
Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK 
Datum: 5. 5. 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: 

Šimon Appelt, Bc. Martin Bláha, Bc. Jakub Iran, Petr Kobylka, Jan Křovák, Lucie Lemonová, Mgr.               

Veronika Macková, Bc. Nick Ojo Omorodion, Mgr. Kateřina Turková 

 

Omluveni: Bc. Ondřej Šveda 

 

Hosté: děkanka FSV UK PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.; tajemník fakulty Ing. Ondřej             

Blažek; proděkan pro studijní záležitosti doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.; proděkanka pro            

zahraniční styky PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.; proděkan pro rozvoj JUDr. PhDr. Tomáš            

Karásek, Ph.D.; proděkan pro koncepci a kvalitu studia PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.; ředitel IPS              

FSV UK PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.; ředitel ISS FSV UK doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.; RNDr.                

Michal Červinka, Ph.D.; senátorka za FSV UK v AS UK Mgr. Eliška Černovská 

 

1. Schválení návrhu programu a zápisu z minulého zasedání AS FSV UK ze            

dne 7. dubna 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 návrh programu zasedání 5. 5. 2020. 

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

Appelt, Bláha, Iran, Kobylka, Křovák, Lemonová, Macková, Ojo Omorodion, Turková 

Proti: nikdo 
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Zdržel se: nikdo 

Schváleno 
 
Zápis z minulého zasedání AS FSV UK ze dne 7. dubna 2020 byl standardně rozeslán k                

připomínkám, jež byly následně zapracovány. Předseda AS FSV UK dal hlasovat o následujícím             

usnesení: 

 

Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání ze dne 7. 4. 2020. 

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

Bláha, Iran, Kobylka, Křovák, Lemonová, Macková, Ojo Omorodion, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: Láb 

Schváleno 

2. Zprávy z předsednictva a komisí AS FSV UK  

 

Předsednictvo 
Předseda AS FSV UK Václav Moravec sdělil, že předsednictvo senátu se sešlo 27. dubna 2020               

prostřednictvím online platformy a zápis byl obratem zveřejněn na webových stránkách AS FSV             

UK.  

 

Předsednictvo využilo možnost, kterou mu dávalo usnesení z minulého pléna a svolalo řádné             

květnové zasedání senátu opět distančně. Předseda AS FSV UK dále seznámil předsednictvo s             

naplňováním usnesení č. 6 a č. 7 AS FSV UK ze dne 7. dubna 2020, jež se týkala sociální situace                    

studentů a studentek FSV UK. Komunikoval s předsedkyní Sociální komise AS FSV UK Veronikou              

Mackovou, která mu předala zprávu o sociální situaci studentek a studentů, kterou předseda AS              

FSV UK následně tlumočil na kolegiu děkanky. Veronika Macková k tomu řekne více v              

samostatném bodu dnešního zasedání. 

 

Václav Moravec dále seznámil předsednictvo s informacemi od proděkana pro studijní záležitosti            

doc. Krištoufka ohledně hodnocení online výuky, dotazník vyplnilo téměř 550 studentů. Přesné            

počty jsou v zápisu z předsednictva a také v podkladové zprávě od proděkana Krištoufka pro               

dnešní zasedání. Více informací bude rovněž řečeno v samostatném bodu dnešního zasedání. 

Na závěr zasedání předsednictva se jeho členové zabývali ne zcela dobrou organizací zasedání             

Studijní komise AS FSV UK. Předseda AS FSV UK apeluje na pracovní komise AS FSV UK -                 
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především studijní a pro rozvoj, aby poskytovaly informace o termínu zasedání s předstihem, aby              

byl konkrétní datum zasedání jednotlivých komisí včas zveřejněn na senátních stránkách, je to             

důležité i z hlediska vedení fakulty, aby mohl předseda AS FSV UK informovat o termínech na                

zasedání kolegia děkanky.  

 

Ekonomická komise 
Předsedkyně komise Hana Kubátová informovala, že komise se sešla 30. dubna 2020            

prostřednictvím online platformy a zápis z jednání je již vyvěšen na webových stránkách AS FSV               

UK.  

 

Ekonomická komise měla na programu jediný bod jednání, tím byl návrh rozpočtu fakulty na rok               

2020, který jim detailně představil tajemník fakulty Ondřej Blažek. Komise ocenila, že dodané             

podklady k návrhu rozpočtu byly velmi podrobné a pečlivě připravené. K rozpočtu jako takovému              

neměla komise žádné zásadní připomínky. Komise proto rovněž svým usnesením doporučuje           

plénu senátu rozpočet pro rok 2020 schválit.  

 

Hana Kubátová dále upozornila, že se během zasedání rozvinula rozsáhlá debata o čerpání             

Stipendijního fondu v loňském roce. Vzhledem k tomu, že ze strany IMS došlo k přečerpání fondu,                

a nestalo se tak poprvé, se komise domnívá, že je zapotřebí najít systémové řešení. Komise k                

tomu přijala příslušné usnesení, ve kterém vyzývá ředitele IMS doc. Tomáše Nigrina, aby ve              

spolupráci s tajemníkem fakulty projednal přečerpání Stipendijního fondu za minulý rok a navrhl             

řešení. 

 

Komise rovněž diskutovala o tzv. výkonové části rozpočtu. Přestože se v univerzitních Principech             

rozpočtu uvádí, že se jedná o podíl fakulty “na výši tohoto ukazatele v rozpisu roku 2019,“ ve                 

skutečnosti RUK pro výpočet tzv. výkonové části rozpočtu recykluje staré RIV body z období              

2009–2015. Hana Kubátová se domnívá, že toto je v rozporu s Dlouhodobým strategickým             

záměrem univerzity a zde akcentovanou kvalitou na úkor kvantity.  

 

Svým usnesením Ekonomická komise AS FSV UK žádá Ekonomickou komisi AS UK, aby se              

zasadila o to, aby univerzitní Principy rozpočtu reflektovaly vědecký výkon fakult i po roce 2015.               

Argument komise byl takový, že fakulta se od roku 2015 ve vědecké části výrazně posunula a                

pokud se hlásíme k tomu, že jsme výzkumná univerzita, měly by i Principy rozpočtu tento posun                

reflektovat. Je to možná i apel na přítomného člena EK AS UK Petra Jüptnera. Byla by ovšem                 

ráda, pokud by se k usnesení Ekonomické komise přidalo rovněž plénum fakultního senátu. 
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Předseda AS FSV UK Václav Moravec doplnil, že nyní nemůžeme přijímat žádné usnesení, ale              

navrhuje se tomu podrobněji věnovat v rámci projednávání rozpočtu. Osobně by uvítal přijetí             

usnesení, které bude téměř totožné s usnesením EK AS FSV UK. Je připraven se v této věci                 

výrazně angažovat. 

 

Nick Ojo Omorodion doplnil, že se na společné schůzce s ředitelem institutu doc. Tomášem              

Nigrinem o přečerpání Stipendijního fondu bavili, a ten mu řekl, že na schůzce s paní děkankou                

bylo ředitelům institutů sděleno, že mohou fond přečerpávat, jelikož v minulých letech nebyl fond              

dostatečně využit. Neví, proč to jako jediný IMS přečerpal, ale pokud by došlo k tomu, že by IMS                  

měl přečerpání fondu dorovnávat např. tím, že do příštích let dostane méně prostředků, tak budou               

poškozeni hlavně studenti, budou mít méně financí na mobilitu a budou méně odměňováni za              

různé aktivity navíc, např. za pomoc pro institut. 

 

Děkanka upřesnila, že to nebyla schůzka s řediteli, ale rozšířené Kolegium děkanky (RKD), kde se               

bavili o tom, že by se více měla čerpat stipendia, nikoli aby ředitelé tento fond přečerpávali.                

Děkanka explicitně mluvila i o stipendiích za počiny zvlášť zřetele hodné, protože bylo evidentní,              

že tvorba bude opět daleko větší než čerpání a nedávalo v té době smysl držet tak vysoký                 

zůstatek, který byl opakovaně kritizován, když mohou být peníze vynaloženy na aktivity studentů.             

Informaci, že instituty Stipendijní fond přečerpaly dostala od tajemníka fakulty, resp. vedoucí            

Ekonomického oddělení Hany Pokorné, přečerpání se týkalo nejen IMS ale také ISS. Ten však              

následně vyrovnal po konzultaci s vedoucí EO přečerpání z jiného střediska. Informace byla přijata              

bez jakékoli diskuze na RKD. Otázka finálního přečerpání fondu je k diskuzi, ale rozhodně to               

nebylo tak, že by nebylo nabídnuto i ostatním ředitelům, aby stipendia čerpali. Děkanku mrzí              

jediné, že si nepohlídala, aby tato informace byla v zápisu, soustředila se v té chvíli na jiné věci a                   

nenapadlo ji, že z toho vznikne nějaká kontroverze, je to pro ni poučné. V letošním roce se nebude                  

Stipendijní fond žádným způsobem přečerpávat, protože nemáme jistotu ohledně budoucnosti, ke           

zvýšenému čerpání může dojít po dohodě se Sociální komisí pouze limitovaně pro studenty s              

ekonomickými problémy, za jejich práci pro institut. Zjistila si, že všechna stipendia byla využita              

opravdu pro studenty IMS za jejich práci pro institut.  

 

Hana Kubátová řekla, že komise kontroluje čerpání Stipendijního fondu dle schváleného rozpočtu.            

Jisté rozladění v komisi způsobila již zmíněná skutečnost, že k přečerpání došlo ze strany IMS               

opakovaně; některé instituty přitom přidělený rozpočet vyčerpaly na korunu přesně. Protože           

kontrola čerpání patří mezi povinnosti komise, považovali za důležité na tento problém upozornit.             
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Není jejich snahou žádné studenty penalizovat, jejich snahou naopak je, aby všichni studenti na              

všech institutech měli stejné příležitosti. 

 

Nick Ojo Omorodion rozumí, že komisi jde o to, aby bylo někde napsáno, kolik mohou instituty                

vyčerpat a aby se tak i stalo. Jde spíše o tu informaci na RKD, že se může přečerpávat. Je tedy                    

možné, že se jedná o nedorozumění, když došlo k přečerpání jen na dvou institutech. 

 

Hana Kubátová doplnila, že EK svým usnesením požádala ředitele IMS doc. Nigrina o vstřícný              

krok. Domnívá se, že tím se celá situace vyřeší.  

 

Proděkan Krištoufek připomněl, že v rozpočtu pro čerpání Stipendijního fondu na příští rok je              

explicitně řečeno, že přečerpávání Stipendijního fondu není dovoleno, což bohužel v minulých            

letech nebylo, nyní by měla být kontrola ještě větší. 

 

Předseda AS FSV UK Václav Moravec doplnil, že ředitel IMS doc. Tomáš Nigrin byl pozván na                

dnešní jednání, stejně jako ostatní ředitelé, této možnosti však nevyužil. 

 

Legislativní komise 
Předseda komise Jiří Kukačka informoval, že komise se sešla 29. dubna 2020 prostřednictvím             

online platformy a zápis je vyvěšen na webových stránkách AS FSV UK.  

 

Jiří Kukačka řekl, že se komise sešla v plném počtu a měla na programu čtyři body: za prvé řešila                   

agendu, která není aktuálně na programu dnešního senátu, věnovala se novelizaci Pravidel pro             

organizaci studia, kterou měl proděkan Krištoufek v plánu schvalovat tak, aby Pravidla platila od              

začátku nového akademického roku. Dne 15. dubna 2020 se uskutečnila diskuze na úrovni LK AS               

UK, proděkan Krištoufek tam byl jako host a převzal všechny komentáře, je snaha udělat              

maximum, aby připomínky byly dořešeny a Pravidla byla senátu předložena příští měsíc, aby se              

následně stihla schválit na AS UK, aby mohla Pravidla platit od začátku nového akademického              

roku.  

 

Proděkan Krištoufek doplnil, že zítra (6. 5. 2020) bude odesílat úpravy Pravidel předsedovi LK AS               

UK, další zasedání bude někdy v polovině května, je to konzultace, snaží se, abychom mohli               

fungovat podle těchto nových Pravidel co nejdříve. Doufá, že se to stihne do začátku nového ak.                

roku. Bude se to odvíjet od toho, jestli bude AS UK zasedat v září nebo ne. Zítra to odešle a                    

následně proběhne další konzultace, doufá, že už finální. 
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Jiří Kukačka pokračoval, že druhým bodem byly změny v podmínkách PŘ. Členové komise             

studovali hlavně zákonné předpisy, abychom měli vše v pořádku, nic zásadního neshledali,            

doporučují usnesení schválit tak, jak je navrhováno. Jako komise mají jen jednu obecnější prosbu.              

K tomuto bodu i k Harmonogramu byla důvodová zpráva, která odkazuje do cloudu, tak by rádi                

poprosili všechny předkladatele, aby dokumenty byly jako standardní dokument, aby to nebyly            

linky, protože v budoucnu už to nemusí být dohledatelné, zároveň se může verze měnit, takže               

bude obtížně dohledatelná původní verze. Legislativní komise tedy obecně prosí, aby byly přílohy             

přiložené vždy jako samostatný dokument. 

 

Zabývali se navržením možnosti uskutečnění červnového jednání senátu opět distančně.  

 

Na závěr zasedání se komise usnesla, že by chtěla novelizovat Jednací řád AS FSV UK (JŘ) tak,                 

aby se do budoucna dala realizovat jednání komisí a předsednictva online formou, rozhodnutí by              

bylo na předsedovi senátu či jednotlivých komisí. LK AS FSV UK podstoupí konzultaci s LK AS UK                 

a pokusí se řád novelizovat. Zároveň, když bude řád otevřen, je možné tam doplnit něco, co je                 

podle senátorek a senátorů nedořešené, nejasné. Jiří Kukačka vyzývá všechny, aby případné            

nápady poslali jemu na e-mail, aby mohli v rámci LK přes prázdniny zpracovat návrh novelizace.               

Chtěli by novelizovat minimálně možnost jednání online. V červnu by otevřeli debatu na plénu              

senátu, do 15. 5. 2020 prosí o zaslání návrhů na jeho e-mail.  

 

Václav Moravec vyzval senát a hlavně předsedy a předsedkyně komisí, pokud mají nějaké podněty              

k úpravě JŘ, aby je předali Jiřímu Kukačkovi, aby LK mohla JŘ novelizovat. 

 

Studijní komise 
Předseda komise Martin Štoll sdělil, že komise se sešla 30. dubna 2020 prostřednictvím online              

platformy a zápis je vyvěšen na webových stránkách AS FSV UK. 

 

Martin Štoll se omluvil za zmatek s termínem zasedání komise, omlouvá se, že to muselo být téma                 

na předsednictvu, už se to nestane, nyní je stanoven termín zasedání již na příští měsíc.  

 

Na zasedání komise se nejprve věnovali rozpočtu, kdy neměli připomínky z hlediska studijní             

agendy.  

 

Dále diskutovali o Harmonogramu ak. roku, byl přítomen proděkan Krištoufek, za což mu děkuje.              

Stejně jako za to, že byl otevřený všem nápadům a připomínkám. Bavili se o zápisech v červnu, o                  
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třetím termínu pro odevzdání tezí, o imatrikulacích, promocích, byla to věcná debata. Výsledkem             

bylo usnesení, že doporučují přijmout Harmonogram po zapracování připomínek.  

 

Poté se věnovali změnám v podmínkách přijímacího řízení, kdy studijní komise opět doporučuje             

schválení. Během debaty vyvstala otázka, jak se instituty a jednotlivé programy chovají v             

mimořádné situaci. Bylo zajímavé, že fakulta k tomu nepřistoupila jednotně, jelikož každý institut             

má svá specifika. 

  

Informace o hodnocení online výuky zhodnotili velmi kladně, děkují vedení za tuto iniciativu a              

zjištění považují za důležitá pro budoucí využívání online aplikací.  

 

Bavili se také o možnosti snížení počtu kreditů pro postup do dalšího ročníku, což se dohodli, že                 

nebudou již dále diskutovat, jelikož univerzita ani fakulta to nepodporuje. Dále se bavili o počtu               

nabízených předmětů. Téma je to velké, na delší debatu, shodli se, že tato situace vede celou                

fakultu k využívání online nástrojů, takže se to stane možná i součástí trvalou, že některé předměty                

budou vyučovány jen online.  

 

Proděkan Krištoufek komisi informoval o opatření o distančním zkoušení v letním semestru, které             

vyšlo včera. 

 

Martin Štoll jménem celé Studijní komise AS FSV UK děkuje všem za zajištění distanční výuky.               

Shodli se na tom, že jako fakulta jsme situaci zvládli. Velmi kvitovali hodnocení online výuky a                

diskutovali, že by bylo možná vhodné udělat podobné hodnocení i pro pedagogy, abychom měli i               

druhý pohled a zpětnou vazbu od pedagogů. 

 

Komise pro rozvoj 
Předseda komise Martin Bláha informoval, že komise se nesešla, ale rád by ji svolal na konci                

května, jakmile si stanoví termín, určitě ho včas oznámí. 

 

Sociální komise 
Předsedkyně komise Veronika Macková informovala, že komise se nesešla, ale nicméně usilovně            

pracovala na naplňování usnesení z minulého zasedání senátu. Komise určitě zasedne v květnu. 

 

Komise pro vnější vztahy AS FSV UK 
Předsedkyně komise Veronika Macková sdělila, že komise se nesešla. 
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odešel Emil Aslan 

3. Informace z vedení FSV UK 

 
Děkanka informovala, že vedení fakulty v posledních dnech nejvíce zaměstnávalo, jak stanoví            

distanční zkoušení a přijímací řízení. Neustále také samozřejmě řeší jinonickou stavbu. 

 

Děkuje všem, kteří jim pomohli, je to náročné období, věří, že ho dobře zvládnou. 

 

Díky tomu, jak operativně zareagovali a posunuli přijímací řízení, resp. podávání přihlášek do             

konce dubna, podařilo se jim během měsíce získat téměř tisíc dalších uchazečů (finální počet se               

ještě změní, jelikož ne všechny přihlášky jsou zaplacené), je ráda, že se to podařilo, že PR                

směrem k uchazečům mělo takovou odezvu. Pozitivní odezvu mělo také opatření o odevzdání             

bakalářských a diplomových prací pouze elektronicky. Připravili virtuální předání Zlatých kurzů a            

rovněž se snažili vymyslet náhradní řešení pro oslavu 30 let fakulty, původně chtěli mít zahradní               

slavnost 1. června, ale bohužel to nejde, takže bude sestřih 30 příspěvků vybraných zaměstnanců              

a také frekventantů Univerzity třetího věku (U3V). Děkanka má radost, že počet frekventantů U3V              

stále roste. 

 

Co se týče formy zasedání senátu, tak na kolegiu rektora jim bylo sděleno, že od konce května se                  

AS UK i Vědecká rada UK budou scházet prezenčně v Modré posluchárně, děkanku napadlo, že               

by se fakultní senát mohl případně v červnu sejít v učebně č. 215 na Hollaru, aby bylo možné                  

dodržet požadované rozestupy.  

 

Poděkovala Sociální komisi AS FSV UK za veškerou aktivitu v oblasti podpory studentů v sociální               

tíživé situaci, chtěla by rovněž poděkovat ředitelům institutů, kteří se ochotně ujali řešení situace              

studentů v tíživé sociální situaci a nabídli jim možnost práce pro institut. 

 

Děkanka se zúčastnila společně s proděkanem pro vědu prof. Kučerou zasedání hodnotícího            

panelu v rámci interního hodnocení vědy, byl to panel, který má na starosti speciálně sociální vědy,                

bylo to intenzivní zasedání, kde bylo 9 fakult na hodinové setkání. Dostali dopředu otázky, které               

padaly znovu i na hodnotícím panelu, část z nich je přitom velmi dobře vypořádána v               

sebehodnotící zprávě fakulty, zdálo se, že panelisté ji budou číst až následně. Dostali informaci, že               

bude probíhat další vlna dotazování, přičemž dali informaci na RUK, že by vedení fakulty chtělo               

vědět dostatečně dopředu, s kým chtějí panelisté mluvit, aby to mohli zprocesovat a domluvit.              
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Poslední požadavek na to, s kým panelisté chtějí mluvit, totiž dostala děkanka soukromou zprávou              

v chatu přímo při své prezentaci před panelem a musela schůzku s řediteli IMS a IPS a jejich                  

zástupci pro vědu bez jakéhokoliv předchozího upozornění svolat během půl hodiny na odpoledne             

téhož dne. Takový postup je v běžné pracovní dny, i když probíhají online, nerealizovatelný, lidé               

učí, zkoušejí atp. Bylo velké štěstí, že všichni měli čas. 

 

Proběhlo hodnocení online výuky. Byl to základní dotazník, který byl distribuován přes SIS, cílem              

bylo pouze rychle ověřit, které předměty fungují, a které naopak ne. Budou promovat i video Studuj                

v Praze/Study in Prague. Společně s proděkanem pro doktorské studium doc. Cahlíkem bylo             

připraveno opatření o Centrech doktorských studií (CDS), abychom mohli podpořit více studentů v             

rámci CDS, bude jich moci být na všech institutech až 6. 

 

Co se týká U3V, všem frekventantům byl zaslán dopis s omluvou za to, že kurzy nebudou v tomto                  

semestru již realizovány ani nahrazeny, ale nabídli jim možnost převedení kurzovného na nějaký             

podzimní kurz, pokud nebudou chtít tuto nabídku využít, tak jim bude vráceno kurzovné v plné výši. 

 

Akreditace běží, snaží se, aby to fungovalo, proděkan Bednařík v tomto podniká potřebné kroky. 

 

Byla vydána metodika a opatření k distančnímu zkoušení. 

 

Proběhlo převzetí náhradních prostor v Pekařské 16. V Jinonicích se stále staví. 

 

Členka kolegia děkanky Malvína Krausz Hladká řeší splatnost faktur studentů i přijatých uchazečů. 

 

Děkanka by poprosila Komisi pro rozvoj, zda by mohli co nejdříve zaslat tajemníkovi fakulty rešerši,               

co zatím zjistili na ostatních fakultách ohledně elektronických voleb, tak, jak slíbili, vedení fakulty by               

mělo rádo tuto rešerši k dispozici, potřebovali by zároveň také co nejdříve vědět, kdy bude               

zasedání komise, protože mají případně své návrhy a nápady, jak udělat elektronické volby, tak              

aby mohli představit svůj návrh v rámci zasedání komise. Předseda Komise pro rozvoj Martin              

Bláha oboje přislíbil. 

 

Nick Ojo Omorodion se zeptal, jak to bude s Erasmem a celkově s výjezdy studentů v zimním                 

semestru příštího akademického roku. Proděkanka Kasáková odpověděla, že přesně neví, jak to            

bude, nejnovější informace, které mají se týkají spíše studentů, kteří přijíždějí sem. Na stránkách              

Domu zahraniční spolupráce je interaktivní mapa ukazující, které země jsou uzavřené a které             
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nikoliv. Tato mapa bude k dispozici i na stránkách zahraničního oddělení. S výjezdy na příští               

akademický rok zatím počítají, nemají informaci, že by se rušily, bude záležet na oblasti, kam               

student bude chtít jet, v tuto chvíli neumí říci více. Vzhledem k tomu, jak se vyvíjí situace, tak vlády                   

na to reagují, uvolňují opatření, bude tedy záležet na konkrétní zemi a univerzitě, zda bude               

ochotna přijímat zahraniční studenty či nikoliv, a nebo, zda bude studentům nabídnuta virtuální             

mobilita, na kterou se řada zahraničních univerzit připravuje. Zimní semestr neumí stoprocentně            

říci, letní semestr doufají, že bude již v normálním režimu. Může se stát, že i když to vláda uvolní,                   

tak univerzity nebudou ochotny brát zahraniční studenty. Zahraniční oddělení se zahraničními           

univerzitami aktivně komunikuje. Jakmile budou mít nové informace, rozešlou je na instituty a             

studentům. Všechny otázky okolo Erasmu je možné směřovat na Radka Kovácse, aktuální            

informace jsou rovněž na webu. 

 

Jiří Kukačka se zeptal děkanky, jestli se nějak posunulo řešení kauzy SBP, s. r. o. Děkanka řekla,                 

že ano, došlo k postupu z naší strany, bude senát více informovat v červnu.  

 

Lucie Lemonová se zeptala ohledně rekonstrukce Jinonic, na webu fakulty je jiná vizualizace, než              

byla ukázána na prezentaci interiérů přímo v Jinonicích, na jedné vizualizaci jsou kulatá okna a na                

druhé hranatá, ráda by se zeptala, co z toho platí. Proděkan Karásek odpověděl, že schválená               

varianta, tzn. schválená na úrovni stavebního povolení, je ta varianta s hranatými výřezy ve              

fasádě. Důvody, proč dospěli k této variantě byly primárně technické, byly tam např. požadavky na               

osvětlení, při projednávání fasády dostali od architektů informaci, že technicky jednodušší a            

levnější je fasáda členěna pravoúhle než zakulacené profily, které by se musely dělat na míru. Z                

toho důvodu byla do dokumentace pro stavební povolení zvolena varianta s hranatými výřezy a              

takto je to schválené, s touto variantou pracují. Situace je taková, že ve vztazích s těmi, kteří se                  

budou vyjadřovat k procesu kolaudace, musí postupovat tak, aby odchylek od schválené            

dokumentace pro stavební povolení bylo co nejméně. Změny možné jsou, některé změny jsou             

nevyhnutelné, jelikož se objeví skutečnosti během stavby, které v době plánování nejsou známy,             

budou se řešit v režimu změn před dokončením samotné stavby, ale abychom zdárně dokončili              

stavbu a neomezovali si šanci, že kolaudace proběhne hladce, tak to řešení bude s hranatými               

výřezy. Administrativně i procedurálně je toto řešení jednodušší. 

 

Informace z vedení byly vzaty na vědomí. 
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4. Sociální situace studentek a studentů FSV UK v průběhu koronavirové          

krize 

 

Předseda AS FSV UK Václav Moravec předal slovo předsedkyni Sociální komise AS FSV UK              

Veronice Mackové, aby nás provedla tímto bodem zasedání. Její důvodová zpráva byla v             

podkladech pro dnešní zasedání. 

 

Předsedkyně Sociální komise AS FSV UK Veronika Macková poděkovala vedení fakulty a všem             

ředitelům institutů, kteří se ochotně zapojili do řešení tíživé sociální situace studentů. Sociální             

komise připravila dotazník, který byl odeslán přes SIS. Dotazník byl v českém i anglickém jazyce a                

vyplnilo ho 74 studentů a studentek, 12 problémů vyřešila sama Sociální komise - program              

“Pětadvacítka”, odškodnění za zrušené lety, zapůjčení notebooků atd. Ze 74 studentů projevilo 38             

z nich zájem o práci pro institut. Veronika Macková následně rozeslala seznam studentů, kteří měli               

zájem pracovat pro institut jednotlivým ředitelům institutů, kteří se studenty dále komunikovali a             

“zaměstnali” je, nejčastěji pro propagaci institutu a fakulty jako takové. Bohužel měla komise i              

špatnou zkušenost, kdy např. jeden student řekl, že na práci pro institut přistoupí jen online formou,                

nebude nikam jezdit prezenčně, další studentka si chtěla vybírat, co bude dělat. Ale to byly               

výjimky, studenti se spíše ozývají a děkují za tuto možnost, která jim velmi pomohla.  

 

Veronika Macková se zeptala proděkana Krištoufka, že někteří studenti si stěžovali, že nenašli             

e-mail s dotazníkem v SISu, čím to může být. Proděkan Krištoufek řekl, že předpokládá, že               

dotazník byl odeslán standardně přes SIS, stejně jako všechny ostatní hromadné e-maily, které             

jsou studentům zasílány. Všechny tyto e-maily jsou odesílány na adresy, které mají studenti             

zadané v SISu. Mělo by to přijít všem, ale záleží, jakou mají nastavenou e-mailovou adresu v SISu                 

a jak silný mají spamový filtr. 

 

Václav Moravec se zeptal Elišky Černovské, zda byla problematika tíživé sociální situace            

studentek a studentů projednána v rámci Sociální komise AS UK. Eliška Černovská poděkovala za              

pozvání na dnešní zasedání a také Veronice Mackové a celé Sociální komisi AS FSV UK, že se                 

tomuto tématu věnovala. Dále řekla, že na základě usnesení fakultního senátu kontaktovali            

předsedu Sociální komise AS UK s prosbou o uskutečnění zasedání a probrání tohoto tématu.              

Setkání komise se uskutečnilo 22. dubna 2020, byla pozvána také prorektorka pro studijní             

záležitosti prof. Milena Králíčková. Na komisi proběhla obsáhlá debata, řešili prodlužování max.            

doby studia, poplatky atd. Řešili také sociální stipendia, kdy studenti, kteří pobírají sociální             
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stipendia mají dobu pobírání stipendia prodlouženou o 6 měsíců, takže i nyní, v této době, kdy jim                 

například vypadly příjmy a situace byla těžší, tak by měli sociální stipendia pobírat. Vznesly dotaz               

společně s Kristýnou Švárovou, zda bude zajištěn nějaký fond nad rámec těchto stipendií na úrovni               

UK, což ovšem paní prorektorka odpověděla, že v tuto chvíli není možné, že univerzita              

nedisponuje zdroji, aby nějaký fond zřídila. Nicméně fakultám bylo doporučeno, aby v rámci svých              

Stipendijních fondů udělovali stipendia na základě zvláštního zřetele hodných, což tady již zaznělo             

a zdůrazňuje, že FSV UK je jedna z mála fakult UK, která k tomuto přistoupila, k nějakému                 

plošnému řešení tíživé sociální situace studentů. Následně k tomu byly vyzvány i další fakulty, že               

tady ta možnost je. Prorektorka Králíčková slíbila, že zjistí, jak můžeme stipendia udělovat i              

studentům, kteří nebudou vykonávat žádnou činnost navíc. Další zasedání Sociální komise AS UK             

je zítra. Kromě jiného budou řešit také problémovou situaci kolem Kolejí a menz (KaM). Studentům               

byla umožněna úleva z pronájmu pokojů, bylo jim nabídnuto, že jim bude podržen pokoj za 15 %                 

původní ceny, což ale KaM od 1. května zrušili, pokud tak chtějí studenti i nadále držet pokoj, musí                  

platit plnou cenu pronájmu. Komunikace s KaM je nešťastná, studenti se hojně obracejí na Sociální               

komisi AS UK, že výuka není ještě plně obnovena, tak proč by měli platit plnou cenu za pokoj, když                   

tam momentálně ani nejsou. Je to problém, který aktuálně řeší a apelují, aby se komunikace mezi                

KaM a studenty zlepšila. Komise usiluje o to, aby ve chvíli, kdy studenti řeknou, že nechtějí platit                 

plnou cenu a pokoj raději pustí, protože tam v tuto chvíli nejsou, tak aby měli garanci pokoje od                  

dalšího akademického roku, což v tuto chvíli není garantováno. 

 

Děkanka doplnila ke stipendiím zvláštního zřetele hodných, že my chceme, aby se to opravdu              

vyplácelo za práci, což děláme. Prací na institutech je celá řada, takže studenti jsou odměněni za                

práci pro institut.  

 

Veronika Macková řekla, že nejčastější dotaz, který dostává fakultní Sociální komise ohledně KaM,             

se týká toho, jestli jdou odložit splátky za pronájem pokoje, protože to osobně nikde nedohledala a                

množí se dotazy na toto téma. Zde by se ráda zeptala Elišky Černovské, zda netuší, jak to je.                  

Eliška Černovská odpověděla, že si myslí, že nyní to možné není, ale rozhodně tento podnět               

vznese na zítřejším zasedání Sociální komise AS UK. 

 

Předseda AS FSV UK Václav Moravec ukončil debatu a vyzval k hlasování o usnesení. 

 

Usnesení č. 3: AS FSV UK bere na vědomí zprávu o sociální situaci studentek a studentů FSV UK                  

v průběhu koronavirové krize. 
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Pro: Hejlová, Hornát, Kubátová, Kukačka, Láb, Moravec, Soukup J., Soukup P., Štoll, Appelt,             

Bláha, Iran, Kobylka, Křovák, Lemonová, Macková, Ojo Omorodion, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Vzato na vědomí 
 

5. Zpráva o hodnocení online výuky na FSV UK v průběhu koronavirové krize 

 
Předseda AS FSV UK předal slovo proděkanu Ladislavu Krištoufkovi, aby nám více přiblížil             

výsledky hodnocení online výuky v průběhu koronavirové krize. 

 

Proděkan Krištoufek řekl, že vše bylo shrnuto v důvodové zprávě, která byla v podkladech pro               

dnešní zasedání. Senátorky a senátoři se s ní mohli podrobně seznámit. Více to probírali na               

Studijní komisi AS FSV UK, kde proběhla diskuze o tom, jak zjišťovat informace od studentů.               

Dospělo se k tomu, že v průběhu září by bylo užitečné udělat podobné hodnocení z řad pedagogů                 

pro sdílení dobré praxe.  

 

Na základě podnětu z minulého zasedání senátu bylo hodnocení odesláno k vyplnění studentům v              

podstatě obratem, cílem bylo zjistit, jestli je někde nějaký problém, který by bylo nutné vyřešit, z                

toho vyplývala i specifikace otázek. Studenti, když už byli kritičtí, tak byli i specifičtí, byly tam                

opakující se předměty, na které se opakovaly stížnosti, ředitelé institutů tak dostali jasné             

připomínky k řešení. 

 

Na Studijní komisi mu bylo trochu vyčítáno, že pokládané otázky v hodnocení vyzněly možná              

negativně, ale přesto studenti psali pozitivní hodnocení. U předmětů, kde byl problém, věří, že to               

ředitelé institutů dále řešili.  

 

Jiří Kukačka se zeptal, jestli je možné se z pozice vyučujícího dostat k výsledkům za jednotlivé                

předměty. Proděkan Krištoufek odpověděl, že to možné není. Primární bylo dostat informaci k             

ředitelům, pokud je někde problém, tak aby mohli dál postupovat. Nebylo cílem, aby vyučují měli               

hodnocení svého předmětu.  

 

Václav Moravec se zeptal, zda by se v rámci řádného letního hodnocení předmětů, které se               

uskutečňovaly převážně distančně, mohly přidat otázky týkající se právě nestandardní situace           

13 



letního semestru, takže by každý vyučující dostal zpětnou vazbu od studentů. Proděkan Krištoufek             

řekl, že takto je to opravdu v plánu. V rámci Studijní komise AS FSV UK to řešili a on sám zároveň                     

prosil komisi, pokud by měli konkrétní nápady, aby mu je sdělili, stejně tak, pokud již nyní ví, že                  

jsou některé otázky nepoužitelné pro současnou situaci, což si myslí, že jich moc není. Budou               

doplněny jedna, dvě otázky týkající se online výuky, přičemž požádal Studijní komisi FSV UK o               

spolupráci. Připomíná, že hodnocení začne na začátku června a v úpravě harmonogramu je             

posunut sběr dat až do konce července, takže pokud mají senátoři a senátorky nějaké nápady, tak                

by poprosil, aby mu je zaslali ideálně do příštího zasedání Studijní komise (28. 5. 2020) na jeho                 

e-mail, aby to mohli v rámci zasedání prodiskutovat a zapracovat. Poprosil by předsedu Studijní              

komise AS FSV UK, aby to zařadil jako bod jednání. 

 

Michal Červinka poprosil proděkana Krišoufka, zda by to mohl připravit jako podklad pro Studijní              

komisi. Dále řekl, že většina studentů vypisovala v rámci hodnocení online výuky několik předmětů              

najednou a směšovali to mezi sebou. Myslí si, že by bylo technicky náročné nyní oddělovat               

hodnocení po jednotlivých předmětech a rozesílat to vyučujícím. Je dobře, že výsledky hodnocení             

zůstaly v rukách ředitelů institutů. 

 

Předseda AS FSV UK Václav Moravec ukončil debatu a vyzval k hlasování. 

 

Usnesení č. 4: AS FSV UK bere na vědomí zprávu o hodnocení online výuky na FSV UK. 

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

Bláha, Iran, Kobylka, Křovák, Lemonová, Macková, Ojo Omorodion, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Vzato na vědomí 

6. Změna Podmínek přijímacího řízení pro studium v akademickém roce         

2020/2021 

 

Předseda AS FSV UK Václav Moravec předal slovo proděkanu Krištoufkovi, aby nás provedl tímto              

bodem zasedání. 

 

Proděkan Krištoufek řekl, že na Studijní komisi AS FSV UK vše detailně probrali. Změny vycházejí               

z nastalé situace, ředitelé institutů vybírali z variant, které z vedení přišly, nakonec se přistoupilo k                

tomu, že každý institut má svá pravidla.  
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Změnu Podmínek je nutné předložit na senát, jelikož měníme Scio termíny, které budeme jako              

fakulta brát v potaz, a jelikož vznikl termín 30. 5., který předtím neexistoval, tak je nutné, aby to                  

senát nyní schválil. Drží všechny zákonné lhůty. Poděkoval ředitelům institutů za rychlé a efektivní              

jednání, dopracovali se ke shodě bez velkých problémů, což není na každé fakultě samozřejmostí. 

Předseda Studijní komise AS FSV UK Martin Štoll doplnil, že jde o podmínky pro česko-jazyčné               

programy, aby bylo zřejmé, že schvalujeme změny jen pro uchazeče českých programů. Zeptal se,              

jak je to s cizojazyčnými programy.  

 

Proděkan Krištoufek řekl, že senát schvaluje změny v podmínkách přijímacího řízení, kde nedojde             

ke změně, tak zůstávají podmínky stejné. Ptal se i členky kolegia děkanky Malvíny Krausz Hladké,               

ale žádné připomínky neměli, k žádným změnám u cizojazyčných programů tak docházet nebude. 

 

Jelikož nebyly doplňující dotazy vyzval předseda AS FSV UK k hlasování o usnesení. 

 

Usnesení č. 5: AS FSV UK schvaluje změny podmínek přijímacího řízení pro studium v              

akademickém roce 2020/2021. 

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

Bláha, Iran, Křovák, Lemonová, Macková, Ojo Omorodion, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: Kobylka 

Schváleno 

7. Harmonogram akademického roku 2020/2021 

 
Předseda AS FSV UK Václav Moravec předal opět slovo proděkanu pro studijní záležitosti             

Krištoufkovi, aby nám sdělil více informací ohledně Harmonogramu na příští akademický rok. 

 

Proděkan Krištoufek řekl, že vše bylo probráno na Studijní komisi AS FSV UK. V návrhu               

Harmonogramu nejsou žádné zásadní změny. Připomíná, že senát harmonogram neschvaluje, ale           

jen bere na vědomí, jelikož jde o opatření děkanky. Do předloženého návrhu již zapracoval              

připomínky ze Studijní komise. Nebylo tam nic, v čem by se v rámci komise rozešli. Pokud nikdo ze                  

senátorek a senátorů již nemá další připomínky, tak harmonogram vydají v této podobě. 
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Petr Soukup řekl, že našel drobnou chybu v bodě “zápis uchazečů do cizojazyčných oborů”, mělo               

by tam být programů. Našel však podstatnější legislativní chybu, a to, že na konci Harmonogramu               

je věta, že tímto opatřením se ruší předchozí harmonogram, což znamená, že od 1. června se ruší                 

stávající harmonogram a do té doby, než začne platit nový, tak nemáme platný harmonogram.              

Navrhuje, aby byly Harmonogramy rozděleny např. na I a II, aby se stávající harmonogram zrušil               

až k 1. říjnu, kdy začne platit nový. Proděkan Krištoufek poděkoval za tento podnět a přiznal, že o                  

této nedostatečnosti ví a problém vyřeší. 

 

Nick Ojo Omorodion se zeptal na datum Sportovního dne v letním semestru, jestli je datum 30. 4.                 

2021 domluvené i s děkanem FF UK. Děkanka řekla, že s děkanem FF UK je společný sportovní                 

den domluvený, měla ale zato, i na základě komunikace, ve které byla v kopii, že toto koordinuje                 

právě Nick Ojo Omorodion s vedoucím Katedry Tělesné výchovy FF UK panem Chvátalem. To              

Nick Ojo Omorodion potvrdil a přislíbil, že ještě u pana Chvátala ověří, zda už je harmonogram                

schválen s tímto dnem i na FF UK. 

 

Martin Štoll se zeptal proděkana Krištoufka, zda se podařilo nějak zohlednit tři termíny pro              

odevzdání tezí. Proděkan Krištoufek odpověděl, že se to nepodařilo zohlednit, čekal na odpověď             

Michala Červinky, který slíbil, že dohledá, zda 8 měsíců vychází ze zákona. Michal Červinka              

reagoval, že v zákoně to není, takže je to nastavitelné dle fakulty.  

 

Proděkan Kristoufek doplnil, že 8 měsíců je věc, kterou zdůrazňovala také LK AS UK u Pravidel                

pro organizaci studia, ptali se, proč to tam máme, a nedoporučují, aby tam něco takového bylo, ve                 

variantě, kterou bude zítra posílat, už toto pravidlo 8 měsíců není. Je to tedy na nastavení                

jednotlivých seminářů k závěrečným pracím. Martin Štoll doplnil, že pokud máme kodifikováno 8             

měsíců, tak to musíme dodržet, pokud ne, tak je to na každém institutu. Proděkan Krištoufek řekl,                

že je tam nastaven termín “do” a pokud je to dříve, tak si to může každý institut nastavit sám. 

Předseda AS FSV UK Václav Moravec ukončil debatu a vyzval k hlasování o usnesení. 

Usnesení č. 6: AS FSV UK bere na vědomí předložený Harmonogram akademického roku             

2020/2021. 

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

Bláha, Iran, Kobylka, Křovák, Lemonová, Macková, Ojo Omorodion, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Vzato na vědomí 
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8. Návrh rozpočtu FSV UK 2020 

 

Předseda AS FSV UK Václav Moravec předal slovo tajemníku fakulty Ondřeji Blažkovi, aby nám              

představil předkládaný návrh rozpočtu pro letošní rok. 

 

Tajemník fakulty Ondřej Blažek řekl, že vše bylo nasdíleno v podkladových materiálech. Důležité             

je, že příspěvek z MŠMT roste, jako fakulta rosteme o 5,2 %, což je pozitivní, protože v minulých                  

letech nebyl příspěvek tak vysoký. Z koeficientu A i K je nárůst 5,26 %, tento nárůst se aplikuje na                   

všechny tři hlavní části, které následně rozdělují, to znamená děkanát, celofakultní aktivity a             

instituty, meziročně rostou tyto položky stejnou měrou. Další položkou je dotace na podporu vědy,              

kde je také nárůst o 7,8 %, ta se dělí mezi celofakultní aktivity a mezi rozpis na instituty. Specifický                   

vysokoškolský výzkum zaznamenal také nárůst o 16,2 %. Dostáváme příspěvek v souvislosti s             

majetkem, který máme ve správě od univerzity, což jsou příspěvky na nemovitosti a na rozvoj, tam                

je také velký nárůst, jelikož jsme dostali do správy Jinonice, které jsme dříve ve správě zcela                

neměli. Celková částka narostla o 5,2 % na 276 mil. Kč, což je zhruba polovina celkového rozpočtu                 

FSV UK, další polovina je tvořena z jiných zdrojů, z projektů a cizojazyčných programů, tam se                

odhaduje pokles, hlavně vzhledem k cizojazyčným programům, s poklesem počítají, ale na            

celkovém rozpočtu fakulty se to tolik neprojeví, protože bude doplněn v nárůstu objemu nákladů v               

celofakultních aktitivitách. Je potřeba si uvědomit, že jsme již začali platit nájem za Pekařskou a               

zároveň probíhá úprava interiérů a dovybavení, jsou tam potřeba ještě investice ve spojitosti s IT,               

tam budou čerpány prostředky z fondu, který byl tvořen v minulých letech.  

 

Nick Ojo Omorodion se zeptal ohledně Stipendijního fondu, zda jsou již určeny částky, které se               

nesmějí překročit, pokud ano, rád by se zeptal, na kolik byl nastaven limit v případě stipendií                

zvláštního zřetele hodných, kdy nyní je tam sto tisíc korun na institut, tak by se rád zeptal, zda i                   

dříve byla taková částka. Proděkan Krištoufek řekl, že oproti minulému roku se toto neměnilo, i v                

minulém roce byla částka sto tisíc na institut. Děkanka upozornila na to, že celková částka těchto                

stipendií naroste, neboť rozpočet fondu byl připraven ještě před tím, než došlo k dohodě se               

Sociální komisí o čerpání těchto stipendií pro studenty s ekonomickými problémy. 

 

Jiří Kukačka se zeptal, jak byly v rozpočtu posíleny finance na IT, které se usilovně poslední rok                 

řešily hlavně v souvislosti s vývojem aplikace pro elektronické volby, jak se to řešilo v aktuálním                

rozpočtu. Tajemník řekl, že je to v položce děkanát, kde jsou mzdy, tam je právě i nárůst, je                  

potřeba lepší financování IT. Jiří Kukačka se zeptal, zda dojde k navýšení počtu pracovníků.              
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Tajemník řekl, že stále hledají jednoho dalšího programátora, ale je otázka, jak ovlivní současná              

situace trh práce, protože oni tam mají limit, který odpovídá současnému mzdovému nastavení IT,              

od začátku roku se snaží přijmout vhodného kandidáta. Je to jediná pracovní pozice, kterou chtějí               

na děkanátu nechat otevřenou, jinak stav zamrazili. Jiří Kukačka řekl, že za současné situace je IT                

o to důležitější, abychom ho měli k dispozici a měli jsme stabilní prostředí. Je důležité, abychom                

byli funkční a stabilní v IT oblasti, přijde mu to nyní ještě více zásadní za současné situace. 

 

Tajemník dodal, že mzda je poměrně vysoká na poměry děkanátu, snaží se vhodného kandidáta              

na pozici programátora opravdu přijmout, vedoucí IT oddělení znovu zveřejnil inzerát, moc lidí se              

mu nepřihlásilo, čekají, zda se nezmění situace na trhu práce poté co dojde k uvolnění opatření,                

řeší to aktivně, mají na to v rozpočtu místo a aktivně hledají. Je to jediná pozice, kterou nyní na                   

děkanátu hledají. 

 

Předseda AS FSV UK Václav Moravec ukončil diskuzi a vyzval k hlasování. 

 

Usnesení č. 7: AS FSV UK schvaluje rozpočet FSV UK na rok 2020. 

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

Bláha, Iran, Kobylka, Křovák, Lemonová, Macková, Ojo Omorodion, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 
 
Václav Moravec se zeptal Hany Kubátové, zda chce předložit usnesení vyjadřující nespokojenost s             

univerzitními rozpočtovými Pravidly. Hana Kubátová zopakovala, že by přivítala, pokud by se            

plénum senátu přidalo k již zmíněnému usnesení Ekonomické komise AS FSV UK v této věci.  

 

Petr Jüptner, jako člen Ekonomické komise AS UK řekl, že nemá žádné aktuální informace.              

Dlouhodobě mají plán v rámci AS UK, že chtějí argumentovat Strategickým záměrem UK, když má               

UK nový záměr, kdy se hlásí ke kvalitě a vědě, tak by se k tomu UK měla postavit. Chtějí se do                     

toho pustit, chtějí to projednat v rámci EK AS UK. Principy se budou teprve řešit, vyzývá zástupce                 

fakult, aby se zúčastnili Ekonomické komise AS UK, byl by rád za podporu. Dále upozornil, že se                 

dostávají do propadu oproti minulému roku, což hraje trochu proti nim, ale více aktuálního nemá.               

Rozhodně to budou řešit a budou argumentovat Strategickým záměrem UK.  
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Hana Kubátová doplnila, že komise apelovala především na to, aby indikátory, které vstupují do              

tzv. výkonové části rozpočtu odpovídaly aktuálnímu stavu.  

Petr Jüptner řekl, že pokud bychom si na fakultní úrovni aktualizovali data sami a přerozdělovali to                

podle aktuálních dat, tak by to nebylo v rozporu s fakultní politikou, my bychom si jen aktualizovali                 

data. Budou bojovat na univerzitní úrovni, ale můžeme si upravit fakultní principy a jednat podle               

nich, jedná se o datovou základnu a aktuálnost. 

 

Hana Kubátová si myslí, že by to bylo velmi složité a fakultě by to v konečném důsledku                 

nepomohlo. Senát se navíc již zavázal k tomu, že na fakultě budeme kopírovat univerzitní Principy               

rozpočtu. Ráda by Petra Jüptnera poprosila, aby se jako zástupci fakulty v EK AS UK zasadili za                 

úpravu univerzitních Principů rozpočtu. 

 

Petr Jüptner souhlasí s Hanou Kubátovou, zasadí se o to. Obává se, že vize, kterou bychom chtěli                 

se ale nestane praxí v roce 2021.  

 

Václav Moravec se zeptal tajemníka fakulty, jestli to máme nějak spočítáno, aby se nestalo, že               

nám UK dá příspěvek na vědecký výkon, ale poté ubere jinde. 

 

Děkanka řekla, že my nevíme, co nám univerzita skutečně započítá, toto je nespočitatelné, my              

nemůžeme říct, jak si stojí jiné fakulty a jak si stojíme my v období 2015-2019, protože jejich data,                  

ze kterých by se pak počítal vědecký výkon neznáme. Vedení fakulty podporuje Ekonomickou             

komisi FSV UK a senát v tom, že chtějí, aby to bylo principiální, aby se ve výkonu zohlednilo to,                   

jestli má někdo dobrou vědu nebo nemá, protože chceme, aby to pro fakultu bylo primárně               

zajímavé v tom, že nás to potáhne nahoru, protože se změní vnější prostředí a my na to budeme                  

muset nějak reagovat a bude to pro nás zajímavé, my si věříme, ale neznamená to, že když se                  

vychýlí nějaký jiný parametr, na kterém bude větší shoda na celouniverzitní úrovni, tak že to pro                

nás bude nevýhodné, protože se změní jiný parametr, než o který my usilujeme. 

Nejde spočítat, jak komparativně vyjdeme, když se započítají data 2015-2019, to nespočítáme,            

není to jak spočítat, data neznáme. My jsme schopni namodelovat to, jak by to vypadalo, kdyby se                 

dala jiná váha těm parametrům, které se nyní počítají, ale nejsme schopni spočítat, jak by to bylo,                 

když se započítají data 2015-2019, protože data neznáme. V návaznosti na Petra Jüptnera             

děkanka řekla, že si myslí, že vnější prostředí na univerzitě se musí změnit, protože to, že my si                  

budeme rozdělovat peníze jinak nepovede k tomu, že se změní prostředí kolem nás a pořád nám                

budou dávat více peněz v tomto případě za studenty, než za výkon jako takový a dostaneme se do                  
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situace, kdy to nebude fungovat, pokud to na EK AS UK neprosadí, protože my pak budeme ve                 

velkém rozporu s vnějším prostředím.  

 

Petr Jüptner doplnil, že souhlasí s tím, co bylo řečeno, jako ES AS UK chtějí, aby Strategický                 

záměr UK šel ruku v ruce s Principy UK.  

 

Předseda AS FSV UK Václav Moravec řekl, že v případě schválení usnesení by společně s Hanou                

Kubátovou napsali dopis, ve kterém by vyjádřili nespokojenost s Principy UK. Dopis by zaslali              

předsedovi AS UK, předsedovi EK AS UK a rektorovi UK, aby bylo vidět, že tady ten tlak je.  

 

Usnesení č. 8: AS FSV UK vyzývá EK AS UK i AS UK jako celek, aby se zasadily o upravení                    

univerzitních Principů rozpočtu, část vědecký výkon, a to tak, aby tyto Principy reflektovaly vědecký              

výkon fakult i za období po roce 2015. 

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

Bláha, Iran, Kobylka, Křovák, Lemonová, Macková, Ojo Omorodion, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 

9. Možnost online zasedání AS FSV UK dne 2. června 2020 

 
Předseda AS FSV UK zopakoval informaci od děkanky, že AS UK se již bude scházet prezenčně,                

ale osobně by byl rád, kdyby se usnesení schválilo, abychom byli připraveni na prezenční i               

distanční variantu červnového zasedání. Následně předal slovo Jiřímu Kukačkovi jako          

předkladateli tohoto bodu.  

 

Jiří Kukačka řekl, že jde o technikálii, která dává možnost, ne povinnost, předsednictvu svolat příští               

zasedání senátu opět distančně. Může se to týkat i toho, že by byl některý senátor v karanténě,                 

přičemž by byl online a ostatní prezenčně. Vše je to již podle schváleného zákona, který platí pro                 

rok 2020, zákon říká, že v jakékoliv situaci, kdy je omezena přítomnost studentů nebo členů               

orgánů, tak se můžeme sejít distančně, dává nám to volný prostor.  

 

Václav Moravec doplnil, že zde byl návrh od Martina Bláhy na minulém zasedání a nyní se přidává                 

Hana Kubátová, že by se červnové zasedání senátu uskutečnilo symbolicky v Jinonicích, které se              

zanedlouho vystěhují a projdou rekonstrukcí. Zeptal se děkanky a tajemníka, zda by s tím              
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souhlasili. Pokud by s tím souhlasili, tak by se příští zasedání uskutečnilo v Jinonicích, pokud by                

nebylo distančně. Následně proběhla obsáhlá debata o tom, jakou formou jednání uskutečnit, zda             

prezenčně či distančně, v Jinonicích či na Hollaru.  

 

odešel Petr Soukup 

 
Předseda AS FSV UK dal následně hlasovat o usnesení. 
 
Usnesení č. 9: AS FSV UK zmocňuje předsednictvo AS FSV UK, aby v situaci dle zákona č.                 

188/2020 Sb. uskutečnilo řádné zasedání AS FSV UK dne 2. června 2020 od 15:00 online formou                

dle technických podrobností shrnutých v důvodové zprávě “Technické podrobnosti online zasedání           

AS FSV UK dne 2. června 2020”. Online zasedání, stejně jako online účast senátorky či senátora                

jsou považovány za plnohodnotnou formu jednání s identickými pravomoceni AS FSV UK jako při              

běžném řádném zasedání dle Jednacího řádu AS FSV UK. Ze zasedání bude na základě              

rozhodnutí předsednictva pořizován interní zvukový a obrazový záznam dle Jednacího řádu AS            

FSV UK, Čl. 11, odst. 10." 

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

Kobylka, Křovák, Lemonová, Macková, Ojo Omorodion, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 

10.Různé 

 
Nick Ojo Omorodion se zeptal ohledně SIS, vzhledem k tomu, že začalo pilotní testování SIS 4,                

proč se do testování musí student přihlásit, nešlo by to udělat tak, že modul SIS 4 budou mít                  

všichni studenti plošně k dispozici, aby si to mohli prohlédnout, osobně si myslí, že by poté byla                 

odezva od studentů větší. 

 

Proděkan Krištoufek reagoval, že výzvu ohledně přihlášení se do testování předali tak, jak ji              

obdrželi z RUK, co se týká toho obráceného přístupu, tak možný asi je, ale museli bychom k tomu                  

studenty vyzvat, ale bál by se toho, aby to nezpůsobilo problémy. Nick Ojo Omorodion je první, kdo                 

mu o tom říká, neví kolik lidí reálně by to zajímalo, je to podnět k zamyšlení. 

 

Nick Ojo Omorodion řekl, že ke studentským spolkům se dostal materiál, aby možnost testování              

distribuovaly po jejich kanálech, nejde mu o to, aby se člověk přihlásil do SIS a hned byl v SIS 4,                    
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ale jde o to, aby ta přepínací ikona byla dostupná pro všechny studenty, aby se všichni mohli                 

podívat, jak nový SIS 4 vypadá. Proděkan Krištoufek přislíbil, že to projedná se správci SISu. 

 

Šimon Appelt řekl, že se přihlásil o přístup pro testování, ale i když si přepne SIS zpět do stávající                   

verze, tak mu najednou vyskočí chyba a musí se ze SIS odhlásit a znovu přihlásit, což je celkem                  

problematické. Proděkan Krištoufek reagoval, že je to spíše potřeba komunikovat na univerzitní            

úrovni, a to je přesně to o čem mluvil, že to může způsobit problémy pokud by se do testování                   

zapojili všichni studenti. 

 

Nick Ojo Omorodion řekl, že další věc se týká výuky jazyků na FSV UK, jedná se o to, že na                    

určitých institutech jsou povinné jazyky. Student na IMS např. musí mít tři zkoušky na různých               

úrovních ze tří jazyků. Jde o to, že student ze střední školy má na dobré úrovni jeden jazyk, za                   

bakalářské studium si musí dopilovat druhý jazyk na úrovni B2, což je celkem problematické, když               

kurzy nezačínají od začátku (student musí mít již nějakou znalost daného jazyka) a to mají na IMS                 

ještě třetí jazyk, kdy stačí základní úroveň. Je to problematické, když to škola požaduje, ale               

zároveň kurzy nenabízí. Řešili to v rámci IMS i s ředitelem doc. Nigrinem a napadlo je, že by se to                    

dalo řešit dvěma způsoby. Pokud by nebylo možné začít vyučovat jazyky od začátku, tak jestli by                

nešlo vyjednat na jiných fakultách, kde se učí jazyky od začátku nějakou výjimku, která by zajistila,                

že studenti FSV UK budou mít zajištěné místo v jazycích pro začátečníky, podobně jako je tomu u                 

tělesné výchovy. 

 

Václav Moravec doplnil, že se tím zabývali i na předsednictvu, kdy obdobný problém tlumočil              

Ondřej Šveda z pohledu ISS, bavil se o tom i s děkankou, předává jí tímto slovo. 

 

Děkanka řekla, že měla zato, že tento problém je vyřešen, jelikož dostala od ředitelů institutů               

informace, že se otevřely nové kurzy. Ředitel IMS doc. Nigrin přišel s tím, že jsou některé kurzy                 

přeplněné, což je informace stará dva týdny, je to otázka peněz, jestliže má IMS ve svém                

programu 3 jazyky, tak musí zaplatit tolik kurzů, kolik bude potřeba. Institut se musí podílet na tom,                 

co požaduje. Musí se k tomu postavit čelem hlavně ředitel. Překvapuje ji, že navýšení kapacity               

kurzů je stále nedostatečné. Budou řešit, zda by šlo v rámci stávajících úvazků navýšit počet               

kurzů, kdy ředitel IMS doc. Nigrin nabídl, že zaplatí i za další kurzy, ale nemluvil o tom, že by ten                    

navýšený počet stále nestačil. 

 

Nick Ojo Omorodion řekl, že s tímto souhlasí, že takto to myslel.  
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Ředitel ISS doc. Uherek řekl, že loni to řešili s CJP, kdy získali příslib, že by se přeplněnost kurzů                   

měla zlepsit, bude komunikovat s paní vedoucí Poslušnou, co by se dalo udělat v rámci zimního                

semestru. Řešili také, jak by se dala udělat spolupráce s ostatními fakultami, zda by se to dalo                 

uznat na naší fakultě, ale to je stále v řešení. 

 

Děkanka řekla, že na jiných fakultách ta výuka pro naše studenty probíhá. 

 

Proděkan Krištoufek řekl, že je to o penězích, když instituty mají ve svých akreditacích jazyky, tak                

za ně musí zaplatit a z pohledu studentů je to hlavně o tlaku na ředitele. Z dlouhodobého hlediska                  

když studenti uvidí, že ty jazyky tam jsou problém, tak o tom budou psát, budou o tom říkat                  

uchazečům, ředitelé by si to měli uvědomit, měli by k tomu přistoupit zodpovědně. 

 

Václav Moravec řekl, aby studentské spolky předložily vedení fakulty, resp. senátu podnět, protože             

tento problém je evidentně jiný z pohledu studentů a jiný z pohledu vedení institutů.  

 

Nick Ojo Omorodion řekl, že dle něj minimum je, že by zápis jazyků pro začátečníky byl ve stejný                  

čas jako pro studenty daných fakult, to by bylo minimum, které by šlo udělat. 

 

Děkanka řekla, že je to opravdu problém, když je to v akreditacích, tak je nutné to umožnit                 

studentům. My nemáme klasickou jazykovou katedru, ale je potřeba to studentům nabízet, když je              

to požadováno akreditací, jen to nejde dělat na úkor financí pro jiné instituty, které toto v akreditaci                 

nemají. Vedení to bude řešit s kolegyněmi z CJP. 

 

Michal Červinka se zeptal ohledně distančního zkoušení, hlavně na metodiku, jsou tam dvě věci,              

se kterými si nedokáže poradit, jde o to, že je tam v konfliktu doporučení, že pokud chceme online                  

zkoušet, tak se doporučuje, aby v aplikaci s vyučujícími byli další dvě osoby, aby to probíhalo                

řádně, ale zároveň je také nutné, aby se student prokázal dokladem tak, aby to viděl jen vyučující,                 

což si myslí, že není schopné technicky vyřešit, pokud ano, tak by to rád věděl. Druhé je, co dělat                   

se studenty, kteří budou mít technický problém, nebo se nebudou schopni připojit a splnit              

požadavky tak, jak budou nastavené pro všechny, jak má potom vyučující postupovat, aby se              

vyhnul diskuzi, jestli propadl termín či nikoli, byl by rád za návodnější manuál pro vyučující, protože                

se obává problémů a myslí si, že nastanou. 

 

Proděkan Krištoufek řekl, že to lze udělat tak, že jednoho studenta na chvíli odpojí, druhý ukáže                

průkaz, a pak je oba znovu připojí. Co se týká připojení, tak v metodice je napsáno, že učitel má                   
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být chápavý a vstřícný, tak pokud existuje opravdu nějaká skupina studentů, která není schopna se               

zúčastnit, tak jim nabídnout náhradní termín. Pokud by došlo k tomu, že se opravdu nikdo nepřipojí                

ani na několikátý pokus, tak je to o dohodě s vyučujícím, ale myslí si, že většina studentů se připojí                   

bez problémů, zbytek řešit jednotlivě. Pokud nastanou speciální situace, tak se určitě mohou             

obrátit na něj nebo na Jiřího Remra, kteří se to pokusí vyřešit. 

 

Děkanka řekla, že v manuálu se píše, že ne vždy se kontroluje průkaz studenta, když vyučující                

studenta zná a vidí ho, nemusí proběhnout kontrola identity, ale doporučuje se v těchto otázkách               

obracet na Jiřího Remra, protože ten to převzal z univerzitních metodik. 

 

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

které se uskuteční 2. června 2020 v 15:00 hodin, způsob zasedání a místo jednání budou               

upřesněny dle aktuální situace. O celé věci bude jednat předsednictvo AS FSV UK na svém               

zasedání dne 25. května 2020. 

 

 

PhDr. Václav Moravec, Ph.D, Ph.D. 

 předseda AS FSV UK 

 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Kateřina Vovsová, tajemnice AS FSV UK 
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