
Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK 
Datum: 6. 10. 2020 od 15:00 

Místo: Hollar, č. 215 

 

Přítomni: 

Za pedagogickou komoru: 

doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.; Hana Kubátová, M.A., Ph.D.; PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D.; doc.              

Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D.; PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.; PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.;              

PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D; prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.  

 

Za studentskou komoru: 

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

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

 

Omluveni: doc. PhDr. Emil Aslan, Ph.D., PhDr. Jan Hornát, Ph.D 

 

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

Blažek; proděkan pro rozvoj JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.; proděkan pro studijní záležitosti             

prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.; proděkanka pro zahraniční styky PhDr. Zuzana Kasáková,            

Ph.D.; proděkan pro koncepci a kvalitu studia PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.; Bc. Matěj Šarboch              

(IES); Mgr. Kateřina Konrádová (ISS); Mgr. Veronika Macková, Ph.D.; RNDr. Michal Červinka,            

Ph.D. 

 

1. Schválení návrhu programu a zápisu z řádného zasedání AS FSV UK ze 
dne 1. září 2020  

 

Předseda AS FSV UK Václav Moravec uvítal přítomné senátorky, senátory, členy vedení a hosty.              

Přivítal rovněž nového člena studentské komory Filipa Šourka (IMS), který nahradil Veroniku            

Mackovou (IKSŽ). 

 

Dále řekl, že návrh programu dnešního zasedání AS FSV UK, jednomyslně schválený            

předsednictvem senátu, byl zaslán s podklady. Petr Soukup navrhl, aby se bod týkající voleb              

přesunul na počátek jednání pléna, protože ostatní body týkající se smluv jsou spíše informativní.              

Václav Moravec řekl, že právě proto, že jsou body informativní a mohly by být rychle               

1 



odsouhlaseny, tak zařadilo předsednictvo agendu voleb až na konec zasedání, jako tomu bylo u              

předchozího senátu. 

 

Člen předsednictva Nick Ojo Omorodion řekl, že i kdyby se body programu měnily, tak s ohledem                

na to, že zprávy z komisí jsou důležité pro vyhlášení voleb a proto by měly zůstat před volbami.                  

Petr Soukup tedy navrhl, aby se body programu týkající se smluv (č. 8 a 9) přesunuly za bod č. 2                    

(zprávy z komisí). 

 

Václav Moravec vyzval k hlasování o takto upraveném návrhu programu. 

 

Usnesení č. x: AS FSV UK schvaluje upravený program zasedání 6. 10. 2020 dle návrhu senátora                

Petra Soukupa. 

Pro: Soukup P., Lemonová, Šveda  

Proti: Hejlová, Kukačka, Moravec, Soukup J., Štoll, Kraváček, Křovák, Turková 

Zdržel se: Kubátová, Láb, Bláha, Iran, Kobylka, Ojo Omorodion, Šourek 

Neschváleno 
 
Upravený program dnešního zasedání nebyl schválen a tak dal předseda AS FSV UK Václav              

Moravec hlasovat o původně navrženém programu zasedání. 

 

Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje program zasedání 6. 10. 2020. 

Pro: Hejlová, Kubátová, Kukačka, Láb, Moravec, Soukup J., Štoll, Bláha, Iran, Kraváček, Křovák,             

Ojo Omorodion, Šourek, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: Soukup P., Lemonová, Šveda, Kobylka 

Schváleno 
 
Zápis ze zasedání AS FSV UK ze dne 1. 9. 2020 byl rozeslán k připomínkám, jež byly následně                  

zapracovány.  

 

Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání ze dne 1. 9. 2020. 

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

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

Proti: nikdo 

Zdržel se: Šourek 

Schváleno 

 

2 



2. Zprávy z předsednictva a komisí AS FSV UK 
 
Předsednictvo 
Předseda AS FSV UK Václav Moravec sdělil, že se předsednictvo senátu sešlo 29. září 2020  

a zápis byl zveřejněn ještě týž den na webových stránkách AS FSV UK.  

 

Václav Moravec informoval, že Veronika Macková (IKSŽ) úspěšně ukončila své doktorské studium            

a tím zanikl i její mandát v AS FSV UK. Jejím náhradníkem ve studentské komoře se stal podle                  

výsledků voleb z listopadu 2018 Filip Šourek z IMS.  

 

Václav Moravec na předsednictvu informoval ohledně jednání kolegia děkanky, na němž se velmi             

detailně probíral zákaz osobní přítomnosti studentů ve výuce. Byly rovněž zrušeny imatrikulace.            

Předsednictvo poděkovalo proděkanovi pro studijní záležitosti Ladislavu Krištoufkovi, že předložil          

plán vývoje Stipendijního fondu, jak slíbil. Dále se krátce seznámili se smlouvami, které byly              

předloženy proděkanem pro rozvoj Tomášem Karáskem.  

 

Poté předsednictvo poděkovalo Jiřímu Kukačkovi za návrhy termínů voleb do AS FSV UK a              

sestavení harmonogramu voleb. Jako předsednictvo se dohodli na tom, že nechávají maximální            

volnost komisím a nebudou ani naznačovat, jaký termín voleb by upřednostňovali. Finální termín             

voleb tak bude stanoven na dnešním zasedání, po návrzích jednotlivých komisí. Václav Moravec             

požádal tajemníka o vstřícnost podatelny, resp. jejích úředních hodin, vzhledem k odevzdávání            

návrhů na kandidáty. Od tajemníka fakulty zároveň obdržel dokument týkající se technického            

zabezpečení voleb, který byl obratem rozeslán Legislativní komisi, Komisi pro rozvoj a Komisi pro              

vnější vztahy AS FSV UK. 

 

Na dnešní den zároveň svolal Komisi pro vnější vztahy AS FSV UK, které předsedala Veronika               

Macková. Komise si zvolila nového předsedu, kterým se stal Jan Křovák. 

 
Ekonomická komise 
Předsedkyně komise Hana Kubátová informovala, že komise se sešla 1. října 2020 a zápis je               

vyvěšen na webových stránkách AS FSV UK.  

 

Hana Kubátová dále informovala, že komise na úvod svého zasedání diskutovala věci, které se              

probíraly na posledním zasedání senátu, protože poslední jednání komise nebylo          

usnášeníschopné. Hana Kubátová seznámila členy komise o přijatých usneseních ohledně          

odvádění režií a správy vědeckých projektů a probrali apel na kandidátky a kandidáty na rektora               

UK. Dále se věnovali Stipendijnímu fondu a jeho čerpání, jako komise diskutovali, zda by bylo               
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možné, vzhledem k přetrvávající pandemii, aby částka, která je vyčleněna institutům pro podporu             

studentské mobility, mohla být převedena do dalšího roku, nebo aby instituty mohly tuto částku              

využít pro pomocnou vědeckou sílu. 

 

Co se týká smluv, tak neměli žádné doplňující body nebo výhrady. 

 

Větší diskuse se vedla ohledně připojení k síti eduroam v prostorách Pekařské 16 a připravenosti               

techniky na hybridní výuku. Navrhovali rovněž zprovoznit platformu konzultace.fsv.cuni.cz, protože          

je někdy náročné domlouvat se všemi studenty konzultace individuálně. 

 

Hana Kubátová se zúčastnila zářijového zasedání AS UK a poděkovala fakultním zástupcům v AS              

UK, že během pléna upozornili na některé nedořešené otázky ze strany rektorátu. 

 

Rádi by se v komisi opět věnovali výběru režií a požádali tajemníka, zda by mohli otevřít debatu                 

ohledně fungování Dynamického nákupního systému. V neposlední řadě by komise uvítala lepší            

informovanost o možnosti využívání fakultní slevy v internetovém obchodě Alza. 

 

Legislativní komise 
Předseda komise Jiří Kukačka informoval, že komise se sešla také 1. října 2020 a zápis je vyvěšen                 

na webových stránkách AS FSV UK.  

 

Jiří Kukačka řekl, že měli dva hosty - tajemníka fakulty a proděkana pro rozvoj Tomáše Karáska. V                 

prvním bodě se věnovali vyhlášení voleb, primárně řešili dokument o technických podrobnostech            

voleb a jako komise z toho mají dobrý pocit, aplikace vypadá, že funguje dobře a volby by měly                  

proběhnout bez problémů. Je důležité zmínit, že za několik kol testování, kdy byly vzneseny              

připomínky, tak všechny, které bylo technicky možné zakomponovat, byly zapracovány. Několikrát           

se vyzkoušelo, jak se bude operovat s volebními seznamy. Proběhla dvě kola interního testování -               

zaměstnanci děkanátu a studentské spolky. Celkově to funguje, zpětná vazba byla pozitivní. 

 

Řešili, jak budou ošetřeni voliči z CERGE-EI, dospěli k závěru, že tam se to bude muset řešit                 

individuálně s jejich studijním oddělením. 

 

Jako komise preferují pozdější termín voleb, tedy 24. - 25. listopadu 2020. 

Co se týká volební komise, tak neshledali žádný problém v předloženém dokumentu. 
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Dále se věnovali Plánu aktivit, kdy dochází ke snížení alokace pro fakulty, měli k němu formální                

připomínky, srovnání s aktuálním rokem a lepšího srovnání do budoucna, poprosili proděkana, aby             

doplnil informace, což do druhého dne udělal, v současné chvíli k tomu nemají připomínky. 

Co se týká smluv, tak k tomuto záměru nic nemají, žádné formální nedostatky neshledali, jako               

jediné problematické shledávají rodné číslo vlastníků jednotek, což je osobní údaj a proto se ptají,               

jestli je nezbytné, aby to bylo ve smlouvě. 

 

Ohledně změn v disciplinárním řízení, nemají problém, jen navrhují upravit navržené usnesení tak,             

aby senát souhlasil se změnou a ne ji schvaloval. 

 

Jiří Kukačka se dále zeptal děkanky, jestli je opravdu nutné mít smlouvu k překládce techniky a                

obdobné technické záležitosti schválenou senátem, protože se jedná o věci, ke kterým logicky             

nemají kompetenci a vyjadřují se k nim čistě formálně, aby projekt mohl pokračovat.  

 

Děkanka reagovala, že senát vyslovuje souhlas se záměrem uzavření smlouvy, neschvaluje           

smlouvu jako takovou. Co se týká majetku souvisejícího s fakultou, musí to jít přes kontrolní orgán,                

což je senát, dále to jde přes AS UK. Děkanka navrhla, že proděkan Karásek může klidně                

předkládat podrobnější důvodovou zprávu, aby tomu komise lépe porozuměly, byla by ráda, aby s              

tím komise byly za dobře a nezatěžovalo je to. 

 

Hana Kubátová doplnila, že za Ekonomickou komisi AS FSV UK se přiklání k tomu samému,               

protože nerozumí co je obsahem smlouvy, neznají historii, předpisy, ale zároveň si uvědomují, že              

to vychází z reálných skutečností, které je potřeba udělat, ale pokud by se to dalo nějak                

zjednodušit, aby rektorát nepožadoval hlasování o smlouvách, kterým nerozumíme, tak by to bylo             

pro komise velmi ulehčující. 

 

Děkanka řekla, že se při minulé diskuzi ptala dr. Wagnera, a souhlas senátu se záměrem uzavřít                

smlouvy tohoto charakteru je nezbytný. Znovu připomněla, že se nejedná o souhlas se smlouvou              

jako takovou, ale souhlas s jejím uzavřením. Pokud k tomu budou chtít senátoři cokoliv vysvětlit,               

může požádat dr. Wagnera, aby tak učinil. Jde o to, že na základě té smlouvy vzniká věcné                 

břemeno, což je důležité pro fakultu. 

 

Jiří Kukačka řekl, že všechny smlouvy zpracovává právnička fakulty dr. Pavlová a proděkan             

Karásek, což jsou lidé, kteří k tomu mohou komisím něco říct, ale aby se k tomu mohly komise                  

opravdu vyjádřit, tak by potřebovaly svého právníka. Dosah na odborníky je malý, protože jim to               

předkládají lidé, kteří smlouvy vytvořili. 
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Ondřej Šveda navrhl, zda by v příštím rozpočtu nemohl být i právní aparát, který by senátu se                 

smlouvami pomohl. 

 

Petr Soukup řekl, že tuto debatu upřímně moc nechápe, protože všechny kontrolní orgány - např.               

zastupitelstva schvalují smlouvy a jde o klíčové majetkové dispozice, které je potřeba schválit. 

 

Studijní komise 
Předseda komise Martin Štoll sdělil, že se komise sešla rovněž 1. října 2020 a zápis je vyvěšen na                  

webových stránkách AS FSV UK. 

 

Martin Štoll řekl, že hostem byl proděkan Krištoufek. Přivítali nového člena komise Tomáše             

Kraváčka (IES) a poděkovali Veronice Mackové (IKSŽ). Na úvod mluvili o disciplinární komisi,             

změnu podporují, nemají námitky. S proděkanem poté detailně probírali Stipendijní fond a podpořili             

návrh na rozvolněnější čerpání fondu na studentské mobility.  

 

Co se týká studijní agendy, bavili se o zahájení distanční výuky, mluvili o tom, že by všechny                 

odkazy na distanční výuku měly být zveřejněny v SIS, aby byly pro studenty snadno dohledatelné               

a vyučující nemusel rozesílat vždy všem studentům odkaz e-mailem. Proděkan Krištoufek přislíbil,            

že o to všechny vyučující požádá a druhý den rozeslal všem e-mail. 

 

Mluvili o tom, zda meetingy (tzv. kulaté stoly) k distanční výuce by se neměly zaměřit více na                 

sdílení dobré praxe. Nabízejí dát k dispozici seznam témat a domluvit se na setkání. Proděkan               

Krištoufek tento nápad uvítal a přislíbil, že pokud dostane seznam témat, rád se bude schůzek               

účastnit a bude je spoluorganizovat. 

 

Mluvili o zlepšení komunikace ohledně zavedení nových technologií v Pekařské. 

Vznikla otázka ohledně “ztracenosti” nově přijatých studentů, kteří nepotkají své spolužáky a            

vyučující, ani neznají budovu, kde jejich institut sídlí, bavili se o tom, jak toto zlepšit, jak zachovat                 

přátelskou atmosféru, která na fakultě panuje, navrhovali zůstat např., aby vyučující zůstal po             

přednášce připojený a probral se studenty jejich připomínky, návrhy, co studenty trápí. 

 

Na závěr řešili téma evropského kreditového průvodce (ETCS Users’ Guide 2015, sekce 4.3             

Grade Distribution, strany 39-41), který stanovuje, že by každá instituce měla zveřejnit informaci o              

tom, jakou mají jednotlivé kredity hodnotu. Dohodli se, že by rádi poprosili proděkana Krištoufka o               

zpracování statistiky, jakou hodnotu má jaký kredit, tímto formálně žádá vedení senátu, zda by              

mohl požádat pana proděkana. Proděkan Krištoufek řekl, že statistiku připraví a doplnil, že se              

nejedná o hodnotu jednotlivých kreditů, ale jde o statistiku distribuce známek.  
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Člen Studijní komise Michal Červinka řekl, že předmětný dokument vydává Evropská komise a v              

nové verzi z roku 2015 umožňuje institucím mít vlastní formát známkování, což my jsme využili a                

máme hodnocení A-F. Pokud však máme tento typ, tak bychom měli dodat statistiku, jakých              

známek studenti dosahují. Na komisi se shodli, že považují za vhodné udělat statistiku po              

institutech a formách studia a bylo by fajn zahrnout tam i CJP. Mělo by to být zároveň informativní                  

pro fakultu a sloužit pro uchazeče o studium. Navrhuje souhrnou statistiku za celou fakultu a poté                

dořešit, kam tu informaci začlenit. 

 

Nick Ojo Omorodion reagoval ohledně nových technologií v Pekařské, na IMS jsou zařízeny             

licence na ZOOM, ale minulý týden v některých místnostech nebyly zapojené mikrofony, kamery,             

nic, vše se začalo zapojovat v den, kdy začal semestr, což bylo velmi chaotické. 

 

Tajemník řekl, že část zapojena pořád není, ale je pravda, že učebny, které IMS zrovna potřeboval                

nebyly zapojené. Bohužel tam opravdu byly chyby v komunikaci, kdy vedení mělo informaci, že je               

vše zapojeno, ale bohužel v 6 místnostech to opravdu zapojené nebylo, což se podařilo během               

prvního dne vyřešit. Dále nebyla zapojena technika od externí firmy, ale vše se podařilo v pár                

dnech doplnit, mělo to být před začátkem výuky, ale bohužel i vedení fakulty bylo ujišťováno, že je                 

vše připraveno a nebylo. Tajemník se za pochybení omluvil.  

 

Komise pro rozvoj 
Předseda komise Martin Bláha informoval, že komise se sešla také 1. října 2020 a zápis je                

vyvěšen na webových stránkách AS FSV UK.  

 

Martin Bláha dále řekl, že hostem zasedání byl tajemník fakulty. Řešili hlavně elektronické volby.              

Tajemník seznámil komisi s dokumentem o technickém zabezpečení voleb, informoval je o            

proběhlých testování zaměstnanci děkanátu a studentskými spolky. Jako komise nemají k           

dokumentu výhrady. Přiklání se k pozdějšímu termínu voleb. 

 

Věnovali se novelizaci univerzitních předpisů (Statut UK a Stipendijní řád UK), které projednali a              

nemají připomínky. 

 

Na závěr se zabývali IT problémy na fakultě - problém s připojením k síti eduroam v Pekařské,                 

problémy s rezervačním systémem na konzultační hodiny. Po volbách by se rádi věnovali na              

komisi právě IT problematice. 
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Sociální komise 
Předsedkyně komise Lucie Lemonová informovala, že komise se sešla 2. října 2020 a zápis je               

vyvěšen na webových stránkách AS FSV UK. 

 

Lucie Lemonová řekla, že řešili hlavně psychologa pro studenty, kdy už je to ve stavu, že se stačí                  

jen domluvit s vedením fakulty ohledně uzavření smlouvy. Zjišťovala informace na FF UK ohledně              

psychologů, abychom to poté mohli lépe odhadnout pro naše studenty, oni mají 4 psychology na               

0,2 úvazku. 

 

Dále řešili ombusmany pro studenty, to by chtěli více řešit se studentskými spolky, navrhují že by                

byl na každém institutu jeden student, který by byl k ruce studentům, kteří mají nějaký problém.                

Celé se to ještě připravuje, chtěli by vytvořit nějaký dokument, který by říkal, co má ombudsman na                 

starosti a s čím může studentům pomoci. 

 

Lucie Lemonová kontaktovala dr. Kucharskou z PedF, která má na starosti psychologickou            

poradnu u nich na fakultě, zda by jí mohla poskytnout informace o tom, jak poradna funguje u nich                  

na fakultě. 

 

Komise pro vnější vztahy AS FSV UK 
Václav Moravec sdělil, že komise se sešla dnes před plénem a zvolila novým předsedou komise               

Jana Křováka (IKSŽ), čímž mu předal slovo. 

 

Jan Křovák poděkoval Veronice Mackové za skvělou práci.  

 

Dlouze se zabývali propagací voleb do senátu, která bude letos ovlivněna současnou            

epidemiologickou situací, kdy není možné se setkávat mezi sebou, hovořili o tom, co by se dalo                

dělat. Navrhovali kooperaci IKSŽ s dalšími instituty ohledně natáčení propagace voleb jako            

takových. Je důležité, aby se zapojily studentské spolky, které budou mít klíčovou roli pro oslovení               

studentů (voličů), musí oslovit hlavně nově přijaté studenty, kteří o senátu mnohdy vůbec neví.              

Rozhodli se natočit informativní video o tom co je senát, jak funguje, co dělá (schvaluje rozpočet,                

rozdělují studentské peníze…). 

 

Komise jako taková nenavrhuje žádný termín, ale samozřejmě je důležité vědět, kdy volby budou,              

aby mohli začít tvořit videa. Byli by rádi, aby byli ve videích lidé, kteří nebudou kandidovat, aby to                  

nebylo bráno jako kampaň, ale opravdu jako informativní video o fungování senátu na fakultě. 

 

V následujících dnech připraví informace o volbách a následně si rozdělí konkrétní úkoly. 
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Diskutovali také nad tím, zda text, který je u voucheru není moc dlouhý, jestli ho voliči čtou a jestli                   

by nebylo vhodné ho zkrátit, to je otázka do diskuze. 

 

Na závěr probírali přípravu výroční zprávy AS FSV UK za tento rok. Předseda komise Jan Křovák                

tímto požádal předsedy všech komisí, aby mu do 15. 12. 2020 dodali zprávu o fungování komise,                

kterou následně vloží do výroční zprávy. Vzhledem ke konci funkčního období senátu by byli rádi,               

aby zpráva byla hotova na lednové zasedání, které bude posledním v tomto složení. 

 

3. Informace z vedení FSV UK  
 

Děkanka poděkovala za to, jak senátorky a senátoři věci zvládají, ví, že pomáhají kolegům na               

institutech, je to skvělá spolupráce a moc za ni děkuje. Děkuje také studentským spolkům, které               

jsou opěrnou silou zejména pro prváky. Děkanka má v rámci výuky velmi dobrou zpětnou vazbu,               

že studentské spolky je drží. 

 

Co se týká zprovoznění Pekařské, tak by se chtěla omluvit za to, že 6 místností nebylo                

zprovozněno tak, jak bylo přislíbeno, vyvodí z toho důsledky, je to neomluvitelné, jestliže v pátek je                

vedení fakulty ujištěno, že je vše připraveno, a v úterý zjistí, že není, je to neakceptovatelné.                

Zároveň by byla nerada, aby kvůli selhání jednotlivce z IT týmu, toto vrhlo špatné světlo na ty, kteří                  

koordinují celou Pekařskou, případně zaniklo to, že za dobu 5 měsíců uzavřeli smlouvu na              

náhradní prostory, vyprojektovali rekonstrukci, vysoutěžili ji a uskutečnili ji, přestěhovali Jinonice v            

termínu, zkolaudovali nové prostory, vše se stihlo a nerada by, aby toto všechno zaniklo ve stínu                

nezapojení techniky v několika místnostech.  

 

Proběhlo výjezdní zasedání kolegia děkanky, kde se řešila hlavně pravidla proti šíření nemoci             

Covid-19. Snaží se, aby nedocházelo ke kontaktu tam, kde to není nutné. Chranmě se,              

nepodceňujme to, ale nerezignujme na tento akademický rok, je důležité v mezích možného             

fungovat. 

 

Připravují plány realizace Strategického plánu, pracují na kariérním řádu, který budou řešit více na              

začátku prosince, protože se mu chtějí podrobně věnovat a nyní na to bohužel není dostatečný               

prostor. 

 

Dne 22. 10. 2020 proběhnou oslavy 30 let fakulty, počítají s tím, že se bude streamovat, nebude                 

možné se sejít, zároveň však nechtěli oslavy již odložit, museli již zrušit plánovanou garden party,               

proto by alespoň tu formální část oslav, která je každých 5 let, chtěli uchovat. 
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Plně online proběhne zasedání Mezinárodní rady FSV UK, tématem je výuka, členové rady budou              

mít možnost diskutovat se studenty, vyučujícími, doktorandy, garanty programů atd. 

 

Chystají schůzku se studentskými spolky na 15. 10., pravděpodobně proběhne online, nechce ji již              

oddalovat. 

 

Byla uzavřena dohoda o narovnání se společností IDS inženýring, a.s., která byla pověřená             

technickým dozorem stavby, odstoupilo se od smlouvy, nastoupila firma Nosta-Hertz, která byla ve             

veřejné zakázce druhá v pořadí. Vedení univerzity trvá na důvodech odstoupení od smlouvy, ale              

kvůli prevenci případného soudního sporu, který by mohl ohrozit včasné ukončení stavby, i kdyby              

nakonec dopadl pro univerzitu dobře, se rozhodlo uzavřít dohodu o narovnání s IDS, jedná se o                

částku okolo milionu korun, jsou dohodnuti s kvestorem UK, že částku zahrnou do žádosti FSV UK                

o nevratnou půjčku z fondu Mikuláš.  

 

Ondřej Šveda se zeptal děkanky ohledně studentských peněz, potýkají se s tím, že studenti              

nemohli za současné situace pořádat akce, na které jim byly peníze dány. Nyní bude stejná               

situace, kdy studenti nemohou nic pořádat, tudíž nemají o co žádat. Rád by poprosil, aby částka                

pro příští rok byla zachována a nebyla například snížena v důsledku toho, že letos se peníze                

nevyčerpají. Děkanka odpověděla, že se nic snižovat nebude, pro příští rok bude příspěvek stejný. 

 

Ondřej Šveda se dále zeptal, jestli existuje nějaká statistika ohledně neúspěšnosti studia kvůli             

pandemii. Proděkan Krištoufek řekl, že semestr skončil před týdnem, v současné chvíli nemůže říci              

nic konkrétního. Neúspěšní studenti nyní dostávají rozhodnutí o ukončení studia, přičemž mají            

nárok na odvolání, takže by konečnou statistiku neúspěšnosti mohl předložit nejdříve na            

listopadový, ale spíše na prosincový senát.  

 

Děkanka řekla, že se vedení líbí nápad ohledně “kulatých stolů” a sdílení dobré praxe z distanční                

výuky, za což by byla ráda. Jsou ochotni udělat i setkání vedení se studenty, jako tomu bylo na                  

jaře. 

 

Nick Ojo Omorodion se zeptal ohledně distanční výuky, na IMS najeli na ZOOM, ne všude je to                 

sjednocné, ptá se, zda je nějaká vůle to sjednotit, aby studenti neměli několik aplikací na každý                

předmět. Děkanka řekla, že v hodnocení studenti nekritizovali, že byly různé aplikace. Proděkan             

Krištoufek řekl, že se snaží držet toho, že insituty jsou nezávislé, neradi by nařizovali jednu               

platformu pro všechny, ani z univerzity není tlak, abychom všichni využívali jednu aplikaci. Věří, že               

pro studenty není problém mít tři aplikace, přes které se připojují k výuce. V hodnocení studia za                 

minulý semestr se objevily jen jednotky stížností ohledně toho, že by bylo aplikací pro výuku moc.                
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Je potřeba brát ohled také na vyučující, kteří jsou zvyklí pracovat s nějakou aplikací, a nerad by je                  

nutil, aby používali jinou.  

 

Petr Kobylka se zeptal na MS Teams a problém mezi fakultní a univerzitní doménou, jestli by to                 

nešlo sjednotit. Proděkan Krištoufek reagoval, že to řešili na konci minulého týdne, je to věc dost                

specifická pro MS Teams. Ukázalo se, že ve chvíli, kdy vyučující vytvoří tým v rámci Teams, tak už                  

může docházet k problému mezi jednotlivými doménami. Dnes by měli dostat všichni informaci,             

aby se připojovali v rámci jedné domény, jsou si toho vědomi a doufá, že je to vyřešené za                  

předpokladu, že se všichni drží jedné linie (cuni.cz nebo fsv.cuni.cz). Václav Moravec potvrdil, že              

dnes všichni dostali informaci od vedoucího IT oddělení Dušana Maye. 

 

4. Změny ve složení komisí AS FSV UK 

 
Předseda senátu Václav Moravec sdělil, že obdržel od Nicka Ojo Omorodiona návrh na jmenování              

Filipa Šourka (IMS) do Sociální komise a Komise pro vnější vztahy AS FSV UK. 

 

Dále sdělil, že obdržel dvě rezignace od členů Ekonomické komise, a to od Ondřeje Švedy a                

Gabriely Špetové. Zároveň Veronika Macková, ještě jako senátorka, předložila návrh na odvolání            

dalších dvou členů Ekonomické komise (dr. Emlera a doc. Hejlové) z důvodu nedostatečné účasti              

na jednotlivých zasedáních komise. 

 

Petr Soukup řekl, že by do budoucna zvážil, zda by nebylo možné volit a odvolávat členy komise,                 

kdy je nutné tajné hlasování, nějak distančně, když to umožňuje Volební řád, zda by nebylo možné                

hlasovat v hybridní podobě o členech komisí, volba bude pořád tajná i v elektronickém světě.  

Václav Moravec řekl, že volby do senátu se řídí Volebním řádem a jednání senátu i komisí                

Jednacím řádem, který zatím online zasedání mimo příslušná nařízení vlády neumožňuje a nerad             

by, aby dnešní vyhlášení voleb (řádný bod programu) bylo v budoucnu jakkoli zpochybněno, proto              

předsednictvo, resp. předseda AS FSV UK svolal dnešní zasedání prezenčně, nikoliv distančně či             

hybridně.  

 

Denisa Hejlová, která byla navržena na odvolání z Ekonomické komise, by ráda na svou obhajobu               

řekla, že její absence na zasedáních komise byla způsobená hlavně kontaktem se zahraničními             

kolegy, což v letošním roce nešlo a její účast na zasedáních komise vzrostla. 

 

Václav Moravec doplnil, že kolega Emler vůbec nereagoval, Hana Kubátová řekla, že se na              

poslední zasedání komise ani neomluvil. 

11 



Václav Moravec řekl, že podle Jednacího řádu AS FSV UK musí být volba o konkrétních jménech                

tajná, proto senát přistoupil ke stanovení komise pro volbu a k následné tajné volbě. 

 
Usnesení č. 3: AS FSV UK schvaluje komisi pro volbu a odvolání členů poradních orgánů (komisí)                

AS FSV UK ve složení Martin Bláha, Jiří Kukačka, Martin Štoll.  

Pro: Hejlová, Kubátová, Láb, Moravec, Soukup J., Soukup P., Iran, Kobylka, Kraváček, Křovák,             

Lemonová, Ojo Omorodion, Šourek, Šveda, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: Bláha, Štoll, Kukačka 

Schváleno 
 
Nejprve se hlasovalo o doplnění komisí. 

 
Usnesení č. 4: AS FSV UK schvaluje novým členem Sociální komise AS FSV UK Filipa Šourka                

(IMS). 

Pro: 18 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Schváleno 
 
Usnesení č. 5: AS FSV UK schvaluje novým členem Komise pro vnější vztahy AS FSV UK Filipa                 

Šourka (IMS). 

Pro: 18 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Schváleno 
  
Následně se hlasovalo o odvolání členů z Ekonomické komise. 

 
Usnesení č. 6: AS FSV UK odvolává Davida Emlera z Ekonomické komise AS FSV UK. 

Pro: 17 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

Schváleno 
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Usnesení č. x: AS FSV UK odvolává Denisu Hejlovou z Ekonomické komise AS FSV UK. 

Pro: 8 

Proti: 4 

Zdržel se: 6 

Neschváleno 
 

5.  Změna členů Disciplinární komise FSV UK 
 

Předseda AS FSV UK Václav Moravec předal slovo proděkanu Ladislavu Krištoufkovi. 

 

Proděkan Krištoufek řekl, že členky a členové v disciplinární komisi jsou zastoupeni z každého              

institutu a je to plně v gesci ředitelů jednotlivých institutů.  

 

Václav Moravec doplnil, že zde jde o výjimku v hlasování dle Statutu FSV UK čl. 6, odst. 6, kdy                   

senát dává děkance souhlas se jmenováním členů, není tedy nutné hlasovat tajně. Následně             

vyzval k hlasování o usnesení. 

 

Usnesení č. 8: AS FSV UK souhlasí se změnou členů disciplinární komise. 

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

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

Proti: nikdo 

Zdržel se: Bláha, Kukačka 

Schváleno 
 

6. Průběžná zpráva o tvorbě a čerpání Stipendijního fondu v období 
01-08/2020 

 
Předseda AS FSV UK Václav Moravec řekl, že tento materiál byl detailně probrán na Studijní a                

Ekonomické komisi, následně předal slovo proděkanu pro studijní záležitosti Ladislavu          

Krištoufkovi, aby nás provedl tímto bodem zasedání.  

 

Proděkan Krištoufek řekl, že tvorba Stipendijního fondu byla ovlivněna tím, že se ze začátku roku               

2020 nevybíraly poplatky za delší studium kvůli pandemii, což se nyní v druhé polovině roku začne                

odrážet. Minulý rok v tuto dobu byla tvorba fondu 9,5 mil. Kč, nyní je 7,5 mil. Kč. Natvořilo se o                    

trochu více, tudíž budeme mít finance na prospěchová stipendia, což není pro všechny fakulty              
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automatické, některé fakulty musí snižovat zpětně rozsahy stipendií nebo doplácet z provozních            

prostředků fakulty. 

 

Dále by rád poprosil o opětovné umožnění institutům vyplácet svého druhu sociální stipendia             

studentkám a studentům, na než druhá vlna pandemie dopadá, rozhodování by bylo opět v režii               

institutů. Každý institut by měl k dispozici 50 000,- Kč a čerpalo by se to přes pomocné vědecké                  

síly. Jsme jedna z mála, možná jediná fakulta UK, která něco takového vyplácela. Univerzita v               

nové úpravě Stipendijního řádu, který předkládá na AS UK, umožňuje vyplácet sociální stipendia             

jako zvláštního zřetele hodná, což znamená, že příští fakultní senát by v rámci rozpočtu již mohl                

zařadit tato stipendia, k tomu se musí vytvořit příslušná pravidla. 

 

Na Ekonomické komisi se začalo diskutovat, že některé instituty mají problém s utrácením             

stipendií za mobilitu vzhledem k současné situaci, byl zde nápad, jestli by nebylo umožněno toto               

nějak řešit, buď finance převést do dalšího roku, což mu přijde osobně problematické, protože              

hranice čerpání by byla jiná pro každý institut, a nebo finance využít jinak. Navrhuje, že by se tyto                  

peníze mohly čerpat např. na PVS a výuku, nikoli jen na mobilitu. Informoval se i u vedoucí                 

Ekonomického oddělení, paní Pokorné, která říkala, že účetně to problém není. Vyžádal si přehled              

čerpání po jednotlivých částech, většina institutů nevyčerpala nic nebo málo na mobilitu, proto se              

přiklání k tomu, aby se ředitelům umožnilo vyčerpat tuto položku na PVS anebo výuku. 

 

Předseda AS FSV UK Václav Moravec vyzval k hlasování. 

 

Usnesení č. 9: AS FSV UK bere na vědomí zprávu o tvorbě a čerpání Stipendijního fondu v                 

období 01-08/2020. 

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

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

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Vzato na vědomí 
 

Proděkan požádal o usnesení, kterým by senát schválil navýšení položky pro každý institut. 

Jiří Kukačka se zeptal, zda jde o změnu rozpočtu, proděkan Krištoufek řekl, že ano. 

 

Předseda AS FSV UK Václav Moravec navrhl následující usnesení a vyzval k hlasování o něm. 
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Usnesení č. 10: AS FSV UK schvaluje navýšení položky PVS o 50 000,- Kč na každý institut                 

fakulty. Prostředky budou účelově vázány na podporu studentek a studentů v tíživé sociální situaci.  

Pro: Hejlová, Kubátová, Kukačka, Láb, Moravec, Soukup J., Štoll, Bláha, Iran, Kobylka, Kraváček,             

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

Proti: nikdo 

Zdržel se: Soukup P. 

Schváleno 
 
Proděkan Krištoufek navrhl, aby stipendia na mobilitu mohla být instituty čerpána jako složky PVS              

a výuka. AS FSV UK s tímto návrhem vyjádřil tichý souhlas. 

 

7. Plán aktivit FSV UK v rámci Institucionálního plánu (IP) 2021 a Programu na             
podporu strategického řízení (PPSŘ) 2022-2025 

 
Předseda AS FSV UK Václav Moravec předal slovo proděkanu pro rozvoj Tomáši Karáskovi, aby              

nás provedl tímto bodem zasedání. 

 

Proděkan Karásek řekl, že IP je vedlejším zdrojem financování. Senát o tom informuje, protože              

nově schvalovaný balíček IP a PPSŘ je celkem na pětileté období, je to přijímáno v kontextu                

nových strategických dokumentů a tento balíček je na ně formálně navázaný. Nové nastavení IP a               

PPSŘ od roku 2022 významně zasahuje do našich dlouhodobě podporovaných priorit, jsou tam             

minimální hranice čerpání, univerzita ještě nějaké limity zpřísnila, pro nás to znamená že jen ten               

zbytek můžeme dát na internacionalizaci, v současné době dáváme 80 %, detailněji je to v               

důvodové zprávě pro dnešní zasedání. Byli jsme zvyklí na fakultě dělat věci jinak, ale věří, že se to                  

podařilo nastavit smysluplně. Budeme schopni do IP převést výdaje, které nyní financujeme z             

běžného fakultního rozpočtu. 

 

Zrušil se projekt inovace kurzů, nesmí se z IP podporovat věda a výzkum, proto dochází k celkové                 

reorientaci. Dopady na fakultu by neměly být zásadní, budeme muset do budoucna přehodnotit             

strategii, jak s tímto zdrojem financí pracovat. 

 

Hana Kubátová se zeptala, když si univerzita ukrojí většinovou část, na co ji použije. Proděkan               

Karásek řekl, že LK poslal podklady, ze kterých vyplývá relativně přesně, na co je použije, nelze to                 

jednoduše říct, může zaslat tabulku také EK. Sleduje to logiku ministerského záměru, pro nás je               

škoda, že se nedá čerpat více peněz na internacionalizaci. 

15 



Žádné další doplňující dotazy nebyly, proto Václav Moravec vyzval k hlasování o usnesení. 

 

Usnesení č. 11: AS FSV UK bere na vědomí plán aktivit FSV UK v rámci Institucionálního plánu                 

(IP) 2021 a Programu na podporu strategického řízení (PPSŘ) 2022-2025. 

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

Kraváček, Křovák, Ojo Omorodion, Šourek, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: Šveda, Lemonová 

Vzato na vědomí 
 

8. Smlouvy o provedení překládky elektronické komunikační sítě v Areálu UK          
Jinonice 

 
Předseda AS FSV UK předal slovo opět proděkanu Karáskovi, aby nám řekl více o těchto               

smlouvách. 

 

Proděkan Karásek řekl, že předkládá dvě smlouvy o překládce komunikační sítě, ke kterým je              

nutné vyjádření fakultního kontrolního orgánu, jelikož tam vzniká věcné břemeno. Jde o důležitost             

smlouvy. 

 

Vše podstatné shrnul v důvodové zprávě pro dnešní zasedání, myslí si, že není potřeba nic               

dodávat, je k dispozici pro dotazy. 

 

Doplňující dotazy nebyly, Václav Moravec vyzval k hlasování. 

 

Usnesení č. 12: AS FSV UK souhlasí se záměrem uzavřít smlouvy o provedení překládky              

elektronické komunikační sítě se společnostmi T-Mobile a SITEL v kontextu realizace projektu            

„Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“. 

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

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

Proti: nikdo 

Zdržel se: Šveda 

Schváleno 
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9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti stezky a cesty s vlastníky            
nemovitostí v objektu U Kříže 609/6 

 

Předseda AS FSV UK Václav Moravec předal slovo opět proděkanu Karáskovi. 

 

Proděkan Karásek řekl, že jde o smlouvu, kterou řešíme problém, že sousedi jinonického areálu              

projíždějí do svých garáží přes náš pozemek, což do teď nebylo právně nijak podchycené, byla               

shoda mezi jimi a námi, že je zapotřebí toto právně upravit. Jedna část smlouvy je čistě věcná, kdy                  

univerzita to tímto právně upraví. Druhá část o zřízení služebnosti stezky je vstřícným krokem k               

vlastníkům nemovitosti, aby měli zajištěno, že budou moci chodit přes náš pozemek, je to gesto               

dobré vůle z naší strany. Smlouva je předložena ve vzorové verzi, ale jednotlivé smlouvy budou               

uzavírány s každým vlastníkem nebo spoluvlastníkem dané bytové jednotky, nelze ze zákona aby             

to uzavřelo SVJ jako takové, proces bude komplikovaný administrativně. Jedná se tedy o vzorovou              

smlouvu, která bude uzavírána v několika vyhotoveních. 

 

Host Michal Červinka se zeptal, že může dojít k vlastnickým změnám, tak jestli práva budou               

přecházet s kupní smlouvou a nebo jestli bude nutné uzavírat smlouvy znovu s novými vlastníky               

nemovitosti. Petr Soukup reagoval, že to přechází s bytovou jednotkou, je to vázané ke konkrétní               

nemovitosti, takže by to mělo přecházet. 

 

Předseda AS FSV UK Václav Moravec vyzval k hlasování. 

 

Usnesení č. 13: AS FSV UK souhlasí se záměrem uzavřít smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení                

služebnosti stezky a cesty s vlastníky nemovitostí v objektu U Kříže 609/6 v kontextu realizace               

projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“. 

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

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

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 
 

10. Vyhlášení voleb do AS FSV UK 
 

Předseda AS FSV UK Václav Moravec řekl, že se velmi detailně tomuto bodu věnovaly v               

uplynulých týdnech Legislativní komise a Komise pro rozvoj AS FSV UK. Stejně jako vedení              

senátu na kolegiích děkanky. Členové předsednictva Nick Ojo Omorodion a Ondřej Šveda sestavili             

volební komisi, k čemuž jsme dostali podkladový materiál.  
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Ondřej Šveda doplnil, že komise je sestavena tak, aby byl každý institut zastoupen jedním              

pedagogem a jedním studentem, celkem tedy 10 členů. Na základě Jednacího řádu se o volební               

komisi hlasuje veřejně. 

 

Usnesení č. 14: AS FSV UK schvaluje návrh jmenování Mgr. Kateřiny Turkové členkou volební              

komise pro volby do AS FSV UK na funkční období 2021-2023. 

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

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

Proti: nikdo 

Zdržel se: Turková 

Schváleno 
 
Usnesení č. 15: AS FSV UK schvaluje návrh jmenování doc. PhDr. Jana Halady, CSc., členem               

volební komise pro volby do AS FSV UK na funkční období 2021-2023. 

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

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

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 
 

Usnesení č. 16: AS FSV UK schvaluje návrh jmenování Bc. Martina Bláhy členem volební komise               

pro volby do AS FSV UK na funkční období 2021-2023. 

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

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

Proti: nikdo 

Zdržel se: Bláha 

Schváleno 
 

Usnesení č. 17: AS FSV UK schvaluje návrh jmenování Mgr. Jakuba Tesaře, Ph.D. členem              

volební komise pro volby do AS FSV UK na funkční období 2021-2023. 

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

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

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 
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Usnesení č. 18: AS FSV UK schvaluje návrh jmenování Kamily Nečasové členkou volební komise              

pro volby do AS FSV UK na funkční období 2021-2023. 

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

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

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 
 

Usnesení č. 19: AS FSV UK schvaluje návrh jmenování PhDr. Ing. Petra Soukupa, PhD. členem               

volební komise pro volby do AS FSV UK na funkční období 2021-2023. 

Pro: Hejlová, Kubátová, Kukačka, Láb, Moravec, Soukup J., Bláha, Iran, Kobylka, Kraváček,            

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

Proti: nikdo 

Zdržel se: Soukup P. 

Schváleno 
 

Usnesení č. 20: AS FSV UK schvaluje návrh jmenování Matěje Mišoně členem volební komise              

pro volby do AS FSV UK na funkční období 2021-2023. 

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

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

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 
 

Usnesení č. 21: AS FSV UK schvaluje návrh jmenování PhDr. Miroslava Palanského, M.A.             

členem volební komise pro volby do AS FSV UK na funkční období 2021-2023. 

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

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

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 
 

Usnesení č. 22: AS FSV UK schvaluje návrh jmenování Jakuba Šmejkala členem volební komise              

pro volby do AS FSV UK na funkční období 2021-2023. 

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

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

Proti: nikdo 
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Zdržel se: nikdo 

Schváleno 
 

Usnesení č. 23: AS FSV UK schvaluje návrh jmenování Mgr. Jana Vášky, PhD. členem volební               

komise pro volby do AS FSV UK na funkční období 2021-2023. 

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

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

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 
 
Václav Moravec poděkoval kolegům z předsednictva Ondřeji Švedovi a Nicku Ojo Omorodionovi            

za přípravu volební komise a členkám a členům volební komise poblahopřál ke zvolení.  

Nyní je potřeba stanovit termín voleb, termín pro podávání návrhů na kandidáty/ky a technické              

záležitosti voleb. 

 

Jiří Kukačka řekl, že připravil pracovní timeline, kdy navrhoval tři dny voleb, ale na základě debaty                

s tajemníkem a vedením fakulty dospěli k závěru, že budou stačit dva volební dny. 

Navrhované termíny voleb jsou 10. -  11. nebo 24. - 25. listopadu 2020 s návrhy na kandidáty  

12. - 23. října 2020 nebo 19. - 30. října 2020. Jiří Kukačka zároveň doplnil, že by se možná mohla                    

protáhnout doba, do kdy bude možné podávat návrhy na kandidáty/ky. Jde o to, kolik chceme mít                

volného prostoru, kdy vyvěsit profily kandidátů na web atd. 

 

Petr Soukup řekl, že za již zvoleného člena volební komise si myslí, že týden na shromáždění                

kandidátů a zveřejnění výsledné kandidátky stačí, ale pro komfort volební komise by bylo vhodné,              

aby volba neskončila druhý den v 18 hodin, protože komise to musí uzavřít, spočítat výsledky,               

rozdělit výsledky dle institutů, aby byl zastoupen každý institut, stanovit náhradníky atd., tak aby              

zde komise neseděla do noci, proto by chtěl, aby volby skončily dříve. 

 

Jiří Kukačka řekl, že se výsledky mohou sečíst až další den, výsledky nemusí být zveřejněny hned. 

Michal Červinka řekl, že ve chvíli, kdy jsou vysledky někde elektronicky zamčeny, tak nemůžou být               

zpochybněny, tudíž se mohou klidně sčítat až další den. 

 

Tajemník řekl, že podpora ze strany fakulty bude k dispozici nonstop po celé dva dny voleb,                

volební komise si může stanovit, kde a jak bude zasedat, ale může být každý doma, být k dispozici                  

online, není potřeba fyzicky nikde hromadně sedět. Kdy volební komise začne výsledky            
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zpracovávat je na ní, všichni členové komise dostanou ihned po skončení voleb zamčený soubor s               

výsledky a je zcela na nich, kdy se sejdou a vytvoří finální zprávu. 

 

Martin Bláha řekl, že by byl spíše pro to, aby volby skončily večer a ke sčítání se přistoupilo až                   

druhý den ráno. 

 

Tajemník řekl, že oni samozřejmě nastaví od kdy do kdy budou volby trvat, ale byl by nerad,                 

abychom volbu museli přerušovat, protože by to mohlo vygenerovat anomálie, které bychom            

museli řešit, proto mohou voliči volit nonstop. 

 

Ondřej Šveda by byl rád, aby volby byly v kuse dva dny, bez přerušování. 

Nick Ojo Omorodion navrhuje, aby se komise sešla až další den ráno, zároveň navrhuje ukončit               

volby až o půlnoci, místo 18:00. 

 

Jaromír Soukup podporuje Martina Bláhu i Nicka Ojo Omorodiona, můžeme volby vyhlásit s tím, že               

komise se sejde ráno následujícího dne, aby bylo jasné, že výsledky nebudou za dvě hodiny a je                 

pro to, aby volby byly dva dny, neprotahoval by je do třetího dne. 

 

Jakub Iran by podpořil i tři dny, ale nelíbí se mu, že se zavře systém a výsledky tam budou ležet do                     

dalšího dne, to mu přijde nesprávné, mělo by se hned sčítat. 

 

Tajemník řekl, že osobně by preferoval jen jeden den, ale respektuje Volební řád a myslí si, že u                  

elektronických voleb stačí dva dny, rád by eliminoval rizika, čím kratší doba, tím lepší. Nastaví to                

tak, jak si senát řekne. 

 

Veronika Macková řekla, že během minulých voleb byly výsledky zveřejněny až za 4 dny, není               

nutné je zveřejnit ihned po skončení voleb. Jakub Iran řekl, že dobře, ale musíme to akademické                

obci zdůvodnit. 

 

Host Michal Červinka řekl, že by nerad vytvářel tlak na volební komisi, může být technická chyba,                

může do toho vstoupit lidský faktor, není možné výsledky vyhlásit např. do hodiny. Je potřeba mít                

čas pro vyhotovení závěrečné zprávy, která musí být také zveřejněna, byl by rád, aby to bylo                

sečteno správně a osobně si na to rád počká. 

 

Tajemník řekl, že volební komise dostane základní data a dostane zároveň analýzu, je potřeba to               

zkontrolovat, také by na komisi netlačil, spíše by se přimlouval za to, aby to bylo správně sečtené,                 

než okamžitě zveřejněné. 
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Denisa Hejlová řekla, že si myslí, že už jsme se na komisích domluvili, volby budou dva dny,                 

vyhlásí se zároveň do kdy budou zveřejněny výsledky a samozřejmě to bude vysvětleno             

akademické obci, ráda by postoupila v diskuzi dále. 

 

Ondřej Šveda by byl rád, aby komise měla maximální kontrolu, aby její kompetence byla              

maximální. 

 

Tajemník řekl, že výsledky se samozřejmě dozví jen volební komise, nestane se, aby si je               

administrátor prošel a pak je až poslal komisi, bude to zabezpečený soubor zaslaný volební komisi               

v moment, kdy skončí volby. Tajemník řekl, že volební komise obdrží výsledky okamžitě po              

uzavření systému, je nepravděpodobné, že by došlo k nějaké manipulaci. 

 

Nick Ojo Omorodion řekl, že volební komise obdrží zamčený soubor, ráno obdrží klíč a začne               

sčítat, osobně nevidí prostor, kde by se s výsledky dalo manipulovat. 

 

Denisa Hejlová řekla, že rizika jsou zde vždy, ale v tomto případě jsou minimální. Navrhuje               

hlasovat o několika možných variatntách a dospět k nějakému konsensu. 

 

Petr Kobylka řekl, že pokud budou výsledky přes noc někde ležet, tak je může opravdu někdo                

zmanipulovat, nemáme žádnou kontrolu, že výsledky, které dostane volební komise jsou správné.  

 

Předseda AS FSV UK Václav Moravec se ohradil proti opakovaným výrokům, jež zpochybňují             

férovost voleb a naznačují možné manipulace, když všechny tyto námitky měly být vznášeny v              

uplynulých měsících na jednáních k tomu příslušných komisích a nikdo je nevznesl. Řízením pléna              

AS FSV UK proto pověřil místopředsedu AS FSV UK Ondřeje Švedu. 

  

Předseda AS FSV UK Václav Moravec odešel a předsedání plénu převzal místopředseda AS FSV              

UK Ondřej Šveda. 

 

Pokračovalo se v debatě od kdy do kdy volby uskutečnit a kdy zveřejnit výsledky. 

 

Jiří Kukačka řekl, že by určitě neměnil začátek voleb, protože ještě ráno před zahájením voleb               

proběhne kontrola systému a nahrání volebních seznamů, proto by nedával začátek voleb např. od              

6 hod. Kateřina Turková navrhla, že by volby začaly v 9 hod. první den a skončily v 18 hod. druhý                    

den, volební komise by s tím počítala a neslibovala by, že výsledky budou hned. 

 

Místopředseda AS FSV UK Ondřej Šveda ukončil debatu a vyzval k hlasování. 
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Usnesení č. 24: AS FSV UK vyhlašuje elektronické volby do akademického senátu FSV UK pro               

funkční období 2021-2023 na 24. - 25. listopadu 2020, volby započnou 24. 11. 2020 v 9:00 a                 

skončí 25. 11. 2020 v 18:00.  

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

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

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 
 
Dále je nutné stanovit období pro podávání návrhů na kandidáty/ky do senátu. Vzhledem k tomu,               

že byl vyhlášen pozdější termín voleb, tak k tomu se pojí termín pro podávání návrhů od 19. do 30.                   

října 2020. Jiří Kukačka řekl, že by bylo možná vhodné termín pro podávání návrhů prodloužit.               

Senát se nakonec shodl, že bude možné návrhy podávat do 6. listopadu 2020. Návrhy se podávají                

výhradně prostřednictvím podatelny fakulty, která sídlí na Hollaru. Ondřej Šveda následně vyzval k             

hlasování. 

 
Usnesení č. 25: AS FSV UK stanovuje termín pro podávání návrhů na kandidáty/ky do AS FSV                

UK pro funkční období 2021-2023 od 12. 10. 2020 (od 9:00) do 6. 11. 2020 (do 14:30)                 

prostřednictvím podatelny FSV UK (Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1).  

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

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

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 
 
Poslední část se týká technické podpory voleb, materiál připravil tajemník fakulty, který řekl, že              

materiál byl prezentován již na začátku června při představování volební aplikace, od té doby došlo               

jen ke kosmetickým úpravám, protože komise žádné zásadní připomínky neměly. Připraví volební            

seznamy, rozešlou individuální linky na vouchery a dále už to je na aplikaci Spotsu, což máme                

zasmluvněno. Každý volič si voucher vymění za hlasovací lístek, administrátor zároveň nemá            

přehled kdo jak volil. Administrátor předá jen seznam hlasovacích lístků a jak tyto lístky volily. V                

případě zájmu si může volič po vyhlášení výsledků voleb ověřit, jak volil. Samozřejmě v momentě,               

kdy by řekl volič, že volil jinak, tak jsou analýzy, jak volil, dá se to dokázat. Během testování došlo                   

k problému, že některé e-mailové adresy se nepropsaly do systému, takže je nutné toto ošetřit,               

aby byl seznam kompletní před tím, než se bude nahrávat do aplikace. Aplikace je připravena,               

mají otestované postupy, doufá, že vše proběhne v pořádku. 
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odešli Jaromír Soukup, Jan Křovák a Denisa Hejlová 

 

Petr Soukup řekl, že má několik připomínek k tomuto materiálu. Volební řád dává kompetence              

volební komisi a v předloženém dokumentu je několik bodů, které omezují tyto kompetence. První              

věc je, že vouchery se vytvoří s dostatečnou početní rezervou, je to tedy tak, že tyto vouchery                 

dostane tajemník i s dostatečnou početní rezervou, ale volební komise nebude mít žádnou šanci              

zkontrolovat, že tyto lístky navíc budou využity či nikoli, osobně si nemyslí, že je dobré do toho                 

začleňovat tajemníka, volební komise nemá přehled. 

 

Tajemník řekl, že vše bude dělat až po konzultaci s volební komisí, potřebují rezervu voucherů,               

kdyby do volebního seznamu někdo přibyl, může se stát, že si volič voucher smazal, nedostal ho,                

pokud byl voucher neuplatněn, může dostat nový, proto potřebuje mít vouchery navíc. Tajemník             

nebude nic dělat svévolně, vše bude dělat se souhlasem volební komise jako celku, v dokumentu               

je zmiňován, protože on může zaúkolovat PR oddělení s rozesláním voucherů atd. a hlavně je               

smluvním partnerem pro firmu Spotsu, proto tam musí být začleněn, ale formulace v dokumentu              

může být určitě upravena. Tajemník znovu zopakoval, že každý krok udělá po souhlasu předsedy              

volební komise.  

 

Petr Soukup si myslí, že volební komise bude fungovat transparentněji, než jeden člověk. 

Za problematický považuje bod č. 9 technického dokumentu, který říká, že volební komise zajišťuje              

uživatelskou podporu, která však nemá žádnou kompetenci a musí jednat dle návodu, který jim              

někdo dal. Děkanka řekla, že by byla ráda, abychom se bavili o konkrétních návrzích, je možné,                

aby problém řešila komise a zároveň tajemník. Tajemník řekl, že chce aby byl postup jednotný a                

chce být podporou pro volební komisi, když nastane technický problém, tak si myslí, že volební               

komise bude potřebovat podporu. 

 

Jiří Kukačka řekl, že na minulém zasedání senátu jsme se bavili o tom, že bychom byli rádi, aby                  

byli v komisi členové, kteří aplikaci rozumí a mohou technické problémy řešit, ale to jsme si                

neodsouhlasili, takže není možné, aby to komise vyřešila sama, stejně bude potřebovat podporu             

tajemníka a IT oddělení. Jestli jde jen o nějaké formulace, tak je možné to předělat, ale fakticky by                  

dokument už neměnil, protože s nimi souhlasily příslušné senátní komise.  

 

Petr Soukup říká, že na konci voleb by bylo dobré, kdyby si volební komise mohla výsledky sama                 

stáhnout a měla je k dispozici okamžitě, aby nebyly žádné pochyby. Výsledky by měla počítat jen                

komise. Tajemník řekl, že lze dostat jen seznam hlasů, ale je tam k dispozici i souhrnná tabulka,                 

aby byla kontrola, kolik hlasů bylo použito a jestli to odpovídá, ale je možné zaslat výsledky jen v                  

hrubé podobě, bez jakékoliv kontroly. 
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Host Michal Červinka řekl, že pokud je předprogramované makro, které sbírá data, tak si myslí, že                

to šetří práci komisi, aby mohla výsledky dodat dřív. Petr Soukup odpověděl, že to je sice pravda,                 

ale to makro nezná a neví, jak je naprogramované. Kateřina Turková požádala o agregovaná data.               

Děkanka navrhla, že data mohou být komisi poskytnuta v hrubé i zpracované formě, což umožní               

křížovou kontrolu. Tajemník potvrdil, že je to takto technicky možné. 

 

Proděkan Krištoufek řekl, že toto jsou všechno věci, které se měly řešit před schválením volební               

komise, volby řešíme od února, připomínky měly být v procesu od senátních komisí nebo senátorů,               

kdy se to celé konstruovalo, takže mu přijde zbytečné, aby se to řešilo nyní, v den vyhlášení voleb.                  

Petr Soukup řekl, že dokument o technickém zabezpečení voleb jsme obdrželi minulý týden v              

podkladech pro senát, takže by se k němu rád vyjádřil. 

 

Ondřej Šveda ukončil debatu s návrhem, abychom hlasovali o technickém dokumentu s tím, že              

přímo do usnesení uvedeme požadované změny, které tajemník následně zapracuje.  

 

Usnesení č. 26: AS FSV UK schvaluje dokument Technické podrobnosti organizace, průběhu a             

zabezpečení voleb do AS FSV UK 2020 po zapracování následujících připomínek: v části             

Technický a organizační postup bod 4 - komise dostane současně s tajemníkem FSV UK k               

dispozici seznam volebních voucherů; reformulace bodu 9 - “Volební komise zajišťuje během voleb             

tzv. uživatelskou podporu. Volební komise dle svého uvážení může požádat o součinnost            

tajemníka a externího dodavatele...” a bod 10 - komise dostane k dispozici data o volebních               

výsledcích v agregované i neagregované podobě.  

Pro: Kubátová, Kukačka, Láb, Soukup J., Soukup P., Bláha, Iran, Kobylka, Kraváček, Lemonová,             

Ojo Omorodion, Šourek, Šveda, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 
 

Jiří Kukačka řekl, že připravil návrhy na kandidáty/ky, což se může dát také na senátní web. Návrh                 

je i v angličtině. Ondřej Šveda řekl, že kontaktuje členy volební komise a seznámí je s jejich                 

povinnostmi. 

 

11. Různé 
 

Host Michal Červinka se zeptal, jak se bude řešit, když bude chtít někdo kandidovat, nebude v                

Praze a nebude moci dojít osobně na podatelnu, jestli bude možné doručit návrh poštou. Jiří               

Kukačka řekl, že ano, ale platí datum doručení. 

25 



Místopředseda AS FSV UK Ondřej Šveda poděkoval za dnešní zasedání a pozval na příští              

zasedání, které se uskuteční 3. listopadu 2020 v 15:00 hodin, způsob zasedání bude upřesněn dle               

aktuální epidemiologické situace. 

 

 

 

PhDr. Václav Moravec, Ph.D, Ph.D. 

     předseda AS FSV UK 

 
 
 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Kateřina Vovsová, tajemnice AS FSV UK 
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