují v anglické
verzi. Byly systematizovány postupy při vyřizování žádostí a zvýšena transparentnost těchto
postupů. Byly zjednodušeny nejpoužívanější formuláře (žádosti) ke studijní agendě (méně
podpisů). Bylo zahájeno jednání (v počáteční fázi) s FF UK ohledně užití systému
elektronických studijních formulářů. Bylo revidováno Hodnocení kurzů, přidány nové otázky,
odstraněny redundantní otázky. Došlo k synchronizaci a zjednodušení Podmínek přijímacího
řízení. Dále k přijímacím zkouškám bylo zahájeno jednání se společností Cermat ohledně
možného užití modulu Matematika+ (primárně IES a ISS). Průběžně se pracuje na
zefektivňování agendy stipendií (elektronizace). Byla dokončena a vyvěšena LaTeXová
šablona pro závěrečné práce.
V současné chvíli také probíhají jednání s CERGE-EI o budoucím fungování v rámci
předpisů FSV UK a UK jako takové v návaznosti na nově otevřený navazující magisterský
program CERGE-EI.
Bylo akreditováno přes 30 studijních programů.
Dr. Krausz Hladká a dr. Emler vedou jednání s Kolejemi a menzami ohledně ubytování
cizojazyčných studentů, se kterým je nyní velký problém.
Proběhly dvě přednášky s názvem: “Jak přednášet pro mladé a neustále připojené?” v rámci
agendy dr. Remra. Na přednášce se lze dozvědět, jak udělat výuku lepší a atraktivnější pro
studenty. Děkanka se jednoho z kurzů sama zúčastnila a považuje ho za velmi přínosný,
nicméně setkala se tam jen s dalšími kolegy, kteří s výukou také nemají problém. Proto bude
dále řešit s řediteli institutů, že kurzů se mají účastnit rozhodně i vyučující, jejichž hodnocení
v rámci Hodnocení výuky nedopadlo úplně nejlépe. Vzdělávací kurzy pro vyučující budou
letos pokračovat také kurzy MOODLE a podzimní konferencí k novým metodám výuky.
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Co se týká doktorského studia, tak v současné době jsou nastaveny pevné standardy, se
kterými se pracuje. Proděkanka pro doktorské studium by se měla vrátit zpět do funkce na
jaře. Děkanka zároveň vyzdvihla práci zastupujícího proděkana Petra Bednaříka.
Informace vedení FSV UK byly vzaty na vědomí.
3. Volba předsedy, místopředsedy a předsednictva AS FSV UK

Dosavadní předseda senátu David Emler informoval, že nově zvolený senát má před sebou
dva důležité body k projednání a to Jednací řád a Jinonický projekt.
David Emler poté popsal, že je nutné zvolit předsednictvo senátu, které se skládá z
předsedy, místopředsedy a dvou dalších členů. Předtím, než se k volbě přistoupilo,
vystoupila Hana Kubátová se slovy, že by chtěla apelovat na to, aby byl nalezen konsensus
mezi novými senátory a senátorkami, a byla by ráda, kdyby byl na post předsedy senátu
podpořen Václav Moravec a na funkci místopředsedy Ondřej Šveda. Zdůraznila, že jde jen o
její osobní návrh.
Petr Soukup se přidal, že by rád apeloval, aby nevznikly žádné prvotní rozkoly mezi
senátory a senátorkami, přičemž dodal, že poslední rok působení senátu byl podle něj dost
nešťastný a přál by si, aby alespoň na začátku působení nově zvoleného senátu žádné
rozkoly nebyly. David Emler dodal, že osobně poslední rok působení senátu nešťastně
nevnímal.
Václav Moravec vystoupil, že padlo jeho jméno a je na rozpacích, protože včera při setkání s
kolegy zvažoval, zda je vhodné, aby kandidoval na post předsedy AS FSV UK. Osobně
přemýšlí nad tím, jak naplnit výsledky voleb. To, že získal ve volbách nejvíce hlasů, je pro
něj zavazující, ale na druhou stranu se těšil na to, že se najdou průniky v předsednictvu, aby
instituty více spolupracovaly.
David Emler ukončil rozpravu se slovy, že si myslí, že v ní není nutné již dále pokračovat.
Poděkoval za to, že zazněly náznaky kompromisu. Dále informoval již o samotné volbě
předsednictva, přičemž dodal, že volba je tajná. Musí být někdo nominován, nominovaný
musí s nominací souhlasit a poté se krátce představit.
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Usnesení č. 3: AS FSV UK schvaluje komisi pro volbu předsedy, místopředsedy a
předsednictva AS FSV UK ve složení Martin Bláha, Jiří Kukačka, Martin Štoll
Pro: Aslan, Hejlová, Hornát, Kubátová, Láb, Moravec, Soukup J., Soukup P., Appelt, Iran,
Kobylka, Macková, Ojo Omorodion, Šveda, Turková
Proti:
Zdržel se: Bláha, Kukačka, Štoll
Schváleno
Jiří Kukačka za zvolenou komisi uvedl, že by požadovali, aby proběhla rozprava nad
nominovanými.
Volba předsedy:
Petr Soukup navrhl na předsedu AS FSV UK Václava Moravce. Nominovaný přijal. Žádná
jiná nominace na post předsedy nepadla.
Václav Moravec, jako jediný kandidát, se představil a vystoupil s krátkým proslovem ohledně
své nominace. Uvedl, že by rád prosazoval tři hodnoty v práci senátu a to: kontrolu vedení,
integraci FSV UK, kooperaci studentské a pedagogické komory a jednotlivých institutů.
Věnoval by se rád Jinonickému projektu, elektronizaci fakulty, hodnocení výuky, Volebnímu
a Jednacímu řádu a byl by rád, kdyby fungovaly všechny komise včetně komise sociální.
Navrhuje, aby se jednou za půl roku uskutečnilo zasedání akademické obce ohledně výše
zmiňovaných bodů. Přál by si, aby senát fungoval jako jedno spolupracující těleso.
Michal Červinka, jako bývalý senátor, uvedl, že by nově ustavenému senátu přál, aby
komise fungovaly, protože ochota pracovat v komisích upadá s každým měsícem. Bude rád,
pokud se povede novým předsedům komisí své komise nabudit k akci. A také by byl rád,
kdyby senátoři a senátorky zasedání navštěvovali a aby nepolevovali ve své práci.
Václav Moravec reagoval, že by si přál, aby motivace členů komisí byla v tom, že se budou
pravidelně scházet, budou řešit své úkoly, které v rámci setkání komise předjednají a v rámci
pléna následně přednesou své poznatky a návrhy.
Petr Soukup apeloval, zda by se mohlo přistoupit k volbě předsednictva a zasedání se
zbytečně nezdržovalo debatou nad tím, co se dělo v minulém funkčním období senátu.
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Senát souhlasil a komise přistoupila k volbě předsedy. Při volbě předsedy napíši členové
senátu na hlasovací lístek nejvýše jedno jméno kandidáta.
Bylo rozdáno 18 hlasovacích lístků.
●

odevzdáno: 18

●

neplatných: 0

●

zdrželo se: 4

●

Moravec: 14

AS FSV UK zvolil Václava Moravce předsedou senátu.
David Emler následně předal svou funkci Václavu Moravcovi, který poděkoval a ujal se své
funkce. Dále již povede zasedání nově zvolený předseda senátu.
Volba místopředsedy:
Jelikož je předseda senátu z pedagogické komory, musí být místopředseda senátu ze
studentské komory.
Hana Kubátová nominovala Ondřeje Švedu, který nominaci přijal.
Další nominace nebyla. Ondřej Šveda se krátce představil a komise přistoupila k volbě.
Volba probíhá identicky jako volba předsedy, nejvýše jedno jméno na hlasovací lístek.
Bylo rozdáno 18 hlasovacích lístků.
●

odevzdáno: 18

●

neplatných: 0

●

zdržel se: 3

●

Šveda: 15

AS FSV UK zvolil Ondřeje Švedu místopředsedou senátu.
Volba zbytku předsednictva:
Předseda a místopředseda jsou již zvolení a nyní je potřeba zvolit další dva členy
předsednictva. Jednoho z pedagogické a jednoho ze studentské komory.
Jaromír Soukup nominoval Martina Bláhu, ten nominaci přijal.
Kateřina Turková nominovala Šimona Appelta, ten nominaci přijal.
Hana Kubátová nominovala Jaromíra Soukupa, ten nominaci přijal.
Jan Hornát nominoval Hanu Kubátovou, ta nominaci nepřijala.
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Veronika Macková nominovala Jana Hornáta, ten nominaci nepřijal.
Petr Soukup nominoval Jiřího Kukačku, ten nominaci nepřijal.
Další nominace již nepadla a Jaromír Soukup a Šimon Appelt se krátce představili.
Martin Bláha, jako člen komise a zároveň kandidát na člena předsednictva, rezignoval na
svou funkci v komisi, Hana Kubátová jeho funkci převzala a senát jí následně schválil jako
členku komise pro volbu předsednictva senátu.
Usnesení č. 4: AS FSV UK schvaluje komisi pro volbu předsednictva AS FSV UK ve složení
Hana Kubátová, Jiří Kukačka, Martin Štoll
Pro: Aslan, Hejlová, Hornát, Kukačka, Láb, Moravec, Soukup J., Soukup P., Štoll, Appelt,
Bláha, Iran, Kobylka, Macková, Ojo Omorodion, Šveda, Turková
Proti: nikdo
Zdržel se: Kubátová
Schváleno
Martin Bláha se následně krátce představil a komise přistoupila k volbě zbývajících dvou
členů předsednictva, přičemž každý člen senátu na hlasovací lístek napíše nejvýše dvě
jména kandidátů. Kandidáty jsou Jaromír Soukup, Martin Bláha a Šimon Appelt. Členem
předsednictva se stává kandidát z pedagogické komory s nejvyšším počtem hlasů a
kandidát ze studentské komory s nejvyšším počtem hlasů.
Bylo rozdáno 18 hlasovacích lístků.
●

odevzdáno: 18

●

neplatných: 0

●

zdržel se: 0

●

Soukup: 15

●

Appelt: 10

●

Bláha: 9

Členem předsednictva byl za pedagogickou komoru zvolen Jaromír Soukup a za
studentskou komoru Šimon Appelt.
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Usnesení č. 5: AS FSV UK zvolil Václava Moravce předsedou AS FSV UK, Ondřeje Švedu
místopředsedou AS FSV UK a Jaromíra Soukupa a Šimona Appelta členy předsednictva AS
FSV UK
Pro: Aslan, Hejlová, Hornát, Kubátová, Kukačka, Láb, Moravec, Soukup J., Soukup P., Štoll,
Appelt, Bláha, Iran, Kobylka, Macková, Ojo Omorodion, Šveda, Turková
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Schváleno
Nově zvolené předsednictvo AS FSV UK zaujalo svá místa.

4. Ustavení komisí AS FSV UK a schválení jejich členů
Předseda senátu Václav Moravec uvedl, že dle Jednacího řádu jsou stálými komisemi
senátu komise legislativní, ekonomická a studijní. Dále položil plénu otázku, zda jako senát
chtějí také komisi pro rozvoj a sociální komisi a navrhl, aby nad tímto vedli debatu.
Hana Kubátová za koalici IPS a ISS uvedla, že by chtěli, aby byla komise pro rozvoj i
sociální komise. Jiří Kukačka by doporučoval především komisi pro rozvoj a dodal, že
sociální komise stojí a padá na základě zadaného úkolu. Jakub Iran se zeptal předsedy
senátu, zda trvá na tom, aby Jinonický projekt spadal pod ekonomickou komisi a nebo spíše
do komise pro rozvoj. Předseda odpověděl, že by si přál, a asi bude i nutné, aby o
Jinonickém projektu jednalo více komisí. Ondřej Šveda doplnil, že v komisi pro rozvoj, které
byl členem v minulých letech, se Jinonický projekt řešil často, což sloužilo jako platforma pro
jednání se studentskými spolky a byl by rád aby projekt stále spadal do komise pro rozvoj.
Michal Červinka dodal, že komise pro rozvoj je dočasná a platí, že komise ukončí svoji
činnost v momentě, kdy je splněn úkol, pro který byla komise ustavena, proto by
doporučoval, aby se napřed stanovil úkol, který je potřeba řešit a k tomu poté přiřadila
příslušná komise.
Předseda senátu požádal Hanu Kubátovou, aby vysvětlila v čem by spočívala práce sociální
komise. Hana Kubátová odpověděla, že by komise zkoumala akademickou práci, byla by
jakýmsi sběrným místem podnětů, které nespadají do žádné komise, ale zároveň jsou
důležité. Následně by tato komise ve spolupráci s instituty dané podněty řešila. Mohla by se
zabývat úvazky, smlouvami atd. Děkanka podpořila, aby tato komise vznikla, ale prosila by,
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aby náplň komise byla jiná, jelikož podobnými věcmi se zabývá odborová organizace. Hana
Kubátová dodala, že by chtěla, aby se místo pěti různých způsobu řešení na pěti různých
institutech, vytvořil jednotný fakultní postup.
Vilém Novotný dodal, že probíhají jednání v rámci odborové organizace a že odborová
organizace je připravena se účastnit práce sociální komise.
Veronika Macková uvedla, že by ráda byla součástí sociální komise a že ji osobně trápí
bezbariérovost budov a bylo by nutné toto téma řešit. Ondřej Šveda doplnil, že se setkávají s
nedostatkem asistentů pro studenty se speciálními potřebami a zároveň je malá
informovanost mezi studenty a pedagogy. Na závěr dodal, že by se mohla sociální komise
zabývat také studujícími matkami, vyjít jim více vstříc.
Senát se na základě debaty usnesl, že ustaví pět pracovních komisí.
Usnesení č. 6: AS FSV UK schvaluje své poradní orgány v počtu 5, krom stálých komisí
ekonomické, legislativní a studijní, rovněž komisi pro rozvoj a komisi sociální
Pro: Hornát, Kubátová, Kukačka, Láb, Moravec, Soukup J., Soukup P., Štoll, Appelt, Bláha,
Iran, Kobylka, Macková, Ojo Omorodion, Šveda, Turková
Proti: nikdo
Zdržel se: Aslan, Hejlová
Schváleno
Předseda senátu vyzval senátory a senátorky, aby projevili zájem ti, kteří chtějí být v
legislativní komisi. Legislativní komise byla následně schválena.
Usnesení č. 7: AS FSV UK schvaluje legislativní komisi ve složení Jakub Iran, Petr Kobylka,
Jiří Kukačka, Martin Štoll, Ondřej Šveda, Vilém Novotný
Pro: Aslan, Hornát, Kubátová, Moravec, Soukup J., Soukup P., Appelt, Bláha, Iran, Kobylka,
Ojo Omorodion, Šveda
Proti: nikdo
Zdržel se: Hejlová, Kukačka, Láb, Štoll, Macková, Turková
Schváleno
Proběhla diskuze ohledně nepřítomných kandidátů na členy komisí a jejich souhlasu s
nominacemi, přičemž senátoři a senátorky se jednomyslně shodli, že souhlas se členstvím v
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ekonomické komisi mají od Mirky Kortusové a Moniky Hollmannové. Senát následně schválil
ekonomickou komisi.
Usnesení č. 8: AS FSV UK schvaluje ekonomickou komisi ve složení Emil Aslan, Jan
Hornát, Hana Kubátová, Petr Soukup, Ondřej Šveda, Kateřina Turková, Vilém Novotný,
Mirka Kortusová, Monika Hollmannová
Pro: Aslan, Hornát, Kubátová, Kukačka, Láb, Moravec, Soukup J., Soukup P., Appelt, Bláha,
Iran, Kobylka, Macková, Ojo Omorodion, Šveda, Turková
Proti: Hejlová
Zdržel se: Štoll
Schváleno
Dále byla ustavena studijní komise.
Usnesení č. 9 : AS FSV UK schvaluje studijní komisi ve složení Šimon Appelt, Martin Bláha,
Jakub Iran, Petr Kobylka, Veronika Macková, Jaromír Soukup, Martin Štoll, Michal Červinka
Pro: Aslan, Hejlová, Hornát, Kukačka, Láb, Moravec, Soukup J., Soukup P., Štoll, Appelt,
Iran, Macková, Ojo Omorodion, Turková
Proti: Kobylka
Zdržel se: Bláha, Kubátová, Šveda
Schváleno
Následovala diskuze nad volbou komise pro rozvoj. Michal Červinka apeloval, aby byl zadán
úkol, pro který bude komise zvolena. Nick Ojo Omorodion dodal, že cílem komise pro rozvoj
by mělo být propojování vedení a studentských spolků, což do teď funguje a přál by si, aby
se v tomto pokračovalo, s čímž souhlasí Martin Bláha. Jiří Kukačka navrhl, aby úkolem
komise pro rozvoj byla elektronizace fakulty. Nick Ojo Omorodion uvedl, že záleží, zda by byl
v komisi někdo, kdo by tomu rozuměl, že záleží na složení komise. Jakub Iran navrhl, aby se
komise pro rozvoj zabývala rozvojem fakulty se zaměřením na elektronizaci a oběh
dokumentů, elektronické volby, komunikaci se studenty a studentskými spolky a projekt
Jinonice. Senát s tímto jednomyslně souhlasil.
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Usnesení č. 10: AS FSV UK schvaluje komisi pro rozvoj ve složení Martin Bláha, Denisa
Hejlová, Jakub Iran, Filip Láb, Jiří Kukačka, Nick Ojo Omorodion, Ondřej Šveda. Náplní
činnosti komise bude rozvoj FSV UK se zaměřením na elektronizaci a oběh dokumentů,
elektronické volby, komunikace se studenty a studentským spolky a projekt Jinonice
Pro: Aslan, Hejlová, Hornát, Kubátová, Kukačka, Láb, Moravec, Soukup J., Soukup P., Štoll,
Appelt, Bláha, Iran, Kobylka, Macková, Ojo Omorodion, Šveda, Turková
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Schváleno
Na závěr proběhla volba poslední komise, a to sociální komise. Děkanka navrhla, aby se
sociální komise zabývala studenty se speciálními potřebami. Senát se jednomyslně shodl na
tom, že sociální komise se bude zabývat zlepšením sociálních podmínek zaměstnanců a
studentů a podporou studentů se speciálními potřebami.
Usnesení č. 11: AS FSV UK schvaluje sociální komisi ve složení Hana Kubátová, Veronika
Macková, Petr Soukup, Libor Stejskal. Náplní činnosti komise bude zlepšení sociálních
podmínek zaměstnanců a studentů a podpora studentů se speciálními potřebami.
Pro: Aslan, Hejlová, Hornát, Kubátová, Kukačka, Láb, Moravec, Soukup J., Soukup P., Štoll,
Appelt, Bláha, Iran, Kobylka, Macková, Ojo Omorodion, Šveda, Turková
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Schváleno

5. Harmonogram zasedání senátu

V plénu proběhla diskuze nad navrženými termíny zasedání AS FSV UK.
Předseda senátu Václav Moravec navrhl, aby se zachovala tradice, kdy zasedání senátu
probíhá vždy první úterý v měsíci. Děkanka poprosila, zda by se mohla tato tradice
zachovat, jelikož senát je vždy na začátku měsíce, na což bezprostředně navazuje zasedání
vědeckých rad.
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Usnesení č. 12: AS FSV UK stanovuje termíny zasedání AS FSV UK v letním semestru ak.
roku 2018/2019 na 5. března, 2. dubna, 7. května, 4. června 2019 vždy od 15:00, v místnosti
H212
Pro: Aslan, Hejlová, Hornát, Kubátová, Kukačka, Láb, Moravec, Soukup J., Soukup P., Štoll,
Appelt, Bláha, Iran, Kobylka, Macková, Ojo Omorodion, Šveda, Turková
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Schváleno
Odešel Emil Aslan.

6. Interní dohoda s FF UK k užívání prostor v Jinonicích

Děkanka předložila interní dohodu mezi FSV a FF UK jako informaci. Jedná se o interní
dohodu s FF o užívání prostor v Jinonicích. FHS UK dohodu uzavřenou nemá, nicméně paní
děkanka Pětová studuje tu současnou s FF a možná v budoucnu také o podobnou dohodu
požádá. FF na nějaké formě dohody trvala, jistí se tím, aby nebyla vystěhována, než
dokončí budovu v Opletalově ulici, což je logické. Ta by měla být hotova nejpozději v roce
2027.

Usnesení č. 13:AS FSV UK vzal informaci ohledně interní dohody s FF UK na vědomí.
Pro: Hejlová, Hornát, Kubátová, Kukačka, Láb, Moravec, Soukup J., Soukup P., Štoll,
Appelt, Bláha, Iran, Kobylka, Macková, Ojo Omorodion, Šveda, Turková
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Vzato na vědomí

7. Podmínky

přijímacího řízení doktorského programu Ekonomie a

ekonometrie (CERGE) (přílohy)

Proděkan Ladislav Krištoufek uvedl, že tento bod jednání souvisí s podmínkami, které
schvaloval minulý senát pro navazující magisterské studium. CERGE-EI není součásti FSV
UK, ale dle Zákona o VŠ musí provozovat studijní programy v rámci fakulty, nikoliv
samostatného institutu. Vzhledem k blízkosti programů CERGE-EI a programů vyučovaných
na FSV tak provozuje studijní programy pod záštitou FSV. Na to navazuje povinnost
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dodržovat nejen předpisy UK, ale i předpisy FSV UK. Probíhají jednání na úrovni prorektorky
Králíčkové, proděkana Krištoufka a ředitele CERGE-EI (dr. Slobodyan a doc. Kejak) o
praktickém fungování tohoto nastavení.

Usnesení č. 14: AS FSV UK schvaluje podmínky přijímacího řízení doktorského programu
Ekonomie a ekonometrie (CERGE)
Pro: Hejlová, Hornát, Kubátová, Kukačka, Láb, Moravec, Soukup J., Štoll, Appelt, Bláha,
Iran, Kobylka, Macková, Ojo Omorodion, Šveda, Turková
Proti: nikdo
Zdržel se: Soukup P.
Schváleno
odešel Filip Láb

8. Diskuse o předložení nového dokumentu s názvem Principy rozdělování
příspěvků a dotací na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (dále jen
„principy rozpočtu FSV UK“)

Předseda senátu uvedl, že tento bod zasedání předkládá senátor Petr Soukup a následně
mu předal slovo.
Petr Soukup se ujal slova a vysvětlil, proč tento bod vznesl. Nejprve vysvětlil základy
rozpočtu fakulty a jak funguje. Návrh na diskuzi podává nyní, protože je důležité si uvědomit,
že v květnu by se měl schvalovat rozpočet a je tedy nutné se o tom pobavit a seznámit se s
rozpočtem s dostatečným předstihem. Podle něj by měly být principy úplné, konzistentní,
nebýt v rozporu s právními předpisy a nevést k absurdním důsledkům.
Vysvětlil principy koheze, na kterých fungují příjmy institutů. Dále představil logiku dělení
prostředků, vysvětlil zjednodušeně, jak probíhá rozdělení prostředků na FSV UK, přičemž je
podle něj většina financována z prostředků na výuku a on se ptá proč. Navrhuje, aby se
bralo z prostředků na výuku a z prostředků na vědu rovnoměrně. Krátce vysvětlil, jak se dělí
prostředky na děkanátu. Navrhuje, aby existovala jakási pomyslná brzda pro děkanát. Aby
se nestalo, že fakulta nemá prostředky a děkanát ano. Doporučuje, aby se svázal růst
prostředků fakulty a děkanátu. Nesouhlasí s tím, aby rozpočtové principy byly vyvěšeny na
webových stránkách senátu, jelikož dle něj jsou v nich problémové pasáže.
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Václav Moravec se zeptal, zda tato debata vznikla na základě toho, že rozporujeme to, co
schválil předchozí senát a nebo zda nově ustavený senát chce změnit principy pro tvorbu
rozpočtu. Petr Soukup uvedl, že by byl rád, aby se upravily stávající principy.
Denisa Hejlová navrhla, zda by se o tomto bodě mohlo hlasovat na dalším zasedání, jelikož
je nutné se s principy rozdělování rozpočtu řádně seznámit.
Děkanka k tomu dodala, že si myslí, že je spousta věcí, které lze v Soukupově prezentaci
rozporovat. Nejsou podle ní v rozporu s předpisy a nesouhlasí ani s jeho prezentací
některých čísel, která podle ní nejsou již na první pohled správná. Potřebovala by se
nicméně s jeho návrhy více seznámit. Principy jsou vytvořené dlouhodobě a nijak zásadně
se oproti těm, které byly schváleny vedením, v němž byl Petr Soukup statutárním zástupcem
děkana, neměnily. Stručně vysvětlila, jak jsou distribuovány prostředky děkanátu, a proč
tomu tak je. Zdůraznila, že principy přijalo kromě senátu také celé rozšířené kolegium
děkanky a že ředitelé potřebují předvídatelné podmínky, ve kterých hospodaří, ne každých
pár měsíců změnu. Přijde ji nestandardní, aby se dva měsíce před předložením rozpočtu
řešily principy, jelikož na to nyní není čas a navrhuje, aby se o tomto bavila nově ustavená
ekonomická komise a připravila nové Principy nejdříve pro rok 2020, spíš až pro další.
Ohradila se také proti nestandardním pokusům Petra Soukupa získat data pro svou
prezentaci od vedoucí ekonomického oddělení.
Petr Soukup dodal, že proti principům je již delší dobu a cítil povinnost s tím senát seznámit,
je to jeho osobní názor.
Ladislav Krištoufek obecně dodal, že minulý senát po vedení požadoval, aby podklady pro
plénum byly poctivě připravené předem a poprosil by, aby k tomu bylo i nadále tak
přistupováno, aby byly všechny podklady pro plénum řádně připravené, a to i ze strany
senátorů a senátorek, aby bylo projednávání informované a efektivní. Dále dodal, že koheze
je pomoc institutům v rozpočtových problémech, tudíž není na místě o jejím nečerpání v
návaznosti na neplnění podmínek mluvit jako o “potrestání”, jak uváděl Petr Soukup ve své
prezentaci. Petr Soukup dodal, že se jedná o odečty, takže je to fakticky forma trestu.
Ladislav Krištoufek se dále ohradil proti tvrzení, že vzorec na výpočet koheze je nejasný, ba
naopak vysvětlil motivaci jeho vzniku právě pro zabránění nejasnostem v interpretaci textové
části Principů. Hana Kubátová navrhla, aby podklady byly předány ekonomické komisi a aby
byly zároveň podkladem pro jednání o dalším rozpočtu. Je potřeba více času o tomto jednat.
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Václav Moravec dodal, že principy byly odhlasované většinou senátorů z minulého
akademického senátu. A proto se ptá, zda tyto podklady budou předlohou pro přípravu
rozpočtu na rok 2020 a nebo jestli se rozhodnou začít měnit principy již nyní.
Michal Červinka, jako bývalý senátor, uvedl, že měli v rámci posledních zasedání minulého
senátu volbu se tímto bodem nezajímat a přenechat ho novému senátu, protože se však
principy zabývala minulá ekonomická komise již delší dobu, senát principy schválil, jelikož
pro vedení fakulty bylo potřeba, aby se mohl začít připravovat rozpočet, který má být
předložen v květnu. Zároveň dodal, že ekonomická i legislativní komise jednala a fungovala
do posledního dne funkčního období senátu. Na závěr doplnil, že oni vždy respektovali
kontinuitu a přijde mu nesprávné, aby nový senát hlasoval o tom samém dokumentu znovu.
Jiří Kukačka uvedl, že debatu o rozpočtu vnímá osobně jako velmi důležitou a že v minulém
senátu vždy spolupracovali s vedením fakulty, z čehož vyústily vzniklé principy. Vždy byla
snaha připravit rozpočet konsensuálně napříč fakultou. Neví přesně, jak projednat daný bod
a nesouhlasí s navrženým usnesením v této podobě. Souhlasí s tím, aby se principy
zabývala ekonomická komise pro rozpočet 2020 či rok následující. Dle něj je silné tvrzení, že
jsou principy mimo zákon. Principy chápe jako pomocný materiál pro vznik rozpočtu, vznik
rozpočtu navrhuje děkanka a senát ho schvaluje. Nebere principy jako závazné pro děkanát.
Pokud se děkanát nebude principy řídit a předloží jiný rozpočet, senát ho nemusí schválit.
Nehledal by tam určitě rozpor se zákonem, principy bere jako pomocný dokument.

Petr Soukup stáhl jím navržené usnesení.
Předseda senátu Václav Moravec navrhl alternativní usnesení:
Usnesení č. 15: AS FSV UK respektuje kontinuitu a rozhodnutí předchozího AS FSV UK
týkající se “Principů rozdělování příspěvků a dotací na FSV UK”, žádá senátora Petra
Soukupa, aby poskytl prezentované materiály, které budou postoupeny k projednání
ekonomické komisi
Pro: Hejlová, Hornát, Kubátová, Moravec, Soukup J., Soukup P., Štoll, Appelt, Bláha, Iran,
Kobylka, Macková, Ojo Omorodion, Šveda, Turková
Proti: nikdo
Zdržel se: Kukačka
Schváleno
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odešel Petr Soukup

Jiří Kukačka uvedl z minulé praxe, že pokud senátoři vyžadovali nějaké materiály nutné pro
činnost ekonomické komise, vždy vyjednávali přes tajemníka. Dosud s tím nebyl nikdy
problém. Stejně tak vedoucí EO byla vždy nápomocna a účastnila se kolikrát i jednání
ekonomické komise.
Předseda senátu souhlasil s tím, že by stávající a fungující postupy nerad měnil. Tajemník
fakulty přislíbil, že tato spolupráce bude fungovat i nadále.

9. Jednací řád AS FSV UK

Vilém Novotný předložil senátu návrh Jednacího řádu, který byl vypracován a projednáván
předchozím senátem a který byl několikrát konzultován s Legislativní komisí AS UK. Zároveň
doplnil, že pokud nový senát trvá na tom, že chce Jednací řád celý předělat, on proti tomu
nic nemá. Jeho snahou bylo dopracovat Jednací řád, probíhalo několik kol debat a diskusí,
předkládaný návrh je prefinální, a jsou v něm zapracovány všechny vznesené připomínky.
Většina připomínek je již předjednána i s Legislativní komisí AS UK. Vilém Novotný
předkládá téměř hotový text, některé body je však ještě nutné prodiskutovat. Pokud se dnes
změny v Jednacím řádu schválí, tak se jím bude zabývat Legislativní komise AS UK.
Osobně by doporučoval schvalování neoddalovat, jelikož už takto je to ještě na delší
projednávání. V současné době funguje stávající Jednací řád, který je podle něj už zastaralý
a proto by bylo vhodné posunout nový Jednací řád směrem k jeho schválení. Michal
Červinka dodal, že do řádu se snažili vložit tu nejlepší praxi. Změny oproti současnému
Jednacímu řádu nejsou až tak dramatické. V současné době jsme jedinou fakultou, která
nemá schválený Jednací řád. Navrhuje, aby to senát schválil, jelikož Jednací řád se může
ještě opravit. Jedná se o schválení upravené verze řádu tak, aby ho mohl schválit AS UK.
Jelikož už jednou byl Jednací řád vrácen, nejedná se tedy o zcela nový dokument.
Vilém Novotný znovu doporučil, aby senát tento dokument schválil, protože je nutné to
poslat dál, jedná se o věc, která je již prodiskutována a rozjednaná. To, že to senát dnes
schválí, ještě neznamená, že to schválí i AS UK. Ale samozřejmě záleží na senátu, zda o
tom bude chtít hlasovat či nikoliv.
Denisa Hejlová apelovala, aby předkládané podklady pro příště obsahovaly shrnutí v čem
změny nastaly, aby se nově nastupující senát mohl se změnami seznámit.

17

Martin Štoll souhlasí s Denisou Hejlovou, že není jasné, v čem změny nastaly, není to
patrné, neznají okolnosti.
Jiří Kukačka dodal, že proběhl ideový nesoulad na začátku projednávání změn a v současné
době nemá snahu do současného znění nijak zasahovat. Jedná se o návrh, který byl
několikrát projednáván. Navrhuje, aby se nový senát mohl se stávajícím zněním řádu více
ztotožnit, více probrat, prodiskutovat sporné body. Jsou tam stále otázky z Legislativní
komise AS UK, které je nutné dojednat. Přislo by mu vhodné posunout jednání o tomto bodě
minimálně na další zasedání. Nechce to prodlužovat více, než je nutné, ale v současné
chvíli o Jednacím řádu nechce rozhodovat.
Michal Červinka tedy apeluje na to, aby se senát zabýval jen připomínkami vznesenými z
legislativní komise AS UK a neotevíral znovu celý dokument.
Vilém Novotný navrhl usnesení ve znění: AS FSV UK schvaluje předložený návrh Jednacího
řádu AS FSV ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Avšak ještě před tím, než se
přistoupilo k samotnému hlasování, Vilém Novotný odešel z avizovaných pracovních důvodů
a nemohl tak svůj návrh usnesení popřípadě stáhnout. Jiří Kukačka navrhl protinávrh, který
byl schválen a tak se o původním znění usnesení ani nehlasovalo.
Usnesení č. 16: AS FSV UK ukládá nově ustavené legislativní komisi AS FSV UK, aby se
bez zbytečného odkladu seznámila s aktuální pracovní verzí Jednacího řádu AS FSV UK v
procesu novelizace, navázala na probíhající komunikaci s legislativní komisí AS UK a pro
následující zasedání AS FSV UK připravila návrh dalšího postupu.
Pro: Hejlová, Hornát, Kubátová, Kukačka, Moravec, Soukup J., Štoll, Appelt, Bláha, Iran,
Kobylka, Macková, Ojo Omorodion, Šveda, Turková
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Schváleno

odešla Hana Kubátová, Jakub Iran
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10. Různé
Předseda přislíbil, že vyzve všechny pracovní komise, aby se sešly, co nejdříve. Zároveň se
dohodl s Legislativní komisí, že se sejde 19. února 2019.

Michal Červinka požádal předsedu senátu, zda by mohli nečlenové senátu, kteří jsou členy
pracovních komisí, také dostávat podklady pro plénum, aby mohli potřebné záležitosti
projednávat v komisích. Předseda senátu slíbil, že mohou.

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