
Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK 
Datum: 7. 4. 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.; 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, Bc. Ondřej Šveda, Mgr. Kateřina Turková 

 

Omluveni: doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D. 

 

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.; členka kolegia děkanky pro mezinárodní a            

cizojazyčné studijní programy PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.; ředitel IPS FSV UK PhDr. Petr              

Jüptner, Ph.D.; RNDr. Michal Červinka, Ph.D.; Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.; senátorka za            

FSV UK v AS UK Kristýna Švárová, člen Sociální komise AS UK Marek Boňko 

 

1. Technické podrobnosti online zasedání AS FSV UK dne 7. dubna 2020 

 

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

Vzhledem k tomu, že se dnešní zasedání koná prostřednictvím online platformy Zoom, předal             

postupně slovo předsedovi Legislativní komise AS FSV UK Jiřímu Kukačkovi, předsedkyni           

Ekonomické komise AS FSV UK Haně Kubátové a předsedovi Komise pro rozvoj AS FSV UK               

Martinu Bláhovi, kteří zasedání technicky a organizačně zajišťovali, aby nás na úvod seznámili s              

technickými podrobnostmi dnešního jednání. 

 

Jiří Kukačka řekl, že existuje stoprocentní shoda, že senát chce jednat, chce pokračovat v řešení               

věcí, které jsou důležité. Shodli se v rámci Legislativní komise AS FSV UK, že formu jednání online                 
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berou jako plnohodnotnou formu jednání, což doporučili také předsednictvu senátu, které se na             

tom shodlo a rozeslalo pozvánku na online jednání. Vybrali platformu Zoom, protože jim přišla              

přehlednější pro potřeby jednání senátu, než např. Google Meet. Dali dohromady zprávu, jak             

dnešní zasedání bude vypadat. Dokument je součástí podkladů pro dnešní zasedání a všichni si              

jej mohli projít.  

 

Hana Kubátová doplnila, že by si jako předkladatelé přáli, aby se zasedání nahrávalo pro interní               

potřeby zápisu. V případě nejasností by tak bylo možné například dohledat, kdo jak hlasoval.              

Nahrávka nebude veřejně přístupná, je ovšem zapotřebí si odhlasovat, že plénum senátu je s              

pořízením obrazového a zvukového záznamu obeznámeno.  

 

Martin Bláha ještě dodal, že pokud bude někdo odcházet dříve, tak aby to dal vědět včas. 

 

Předseda AS FSV UK Václav Moravec vyzval k hlasování o návrhu usnesení. 

 
Usnesení č. 1: Řádné zasedání AS FSV UK dne 7. dubna 2020 od 15:00 se z důvodu Usnesení                  

vlády České republiky č. 194 ze dne 12. března 2020 k vyhlášení nouzového stavu na území                

České republiky ode dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů a následných souvisejících opatření               

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

online zasedání AS FSV UK dne 7. dubna 2020”. Ze zasedání bude na základě rozhodnutí               

předsednictva pořizován interní zvukový a obrazový záznam dle Jednacího řádu AS FSV UK, Čl.              

11, odst. 10. 

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

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

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 

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

dne 3. března 2020 

 

Předseda AS FSV UK Václav Moravec představil návrh programu dnešního zasedání, přičemž se             

přihlásil Jiří Kukačka s požadavkem zařadit do dnešního programu zasedání bod věnující se             

hlasování ohledně uskutečnění příštího zasedání senátu. Jiří Kukačka řekl, že je to návrh na              

změnu programu, který je napadl včera během generálky na dnešní zasedání a je to o tom, že                 
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pokud jsme spokojeni s tím, jak se dnes zasedání uskutečňuje, tak dáme předsednictvu senátu              

možnost zorganizovat i příští zasedání online, v případě, že bude trvat nouzový stav.             

Předsednictvo se poté podle situace rozhodne, zda bude zasedání prakticky identické jako dnes a              

nebo by se senát sešel již prezenčně.  

 

přišel Jakub Iran 

 

Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje upravený návrh programu zasedání 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: nikdo 

Schváleno 
 
Zápis z minulého zasedání AS FSV UK ze dne 3. března 2020 byl standardně rozeslán k                

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

usnesení: 

 

Usnesení č. 3: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání ze dne 3. 3. 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: nikdo 

Schváleno 

3. Zprávy z předsednictva a komisí AS FSV UK 

 
Předsednictvo 
Předseda AS FSV UK Václav Moravec sdělil, že předsednictvo senátu se sešlo 30. března 2020               

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

UK.  

 

Předseda AS FSV UK podrobně seznámil předsednictvo s body, které se uskutečnily od minulého              

pléna AS FSV UK. Informoval o zasedání kolegia děkanky, na kterém se řešil, mimo jiné, rozpočet                

fakulty, který se bude projednávat na květnovém zasedání senátu, nepředpokládá se odklad            
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projednávání rozpočtu, což je důležité hlavně pro Ekonomickou komisi AS FSV UK, jejíž souhlas je               

nutný. Děkanka s tajemníkem určitě doplní více během dnešního zasedání. 

 

Proděkan Krištoufek na kolegiu informoval o změnách Harmonogramu ak. roku 2019/2020, který je             

aktuálně platný, což nám řekne sám v samostatném bodě dnešního zasedání. Zároveň informoval,             

proč bude Harmonogram nového ak. roku 2020/2021 projednáván až na květnovém zasedání            

senátu.  

 

Předseda AS FSV UK byl rovněž na kolegiu informován děkankou, že kvůli koronavirové nákaze              

vedení univerzity odložilo projednávání Strategického záměru UK, což znamená, že Strategický           

záměr FSV UK bude senát projednávat na říjnovém či listopadovém zasedání. 

 

Zároveň členy předsednictva informoval o návrhu Legislativní komise AS FSV UK, aby se dubnové              

jednání senátu uskutečnilo online, na čemž se předsednictvo jednohlasně shodlo a přijalo k tomu              

předmětné usnesení. Předsednictvo vyjádřilo poděkování Jiřímu Kukačkovi, Haně Kubátové a          

Martinu Bláhovi, kteří zajistili všechny potřebné technické náležitosti online zasedání.          

Předsednictvo je rádo, že AS FSV UK pokračuje ve svém jednání a ve své činnosti i v době                  

nouzového stavu. 

 

Na závěr předseda AS FSV UK řekl, že se snažil senátorky a senátory v průběhu měsíce několika                 

dopisy informovat o aktuálním dění, aby zástupci akademické obce měli přehled, jak vedení             

fakulty, resp. senátu reaguje na koronavirovou krizi.  

 

Ekonomická komise 
Předsedkyně komise Hana Kubátová informovala, že komise se sešla 2. dubna 2020            

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

UK.  

 

Komise v úvodu diskutovala o tom, jakým způsobem by mohla komise zasedat do budoucna              

vzhledem k tvorbě rozpočtu a jeho schvalování online formou. Přijali v této souvislosti usnesení, ve               

kterém žádají o součinnost Legislativní komisi (LK) AS FSV UK, aby jim vyjasnila, jakým způsobem               

by mohla Ekonomická komise AS FSV UK zasedat a projednat návrh rozpočtu. 
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Na zasedání probírali zejména návrh rozpočtu Stipendijního fondu na rok 2020. K nahlédnutí             

dostali rovněž přehled čerpání fakultního rozpočtu za loňský rok. Pan tajemník komisi rovněž             

seznámil s aktuálním stavem tvorby rozpočtu.  

 

Přítomní hosté, proděkan Krištoufek a proděkanka Kasáková, členům a členkám komise vysvětlili            

svůj pozměněný návrh rozpočtu Stipendijního fondu, který již reaguje na současnou situaci.            

Diskutovalo se především o dvou otázkách – o využití vyšší částky na studentskou mobilitu, která               

je v gesci OZS a o možnosti využít část fondu na řešení aktuální tíživé situace studentů. Tato                 

diskuze otevřela rovněž otázku rezervy Stipendijního fondu i způsob, jakým je možné o sociální              

stipendia požádat a kdo o nich rozhoduje. Zabývali se proto návrhem Sociální komise AS FSV UK,                

která opět otevřela možnost zřízení Nadačního fondu FSV UK. Nadační fond by mohl alespoň              

částečně na tíživou situaci studentů reagovat.  

Ekonomická komise přijala usnesení vyjadřující souhlas s navrženým rozpočtem Stipendijního          

fondu. Zároveň vyzvali proděkana Krištoufka, aby nejpozději na říjnové zasedání AS FSV UK             

předložil upravený rozpočet Stipendijního fondu dle aktuální situace. 

 

V souvislosti s možnými sociálními dopady na studenty pak přijali usnesení, ve kterém žádají              

Sociální komisi AS FSV UK, aby zmapovala současnou situaci studentů a společně s tajemníkem              

fakulty rovněž zmapovala možnost zřídit Nadační fond, který by mohl částečně řešit tíživou situaci              

studentů.  

 

Legislativní komise 
Předseda komise Jiří Kukačka informoval, že komise se sešla 6. dubna 2020 prostřednictvím             

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

 

Legislativní komise jednala dvakrát, nejprve po e-mailech, přičemž následně členové komise           

hlasovali per rollam (ve dnech 21. - 29. 3. 2020) a následně se sešli 6. dubna 2020 prostřednictvím                  

online platformy Zoom. 

 

Na základě hlasování per rollam a na základě aktuálních informací o plánování prodloužení             

nouzového stavu, doporučuje LK předsednictvu senátu připravit příští řádné zasedání senátu dne            

5. května 2020 opět online formou. Setkání online považují za plnohodnotné zasedání, proto i              

doporučili předsednictvu, aby zasedání uskutečnilo tímto způsobem. 
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V rámci zasedání komise se rovněž zabývali odpovědí pro Ekonomickou komisi, která je vyzvala k               

upřesnění možností zasedání komise pro schvalování rozpočtu, které je čeká v květnu. Legislativní             

komise sděluje, že online formu považují za plnohodnotné řádné zasedání s pravomocemi jako při              

běžných prezenčních zasedáních dle JŘ AS FSV UK, ale samozřejmě je nutné přihlédnout k              

technikáliím, jako je např. tajné hlasování. 

 

Petr Kobylka Legislativní komisi informoval, že právě dnes by měl být v Poslanecké sněmovně              

PČR projednáván návrh zákona týkající se zvláštních pravidel pro vzdělávání na VŠ a upravující              

podmínky jednání kolektivních samosprávných orgánů VŠ nebo fakulty, v němž by mělo být             

schváleno online zasedání, čímž by toto zasedání bylo považováno oficiálně za plnohodnotné.  

 

přišel Ondřej Šveda 

 

Na zasedání komise řešili otázky ohledně Stipendijního řádu a možnosti sociálních stipendií,            

přičemž dle Stipendijního řádu UK může sociální stipendium přiznat pouze rektor. Záležitost proto             

doporučují detailněji probrat během dnešního zasedání. 

Zabývali se již funkčními formami vyplácení a rádi by upozornili, že zaměstnanci FSV UK mohou               

žádat o nenávratnou finanční výpomoc ze strany fakulty, na stránkách fakulty je popsaný celý              

proces včetně žádosti, rozhoduje o tom děkanka, sociální výpomoc pro zaměstnance tak existuje.             

Pro studenty by to šlo udělat možná stejně, bylo by to vyhodnoceno jako kdyby žádal               

zaměstnanec. 

Dále je napadlo, že by se tyto “sociální peníze” mohly rozdělit stejně jako se rozdělují Studentské                

peníze, kdy studenti poté dávají zpětnou vazbu, jak peníze využili. 

 

Předseda AS FSV UK Václav Moravec následně doplnil, že i přes to, že budeme mít oporu v                 

zákonu, tak by bylo vhodné, abychom v budoucnu novelizovali Jednací řád AS FSV UK, aby v něm                 

byla zanesena online možnost zasedání, ví, že je to proces na delší dobu, proto by doporučoval                

začít novelizaci řešit včas. 

 

Studijní komise 
Předseda komise Martin Štoll sdělil, že komise se sešla 2. dubna 2020 prostřednictvím online              

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

 

Hosty zasedání byli proděkan Krištoufek, proděkanka Kasáková, senátor Petr Soukup a členka            

akademické obce Magdalena Mouralová, která požádala o vstup do komise. 
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Z minulého zasedání komise vzešly body, které chtěli na příštím zasedání projednávat (návratnost             

hodnocení kurzů či ETCS), ale vzhledem k situaci a irelevantnosti některých podnětů v tuto chvíli               

body stáhli.  

 

Hlavním bodem zasedání komise tak byl aktualizovaný návrh rozpočtu Stipendijního fondu.           

Vzhledem k tomu, že jako reakce na předložený aktualizovaný návrh rozpočtu od proděkana             

Krištoufka přišel alternativní návrh od senátora Petra Soukupa, který navrhl v rámci fondu novou              

položku sloužící jako zdroj pro sociální stipendia, debatovali v rámci komise o všech možných              

variantách, hledali možnosti, kde to má oporu v legislativě, jak by to fungovalo v praxi, jak by se                  

určovalo, kdo má na stipendium nárok, jaká by byla kritéria atd. 

 

Na základě rozsáhlé diskuze přijala komise usnesení, ve kterém navrhuje odložit schvalování            

Stipendijního fondu na květnové zasedání AS FSV UK a navrhuje ho schvalovat jako součást              

celého rozpočtu, aby získali čas pro zjištění, zda by fakulta a UK jako taková měla zájem                

poskytnout část peněz na pomoc studentům v tíživé sociální situaci. Dále doporučili Sociální komisi              

AS FSV UK, aby hledala nějaký nástroj, jak studentům pomoci. 

 

Na závěr jednání debatovali s proděkankou Kasákovou ohledně podpory studia v zahraničí, jelikož             

nyní se zastavila veškerá podpora z fondu mobility, proto navrhli Stipendijní fond na podporu              

mobility (přes OZS) navýšit na 2 mil. Kč jako rezervu pro situace, kdy není možnost jiného                

financování.  

 

Komise pro rozvoj 
Předseda komise Martin Bláha informoval, že komise se sešla dnes od 13:30 před zasedáním AS               

FSV UK prostřednictvím online platformy. 

 

Na programu měli několik bodů, nejprve řešili elektronické volby a shodli se na tom, že je možné,                 

že by mohla na podzim přijít druhá vlna epidemie a byl by opět nouzový stav, což by mohlo ovlivnit                   

konání fyzických voleb, proto se komise usnesla, že je nyní naprosto nezbytné, aby se elektronická               

forma voleb zavedla a mají to jako hlavní bod, kterým se komise nyní zabývá. 

 

Další podnět byl od Ondřeje Švedy a studentů zejména z ISS, který se týká využívání statistického                

softwaru SPSS, studenti tento software využívali na počítačích v Jinonicích, což nyní není možné,              

nicméně společnost IBM, která systém provozuje, nyní uvolnila licence pro vysoké školy zdarma.             

Komise proto žádá fakultu o prověření možností získání licencí pro studenty, nemělo by to              
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znamenat žádné dodatečné náklady pro fakultu. Situaci na zasedání vyřešila senátorka Kateřina            

Turková, která informovala o možnostech využití softwaru zdarma přímo ze stránek jeho            

poskytovatele (sama tuto verzi používá). 

Denisa Hejlová na závěr komise vznesla podnět, že vzhledem k očekávanému ekonomickému            

poklesu by bylo vhodné zamyslet se např. nad rozvojovými projekty pro uplatnění na trhu práce,               

rekvalifikačními kurzy atd., jelikož se dá očekávat nárůst počtu zájemců o doktorské studium, což              

potvrdil i Jiří Kukačka podle zkušeností z krize v letech 2008-09. 

Jaromír Soukup dodal k volbám, že na FF UK nyní právě probíhají volby elektronicky, tak zda by                 

nebylo možné fakultu kontaktovat a zjistit, jak to mají vyřešené. Martin Bláha poděkoval za podnět,               

zároveň doplnil, že na IT komisi AS UK hovořil s prof. Černým z PřF UK, který říkal, že fakulta                   

volební aplikaci stále využívá a o její zastaralosti či technických problémech neví, je možné, že               

naše fakulta nemá aktuální verzi. Martin Bláha to bude dále řešit s tajemníkem fakulty, zda tuto                

aplikaci opravdu nevyužít. Zároveň je v kontaktu ze studentskou komoru AS MFF UK, která              

převzala aplikaci z PřF UK a nyní ji testuje, má přislíbeno, že ho poté budou informovat. 

 

Sociální komise 
Předsedkyně komise Veronika Macková informovala, že komise se sešla 6. dubna 2020            

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

 

Poděkovala hostům zasedání, kterými byli děkanka FSV UK a zástupci FSV UK v Sociální komisi               

AS UK Marek Boňko a Kristýna Švárová.  

 

Veronika Macková uvedla, že Sociální komise byla vyzvána Studijní a Ekonomickou komisí AS             

FSV UK k tomu, aby se společně s AS FSV UK a vedením FSV UK snažili nalézt možnosti, jak                   

pomoci studentkám a studentům v tíživé sociální situaci vlivem koronavirové krize. Dále byla             

komise vyzvána, aby zmapovala aktuální sociální situaci studentů. Jelikož Sociální komise           

považuje téma sociální situace a sociálních stipendií za aktuální a důležité, bylo jediným bodem              

zasedání komise. 

 

Sociální stipendia jsou v gesci UK jako celku, ne jednotlivých fakult, proto členky Sociální komise               

požádaly přítomné zástupce FSV UK v Sociální komisi AS UK, aby toto téma otevřeli na svém                

nejbližším zasedání, jelikož oba zástupci potvrdili, že toto téma nebylo na příslušné komisi AS UK               

dosud projednáno. Sociální komise k tomu přijala příslušné usnesení, které by chtěla předložit k              

hlasování i v rámci dnešního zasedání. 
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V druhé části zasedání komise otevřela debatu, jak by mohla studentům pomoci fakulta samotná a               

nemuseli tak čekat na vyjádření UK. Znovu otevřeli možnost Nadačního fondu, děkanka řekla, že              

tajemník fakulty v této věci opět vstoupí do diskuze s tajemníkem PřF UK, přičemž dodala, že PřF                 

UK má od počátku založení Nadačního fondu zdroje, které získala od některých absolventů a              

akademických pracovníků, my bohužel nyní nemáme žádné donátory, kteří by nás sponzorovali.            

Nicméně Sociální komise si je vědoma, že jde o dlouhodobý cíl, který nemůže vyřešit aktuální               

situaci. 

 

Sociální komise proto diskutovala další možnosti pomoci, kdy uvažovala o bezúročných půjčkách            

pro studenty, děkanka však řekla, že by to bylo velmi legislativně složité, protože je nemáme na                

studentech jak vymáhat. Další nápad byl zapojení institutů, jelikož každý institut disponuje příjmy z              

doplňkové činnosti a tyto prostředky je možné využít prakticky bez omezení, studenti by tak mohli               

požádat o pomoc svůj institut, který by je v podstatě “zaměstnal” a vyplácel je formou stipendií                

např. za činnost pro katedru či institut. Následně děkanka vznesla možnost využití stipendií za              

činnost zvlášť zřetelehodnou, o které bude po dohodě se Sociální komisí AS FSV UK informovat               

ředitele institutů. 

 

Další podnět od Studijní komise AS FSV UK byl, aby Sociální komise zmapovala aktuální sociální               

situaci studentů, přičemž Hana Kubátová vypracovala krátký dotazník pro studenty, který by            

zjišťoval s jakými problémy se studenti potýkají, co nyní řeší a jak by potřebovali pomoci, instituty                

by s tím poté mohly lépe pracovat. Dotazník bude přeložen a distribuován i v anglickém jazyce. Pro                 

distribuci by byl využit SIS a sociální sítě fakulty. Komise k tomu přijala příslušné usnesení, ve                

kterém žádá o součinnost ředitele institutů, toto usnesení by komise opět ráda předložila k              

hlasování během dnešního zasedání. 

 

Komise pro vnější vztahy AS FSV UK 
Předsedkyně komise Veronika Macková sdělila, že komise se nesešla, ale všem ředitelům institutů             

a předsedovi AS UK byl odeslán výtisk výroční zprávy o činnosti AS FSV UK v roce 2019. 

4. Informace z vedení FSV UK 

 

Děkanka informovala, že co se týká rozpočtu, tak je to důležitá věc, kterou usilovně řeší, očekávají                

pokles v příjmech z cizojazyčných programů. Počítají s tím, že v těchto příjmech může dojít k                

poklesu až na třetinu, což je velká ztráta, je to v souvislosti s tím, že se může stát, že nenastoupí                    

studenti, jakkoliv dochází k jednání s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zahraničních věcí o tom,              
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jakým způsobem by se do ČR potenciálně mohli pustit studenti z jiných zemí. Je to nesmírně                

důležité, pro nás je to více, jak třetina studentů ze zemí s vízovou povinností, potřebujeme aby se                 

otevřely hranice a aby byla vydávána víza, bez toho se nepohneme dál. UK připravuje možnost, že                

by probíhala paralelní online výuka a výuka prezenční pro první ročníky u cizojazyčných studentů,              

dokud by nebylo možné, aby studenti nastoupili prezenčně. Může se stát, že někteří studenti              

budou moci nastoupit například až v prosinci (kvůli vízu), proto je pro nás nesmírně důležité udržet                

studenty již od začátku ak. roku online. Nyní nemůžeme dávat žádné slevy na školné, protože je                

na to speciální příloha Statutu UK. Prorektorka Králíčková počítá s tím, že pro příští rok by byly                 

větší úlevy pro studenty, kteří například v prvním ročníku nenastoupí vůbec prezenčně, ale jen              

online způsobem, bude se k tomu právě otevírat příloha Statutu UK. 

 

Rozpočet odešlou senátu standardním způsobem poté, co bude v pondělí 20. dubna 2020 řešen              

na rozšířeném kolegiu děkanky, ale je důležité říci, že my budeme mít rozpočet připravený před               

tím, než univerzitní rozpočet odhlasuje a schválí Akademický senát UK, protože ten zasedne až              

24. dubna 2020. To znamená, že AS UK bude schvalovat rozpočet, u kterého budeme doufat, že                

bude schválen tak, jak nám ho univerzita zaslala, protože vypadá pro fakultu relativně dobře. Pro               

náš senát již bude rozpočet aktualizovaný a byli by rádi, aby se rozpočet schválil v květnu, aby se                  

institutům ulevilo, jelikož jsou nyní v rozpočtovém provizoriu. 

 

Ohledně pomoci studentům v jejich tíživé situaci, tak my máme prostor, jak ze Stipendijního fondu               

platit studenty, kteří dělají něco pro instituty, je možné je zaměstnat pro institut, peníze si vydělají.                

Dokážeme toho člověka zaplatit, ocenit ho za jeho práci a zároveň mu tak pomoci, není to o tom,                  

že bychom to neuměli.  

 

Co se týká elektronických voleb, je to rozhodně jedna z priorit vedení fakulty, ale je nutné, aby                 

spolupracovala Komise pro rozvoj AS FSV UK s tajemníkem fakulty. 

 

Co se týče Jinonic, tak se staví, vše pokračuje podle plánu, i když to stojí hodně úsilí. Je tam celá                    

řada problematických věcí, zejména týkající se technického dozoru stavby, který svou práci nedělá             

tak, jak by měl, v řadě případů ho supluje Ing. Kindermann, je to problém, který je potřeba dořešit.  

 

Univerzita komunikuje s MŠMT, aby se sociální stipendia mohla více uvolňovat, což by mohlo              

udělat právě MŠMT, fakulta o to usiluje a podporuje UK a prorektorku Králíčkovou, pokud se to                

podaří, budou moc rádi. 
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Ohledně připomínky senátora Nicka Ojo Omorodiona z minulého zasedání AS FSV UK týkající se              

kouření před vchodem do budovy v Jinonicích, tak problém byl vyřešen, posunou se kuřácká              

místa, budou odsunuta mimo hlavní vchod a zároveň bude probíhat dozor, aby se před hlavním               

vchodem opravdu nekouřilo. 

 

Na webových stránkách fakulty vznikla nová speciální sekce zaměřující se na komunikaci ohledně             

Covid 19. Snaží se sdílet co nejvíce informací. 

Děkanka poděkovala senátu, že se podařilo udržet fakultu v chodu a na nohách, je pro ně důležitá                 

spolupráce vedení a senátu, která funguje jako by nouzový stav nebyl.  

Dnes odpoledne také zveřejní její poděkování na webových stránkách fakulty, ve kterém bude             

rovněž pozvánka na online veřejné setkání určené studentům s ní a proděkanem Krištoufkem,             

které se uskuteční 16. dubna od 10:00, budou si povídat o tom, co studenty trápí, studenti se                 

budou moci ptát přímo či zaslat otázky dopředu. Pro zahraniční studenty bude totožné setkání s               

proděkankou Kasákovou a členkou kolegia děkanky Krausz Hladkou, termín bude upřesněn. 

 

Poděkovala všem studijním proděkanům a členům kolegia děkanky, kteří se nyní studentům hodně             

věnují, je to nyní velmi náročné a pořád se to flexibilně mění. 

 

Převzali Pekařskou 10, kde bude sídlit IMS FSV UK, jeho kanceláře a administrativa. Pekařská 16               

bude teprve převzata. Děkanka nebyla spokojena s tempem příprav stěhovaní, resp. rekonstrukcí            

a stavebními úpravami náhradních prostor, zřídila proto v únoru pracovní skupinu, která řeší             

stavební úpravy a IT zajištění. Nyní je vše pod kontrolou a doufá, že 30. června 2020 bude                 

připraveno vše na stěhování, jelikož do 31. července 2020 musejí být Jinonice vystěhované. 

 

Snaží se nyní hodně komunikovat se studenty a uchazeči, snaží se o to, aby PR, které jde směrem                  

k uchazečům bylo pozitivní. Zveřejňují debaty odborníků, analýzy společnosti, ekonomické          

analýzy, analýzy médií atd. Zaznamenali zvýšený zájem o lidi z FSV UK a snaží se ho využít, aby                  

byla fakulta prezentována v médiích. Snaží se posílit Blog FSV UK, nyní by tam měl přibýt                

příspěvek od Tomáše Weisse o EU a době pokoronavirové. 

 

Jiřímu Remrovi společně s Ústřední knihovnou se podařilo získat 5000 licencí pro databázi             

COURSERA, kde se dá distančně vzdělávat. 

 

Host Michal Červinka se zeptal ohledně cizojazyčných programů, kdy došlo k incidentu během             

prvního týdne, co jsme zrušili výuku, který způsobilo Ministerstvo vnitra ČR, které řeklo, že kdo               
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chce odjet, má na to dva dny, pak se hranice uzavřou, následně to ministerstvo změnilo, rád by se                  

proto zeptal, jestli máme zmapováno, zda se někdo ze studentů nedostal do finančních problémů,              

když se snažil koupit narychlo drahé letenky, aby se dostal domů. Zprávy z UK zároveň nebyly                

zcela gramaticky anglicky správně a z kontextu té zprávy nebylo jasné, že se týká cizojazyčných               

studentů. Sám se nabízí, že je ochoten a schopen překládat do angličtiny, aby studenti dostávali               

přesné informace. Zároveň poděkoval Malvíně Krausz Hladké a celému OZS, které nastalou            

situaci velmi pohotově řešilo. 

 

Děkanka reagovala, že pro ně komunikace z Ministerstva vnitra byla nešťastná, zaměstnanci OZS             

FSV UK museli operativně reagovat a rychle informace měnit, přitom MV ČR nedalo vědět a jen “v                 

tichosti” změnilo informace na svém webu. Mají informace, že studenti do tohoto problému             

nespadli, nikdo si nekupoval drahou letenku, aby se dostal domů. Mají dobře zmapováno, jak na               

tom studenti jsou, kde jsou, co momentálně dělají a zda mají nějaké problémy. Děkanka              

poděkovala Michalu Červinkovi, který je v tomto tématu velmi aktivní. Chyba, která se stala v               

případě onoho textu, se stala opravdu jen u toho jednoho textu, jinde již chyba nebyla. Nicméně po                 

naší zpětné vazbě začal rektorát posílat anglické informace v lepší jazykové kvalitě.  

 

Nick Ojo Omorodion se zeptal na letošní sportovní den FSV UK, i když předpokládá, že se bude                 

rušit. Děkanka řekla, že si nedovede představit, že by se nyní den FSV UK uskutečnil, nechce                

nikoho ohrozit, ale moc ji mrzí, že se Den FSV UK tentokrát neuskuteční. 

 

Host Kristýna Švárová se zeptala, kdyby zahraniční student nemohl vůbec studovat prezenčně, ale             

jen online, jaké úlevy by mohl očekávat. Děkanka odpověděla, že to je na UK, která to nyní řeší, je                   

možné, že UK řekne ať si to fakulty řeší samy, ale to nyní neví. Byli by pro to, aby se v takovém                      

případě snižovalo školné. Pokud by byli v situaci, že studenti vůbec nenastoupí, tak by byly slevy                

čerpány ve větším množství. 

 

Michal Červinka doplnil, že se to netýká jen prvních ročníků cizojazyčných programů, je možné, že               

se nevrátí studenti i vyšších ročníků, je to otázka i studentů ze Slovenska. 

Děkanka řekla, že pokud by byly hranice zavřené, tak je to další věc, kterou je nutné řešit. 

 

Host Marek Boňko řekl, že se na něj hodně obraceli cizojazyční studenti s otázkou, jak bude                

vypadat letní semestr, jestli mohou očekávat nějaké kroky od fakulty. Někteří studenti si stěžují, že               

distanční výuka není to, za co si zaplatili, on sám věří, že vyučující se snaží nahradit výuku, jak                  

nejlépe to jde, ale z pozice studenta, který zaplatil nemalé peníze za výuku, chápe, že je rozčílen.                 
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Ptá se, zda i na tyto studenty bude fakulta myslet v PR směru, aby tito studenti věděli, že na ně                    

fakulta myslí, že ví, že se potýkají s těmito problémy a budou se snažit jejich problémy řešit. 

Děkanka reagovala, že fakulta se o cizojazyčné studenty opravdu stará a dbá na to, aby jejich                

problémy byly řešeny. Více se k tomu vyjádří členka kolegia Malvína Krausz Hladká, která s               

cizojazyčnými studenty velmi intenzivně komunikuje. Výuka v letním semestru se uskuteční i            

nadále online a vzdálenou formou, rozhodně to není o tom, že by fakulta od studentů neměla                

podporu v této formě výuky, naopak studenti jsou rádi, že mají možnost dále studovat. 

 

Marek Boňko řekl, že si myslí, že to stejně není pro tyto studenty dostatečná odpověď. 

 

Členka kolegia děkanky Malvína Krausz Hladká řekla, že cizojazyční studenti se na ni obracejí              

běžně s tím, že potřebují pomoci, nyní samozřejmě ve větší míře. V první řadě řešila problémy                

studentů GPS programu, kteří potřebovali odložit splatnost faktury, kdy se dalo vyhovět a proto to               

udělali. Někteří studenti programu PPE vyjádřili nespokojenost nad způsobem výuky, načež           

rozběhla rychlou kontrolu s garantem a koordinátorem programu, jaké problémy ve výuce jsou,             

jelikož to stížnost přesně nespecifikovala. Ráda by doplnila, že reagují, jak nejrychleji mohou, a              

všechny nespokojenosti se snaží řešit. Koordinátor programu PPE rozeslal dotazník mezi studenty            

s otázkou, jak jsou spokojeni s online výukou a následně řešil problémy. Co se týká slev na                 

studium, tak studenty informovala, že kompetence je na RUK, nemáme žádnou možnost, jak to              

řešit, ale zároveň studentům navrhovala možnosti splácení, odložení splátek atd. Pro další ak. rok              

vyvíjí tlak na RUK, aby navýšil slevy na školné. Malvína Krausz Hladká je se studenty v kontaktu a                  

její přístup je velmi otevřený.  

 

Předseda AS FSV UK Václav Moravec řekl, že je nutné tyto kroky prosazovat v Sociální komisi AS                 

UK, přičemž Marek Boňko přislíbil, že to rozhodně reflektovat budou. 

 

Senátorka Veronika Macková doplnila, že např. na IKSŽ se vyučující velmi snaží, studenti             

dostávají kvalitní výuku, někdy i nadstandardní.  

 

Host Michal Červinka podpořil Malvínu Krausz Hladkou, že velmi pravidelně komunikuje s            

koordinátory a garanty programů, zasílá jim informace. On sám je koordinátor programu BEF, řeší              

několik žádostí týdně, kdy tam byla žádost o ukončení studia, žádost o odložení splátky apod.,               

všem vychází fakulta ochotně vstříc, komunikují s nimi. Studenti mu děkují a jsou rádi za přístup                

fakulty. Podporuje také Veroniku Mackovou, že vyučující se snaží, i když někteří studenti si naopak               

stěžují, že mají více úkolů, než kdyby chodili standardně do školy. Dodává, že je potřeba řešit i tyto                  
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podněty studentů. Navrhuje, abychom udělali nějaký dotazník či anketu s hodnocením studia,            

nenechávat to na červen. Doporučuje připravit krátký dotazník na zhodnocení dosavadního           

průběhu studia, je ještě měsíc do konce semestru, může se leccos případně upravit. Nenechával              

by hodnocení až na konec semestru, abychom předešli stížnostem studentů. Udělal by plošné             

šetření mezi českými i anglickými studenty, ať nám řeknou, jestli je pro ně online výuka dostatečná                

či nikoliv. 

 

Děkanka v reakci na Marka Boňka uvedla, že si myslí, že fakulta dělá směrem k cizojazyčným                

studentům dost, zabývají se tím, věnují tomu mnoho času a úsilí. A kvůli tomu, že někteří                

pedagogové potenciálně neplní své povinnosti, tak to je důvod té kontroly, proč hledat důvody pro               

vrácení školného. Ví, že je vyučování jiné online, je si vědoma toho, že by se předměty a                 

vyučování mělo monitorovat, je to i v opatření děkanky, že kontrolu výuky provádí ředitelé institutů,               

kteří musí dohlédnout, že výuka probíhá dobře. Ohledně hodnocení řekne více proděkan            

Krištoufek, řešili to také na kolegiu děkanky.  

 

Proděkan Krištoufek řekl, že může zjistit, zda by šla aplikace na standardní hodnocení studia              

upravit na současnou situaci s tím, že tyto informace by se pak mohly předat ředitelům a garantům                 

k dalšímu řešení. Jen by rád doplnil, že postup řešení problémů studentů je stále stejný, tedy                

pokud jako student mám problém s výukou předmětu, píši vyučujícímu, když nereaguje, píši             

garantovi programu, následně řediteli institutu a na závěr příslušnému proděkanovi/děkance, tento           

postup by se měl dodržovat i v této situaci, což si myslí, že ne všichni studenti si to uvědomují.                   

Neříká, že stoprocentně všichni vyučující okamžitě přešli na online výuku, ale nyní si troufá říci, že                

zásadní většina vyučujících vyučuje online. Ale připomíná, že postup stížnosti je stále stejný a je               

potřeba ho dodržovat. O hodnocení online výuky zjistí vše potřebné a bude senát a vedení fakulty                

informovat.  

 

Senátor Ondřej Šveda doplnil, že je důležité se zabývat všemi studenty a jejich kritikou, ne jen                

cizojazyčnými. Z osobní zkušenosti může říct, že rozdíly mezi jednotlivými kurzy jsou opravdu             

velké.  

 

Host Marek Boňko poděkoval Michalu Červinkovi, že navrhl plošné šetření se spokojeností            

studentů s výukou. Doplnil, že problém s vracením školného není jen náš problém, řeší to               

například i ve Velké Británii. 
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Senátor Nick Ojo Omorodion řekl, že z vedení IMS vzešel podnět, že by se na stránkách fakulty                 

mělo více cílit na uchazeče, ale necílit jen na zahraniční, ale i na české uchazeče o studium. 

 

Děkanka odpověděla, že nyní na stránkách fakulty vyšlo promo video zaměřené právě na české              

uchazeče o studium, video je v hlavní zprávě carouselu fakultního webu, zároveň PR oddělení plní               

sociální sítě tím, co se dá na naší fakultě studovat, dávají tam postupně jednotlivé obory, tudíž si                 

myslí, že se zaměřují hodně i na české uchazeče o studium. 

 

Host Michal Červinka reagoval na proděkana Krištoufka, že z dlouhodobé zkušenosti ví, že             

studenti si nechtějí stěžovat, ale pokud mají možnost se vyjádřit nějak anonymně, tak to udělají,               

proto by se přikláněl k tomu, že provedeme plošné šetření. Osobně nemá na stole žádnou žádost                

o slevu ze školného, studenti žádají o odklad splátek. Komunikoval by spíše otázku “jste spokojeni               

s aktuálním průběhem výuky”, což by nemuselo být ani časově náročné na vyhodnocení. 

 

Proděkan Krištoufek řekl, že zítra ověří možnosti šetření a určitě je možné to udělat s deadlinem                

do neděle, abychom měli výsledky hned, jde o to, co platforma SISu nabízí. Nemyslí si, že je                 

vhodné dělat šetření po předmětech jako u klasického hodnocení semestru, ale položil by jen              

plošně otázku: jste spokojeni se současnou formou výuky či ne. Zítra zjistí více, a pokud to půjde,                 

tak to spustí. 

 

Senátor Petr Kobylka se domnívá, že sociální situace studentů není nyní dobrá a proto by               

navrhoval odložení platby či nastavení splátkového kalendáře a byl by rád, kdyby fakulta udělala              

sama toto gesto směrem ke studentům.  

 

Členka kolegia děkanky Malvína Krausz Hladká řekla, že problémy studentů opravdu řeší.            

Posuzují odložení splátek, splátkové kalendáře atd. 

 

Senátorka Denisa Hejlová poděkovala Malvíně Krausz Hladké za velmi profesionální komunikaci           

se studenty. S dotazníkem je to skvělý nápad a napadlo ji, že by tam studenti mohli napsat i                  

pozitivně, na čem se nyní podílejí, co dělají kromě studia, například nějaká dobrovolnická činnost,              

fakulta to může reflektovat a pozitivně komunikovat dál na svých sociálních sítích. Byla by to dobrá                

příležitost se studentů zeptat, pochválit je za to a komunikovat to dále do společnosti. 

 

Proděkan Krištoufek s tímto souhlasí, poděkoval za podnět, pokud to půjde, rád do dotazníku tuto               

otázku přidá. 
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Předseda AS FSV UK Václav Moravec následně ukončil diskuzi a vyzval k minutě ticha za               

zesnulého prof. Jana Křena, který skonal dnes v poledne ve věku nedožitých 90 let. Pan profesor                

byl zakladatelem IMS FSV UK. Senát vyjádřil čest jeho památce a upřímnou soustrast všem              

pozůstalým. 

5. Varianta online jednání AS FSV UK dne 5. května 2020 

 
Předseda AS FSV UK úvodem konstatoval, že by předsednictvo senátu mělo mít obě možnosti, v               

případě, že by nouzový stav pokračoval, bylo by také květnové zasedání senátu online formou.  

Následně dal hlasovat o usnesení, které vychází z návrhu Legislativní komise AS FSV UK. 

 

Usnesení č. 4: AS FSV UK zmocňuje předsednictvo AS FSV UK, aby v případě pokračování               

překážek zákonné povahy prezenčního jednání AS FSV UK uskutečnilo řádné zasedání AS FSV             

UK dne 5. května 2020 od 15:00 online formou dle technických podrobností shrnutých v důvodové               

zprávě “Technické podrobnosti online zasedání AS FSV UK dne 5. května 2020”. Online zasedání              

je považováno za plnohodnotnou formu jednání s identickými pravomoceni AS FSV UK jako při              

běžném řádném zasedání dle Jednacího řádu AS FSV UK. Stejně tak je online účast senátorky či                

senátora AS FSV UK v případě karantény považována za plnohodnotnou přítomnost na zasedání             

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

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

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 

6. Stipendijní fond – plán tvorby a čerpání pro rok 2020 

 

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

bodem zasedání. 

 

Proděkan Krištoufek vysvětlil, proč došlo ke změně v návrhu rozpočtu Stipendijního fondu. První             

varianta vycházela z toho, že nebudou změny ve tvorbě fondu. V týdnu po předložení komisím se                

ukázalo, že na základě opatření MŠMT se přistoupí k nevyměřování poplatků za delší studium a k                

zastavení vymáhání nedoplatků za delší studium. Poplatky se nebudou vyměřovat minimálně mezi            
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březnem a koncem srpna, což byl podstatný zásah do tvorby Stipendijního fondu. Proto předložil              

změnu návrhu. Postupoval tak, že vzal to, co momentálně víme, že tvorba fondu bude minimálně               

poloviční, zbytek nechme tak, jak jsme rozpočtovali v minulém roce, a nic nenavyšujme. Jediná              

změna je snížení o půl milionu na výjezdy přes OZS. Návrh rozpočtu Stipendijního fondu byl               

diskutován na Studijní a Ekonomické komisi AS FSV UK. Zápisy jsou k dispozici. 

 

Komunikoval také s prorektorkou pro studijní záležitosti prof. Milenou Králíčkovou, ptal se jí i na               

možnost, že bychom předali nějaké peníze na RUK pro sociální podporu. Z úrovně UK se k                

takovým stipendiím přistupovat nebude, ale prorektorka podpoří jakoukoliv aktivitu, která by k tomu             

směřovala. Návrh na opatření rektora není a ani se neřeší. Měli bychom využít Stipendijní fond pro                

to, pro co je určen - prospěchová stipendia a podpora studia.  

 

Proděkan Krištoufek by byl osobně pro to, aby senát řekl, že souhlasí s takto předloženým               

rozpočtem fondu do návrhu celofakultního rozpočtu. Senát to neodsouhlasuje, ale jen souhlasí se             

záměrem, že fond bude takto navržen do rozpočtu, který poté bude finálně schvalován. 

Zároveň počítá s tím, že až bude vědět více, tak by bylo možné přistoupit ke změnám ve                 

Stipendijním fondu, což už by šlo přes senát. Bude tedy naplněno usnesení EK, které vyzývá               

proděkana k předložení finální verze tvorby a čerpání Stipendijního fondu nejpozději na říjnové             

zasedání senátu. 

 

Senátor Petr Soukup doplnil, že navrhoval využití sociálních stipendií, po všech diskuzích by             

podpořil proděkana Krištoufka, abychom se vyjádřili k tomuto návrhu fondu s tím, že bychom dále               

debatovali o využití přebytku na sociální stipendia. Ta možnost tady je, rektor má poměrně volné               

ruce pro vyměření sociálního stipendia. Bylo by fajn uvažovat o tom dát něco studentům z toho                

fondu a stejně tak by bylo možné získávat další prostředky. Nechtěl by teď zakládat Nadační fond                

fakulty, bude to trvat dlouho a stát nemalé peníze, což nevyřeší stávající situaci. V tuto chvíli by                 

bylo fajn, kdybychom oslovili pedagogy či firmy, zda nejsou ochotni poskytnout fakultě dar (sám se               

nabídl). Připravuje dotazníkové šetření, které míří na studenty, na jejich ekonomickou situaci, věří,             

že šetření proběhne v dohledné době, toto šetření by nám mohlo dát také vhled do stávající                

situace studentů.  

 

odešel Šimon Appelt 

 

Proděkanka Kasáková doplnila ke Stipendijnímu fondu, že by potřebovali vědět, jak mají            

informovat studenty. Tím, že bylo zrušeno jarní kolo fondu mobility, tak mají manko na výjezdy.               

17 



Chtěla by poprosit, aby se částka, kterou může OZS vyplatit nesnižovala. Samozřejmě neví, jaká              

bude situace na podzim, ale rádi by nabídli studentům, kteří chtějí nebo by chtěli vyjet, možnost a                 

podporu vyjet. Rádi by i nadále vysílali naše studenty do zahraniční a udrželi si vysokou úroveň                

zahraniční mobility. Stipendijní fond je nyní největší šance, jak podpořit mobilitu studentů. 

 

Host Michal Červinka připomněl usnesení Studijní komise, v němž je navrženo navýšení částky na              

mobilitu studentů. 

 

Senátorka Denisa Hejlová podpořila proděkanku Kasákovou, její důvody jsou relevantní a vyzývá k             

další diskuzi. 

 

Senátor Martin Štoll řekl, že na Studijní komisi podpořili proděkanku Kasákovou, aby se fond              

mobility navýšil a přijali k tomu i příslušné usnesení, jak již zmínil Michal Červinka. 

 

Hana Kubátová se v této souvislosti zeptala, jak plánuje univerzita využít prostředky původně             

rozpočtované na Fond mobility. Zajímá ji, zda univerzita vyčerpá nevyužité peníze na mobilitu v              

jiném programu či jinak nebo zda je možné na univerzitu apelovat, aby finanční prostředky, které               

nyní nevyčerpala přesunula do následujícího možného kola mobility v zimním semestru.           

Proděkanka Kasáková odpověděla, že nemají z RUK žádné informace, univerzita výjezdy v            

zimním semestru nepodpoří, slíbila, že to navýší na letní semestr, ale opravdu nemá žádné bližší               

informace. Neví, co ještě bude muset univerzita financovat v důsledku opatření spojených s             

koronavirem. Situace se může změnit. Jde jí o to, že by studenty rádi informovali, jaké mají                

možnosti ve financování jejich mobilit, pokud chtějí vyjet, tak by jim v tom neradi bránili. Peněz je                 

poptáváno více, než jsou ty dva miliony, tak by jim v tom rádi vyšli vstříc, když dbáme na fakultě na                    

internacionalizaci. Samozřejmě se může stát, že v září nebudou otevřené hranice a peníze je              

možné využít v dalším roce, případně na další výjezdy, osobně si myslí, že podpora již nebude tak                 

vysoká, jak jsem byli zvyklí dosud a na to by byli rádi připraveni. Ráda by udržela úroveň výjezdů                  

ať už v rámci Erasmu, či dalších mobilit. 

 

Předseda AS FSV UK Václav Moravec tento návrh podpořil a dal následně hlasovat o usnesení,               

které částečně vychází z přijatého usnesení Studijní komise AS FSV UK. 

 

Usnesení č. 5: AS FSV UK souhlasí s navrženým čerpáním Stipendijního fondu na rok 2020. AS                

FSV UK s ohledem k zastavení podpory z Fondu Mobility UK a POINTu vyzývá k navýšení                

rozpočtové položky Stipendijního fondu FSV UK na podporu mobility (přes OZS) pro rok 2020 na  
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2 000 000 Kč. AS FSV UK dále žádá proděkana pro studijní záležitosti Ladislava Krištoufka o                

předložení úpravy tvorby a čerpání Stipendijního fondu nejpozději na říjnové zasedání AS FSV UK. 

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

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

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 
 

Dále dal předseda AS FSV UK hlasovat o dvou usneseních navržených Sociální komisí AS FSV               

UK. 

 

Usnesení č. 6: AS FSV UK vyzývá zástupce Fakulty sociálních věd v AS UK, aby téma možných                 

sociálních dopadů koronavirové krize na studenty otevřeli na nejbližším jednání pléna AS UK. 

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

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

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 
 
odešel Martin Štoll 

 

Usnesení č. 7: AS FSV UK žádá ředitele institutů o spolupráci při řešení sociálních problémů               

studentů, kteří se v souvislosti s koronavirovou epidemií ocitli v nelehké životní situaci. AS FSV UK                

žádá vedení fakulty o distribuci předmětného dotazníku prostřednictvím SISu a sociálních sítí. 

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

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

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 

7. Posun předložení Harmonogramu akademického roku 2020/2021 na       

květnové zasedání AS FSV UK 

 
Předseda AS FSV UK Václav Moravec předal slovo proděkanu Krištoufkovi, aby nám sdělil více              

informací ohledně Harmonogramu na příští akademický rok. 
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Proděkan Krištoufek řekl, že ke stažení bodu z dnešního jednání senátu došlo z toho důvodu, že                

teď dochází k řešení současného Harmonogramu ak. roku. Očekává, že je možné, že dojde ke               

změnám v Harmonogramu příštího akademického roku na úrovni RUK, proto mu nepřišlo vhodné             

předkládat fakultní Harmonogram nyní, aby ho poté nemusel měnit. 

Rád by informoval o již uskutečněných změnách současného Harmonogramu akademického roku. 

 

Pokud jde o přijímací zkoušky, tak se přistoupilo k posunu přihlášek do konce dubna. Co se týká                 

přijímacího řízení jako takového, tak se o něm stále jedná. Ke změně již schválených podmínek               

přijímacího řízení není právní opora, to se teď projednává v PS PČR a na to budeme moci navázat                  

dalšími kroky. Scio testy se za současných opatření nemohou konat, první aktuální termín je 1.               

května a poté 23. května, ale osobně si nemyslí, že by se hned prvního května testy uskutečnily.                 

Vedení fakulty dopředu neoznamuje změny, dokud nemají oporu z RUK a z MŠMT. Ve chvíli, kdy                

informace budou, tak podle toho budou postupovat, bude to v koordinaci s řediteli institutů, jelikož               

jsou instituty, kde mají druhé kolo přijímacích zkoušek, ale čekají na to, co jim bude dovoleno, řeší                 

se to, doufá, že informace budou dostatečné a že bude dost času to řešit.  

 

Co se týká státnic, tak po dohodě s řediteli institutů se termíny posunuly blokově (odevzdání prací,                

přihlášení k SZZk a samotná zkouška). Odevzdání prací bylo na čtyřech institutech posunuto o dva               

týdny, u samotné zkoušky se čeká na schválení zákona, který je teď ve sněmovně, protože v něm                 

jsou rozsahy po jakou dobu se mohou státní zkoušky konat, takže si budeme moci určit termín,                

bude na institutech, jak si termíny nastaví, jelikož každý institut má trochu jiné postupy a rádi by jim                  

dali volnost. 

Host Michal Červinka se zeptal, zda má fakulta nějakou záložní variantu, kdyby se do září               

neuskutečnilo žádné kolo Scio testů, jak bychom to potom řešili. To se týká rovněž zahraničních               

studentů, jelikož jazykové testy, které uchazeči dokládají, nyní není možné konat. 

 

Proděkan Krištoufek odpověděl, že co se týká Scio testů, tak již proběhla tři kola, dvě kola                

obsahovala i angličtinu, nějaké výsledky tedy jsou již teď, percentily jsme schopni spočítat v              

současné chvíli. Nerad by tuto diskuzi nyní rozbíhal, jelikož těch teoretických možností je velmi              

mnoho. V současné situaci by řešil, co víme. Je v kontaktu i se společností Scio, která uvažuje o                  

tom, že by zkoušky byly prostřednictvím online testů. Co se týká anglických programů, tak              

předpokládá, že by se změnily podmínky přijetí do studia.  
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Senátor Jan Křovák se zeptal děkanky, jaká je pozice fakulty k tomu, aby se státnice nekonaly                

prezenčně. Děkanka odpověděla, že rektor navrhuje státnice v malém počtu uskutečnit prezenčně,            

otázkou je, co na to řekne Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ústřední krizový štáb a vláda. V současné                

době však již mají vyzkoušenou platformu, jak by se dalo zkoušet online formou. Samozřejmě              

budou rádi zkoušet prezenčně, ale jde o to, jestli jim to bude umožněno. 

 

Host Michal Červinka se zeptal děkanky, jestli se chystá nějaké doporučení zaměstnancům            

neplánovat si dovolenou na červenec, protože budou pravděpodobně zkoušet.  

 

Děkanka reagovala, že vnímají, že vyučující nyní online učí, mají starosti i v domácnostech a               

uvědomují si, že si potřebují také odpočinout, chápou to. Jako fakulta byli proti tomu mít zkoušení v                 

červenci, chtěli, aby to byla jen možnost. Na druhou stranu to na UK neprošlo a nyní je povinnost,                  

že musíme mít alespoň jeden zkouškový termín v červenci. Ve chvíli, kdy má vyučující vše splněno                

může mít termín jeden v červnu, jeden na začátku července a jeden v září. Uvažují i o možnosti                  

povolit převedení části letošní dovolené na příští rok. 

 

Proděkan Kristoufek doplnil, že z RUK je tlak, že musí být zkouškové celý červenec, neříká, že                

každý má mít v červenci tři termíny, ale stačí jeden, nicméně bude nutné přistoupit k tomu, aby                 

termín v červenci byl, abychom předešli stížnostem studentů.  

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

Usnesení č. 8: AS FSV UK bere na vědomí informace o změnách v Harmonogramu              

akademického roku 2019/2020. 

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

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

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 

8. Změna ve složení komise AS FSV UK 

 

Předseda senátu Václav Moravec informoval, že obdržel dopis od členky akademické obce            

Magdaleny Mouralové (ISS) s žádostí o členství ve Studijní komisi AS FSV UK. 

Jak říkal předseda Studijní komise Martin Štoll, kolegyně se již účastnila posledního zasedání             

komise jako host. 
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Magdalena Mouralová se následně krátce představila a vysvětlila důvody, proč by ráda vstoupila             

do Studijní komise, v současné chvíli není zastoupení ISS v komisi, což jí přijde škoda. Na ISS se                  

zabývá vzdělávacími portály, tudíž si myslí, že by mohla být přínosným členem komise. 

 

Senátorka Veronika Macková dopředu avizovala, že se zdrží hlasování, jelikož v komisi je již              

hodně členů a členek, a tak by jen chtěla příslib, že kolegyně Mouralová bude na komisi chodit,                 

aby se nestalo, že komise potom bude neusnášeníschopná. Magdalena Mouralová přislíbila, že            

udělá maximum pro to, aby se mohla zasedání komise účastnit. 

 

Senátorka Denisa Hejlová by ráda kolegyni Mouralovou podpořila, protože je školila na Moodle a              

myslí si, že by tento systém mohla prosazovat i v komisi. 

 

Předseda AS FSV UK Václav Moravec vyzval k hlasování. 

 

Usnesení č. 9: AS FSV UK schvaluje novou členkou Studijní komise Magdalenu Mouralovou             

(ISS). 

Pro: Aslan, Hejlová, Hornát, Kubátová, Moravec, Soukup J., Soukup P., Bláha, Iran, Kobylka,             

Křovák, Lemonová, Ojo Omorodion, Šveda, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: Kukačka, Macková 

Schváleno 

9. Různé 

 
Nick Ojo Omorodion se zeptal, zda se v pronajatých prostorách v Pekařské řešily nádoby na               

recyklovaný odpad, protože kdyby se pokračovalo v tradici, která je v Jinonicích, tak by to bylo                

špatné, byli by rádi, kdyby se s tím začalo již v Pekařské. 

 

Tajemník fakulty Blažek reagoval, že děkuje za tento podnět, předá ho panu Balíkovi, v              

konkrétních plánech zatím nejsou, ale rozhodně to budou řešit, myslí si, že tam kontejnery na               

tříděný odpad určitě budou.  

 

Martin Bláha řekl, že plánoval navrhnout, aby se červnové zasedání senátu uskutečnilo symbolicky             

v Jinonicích, pokud by byl zájem rád vše zařídí. Je to podnět k přemýšlení. 
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Denisa Hejlová by ráda všem poděkovala, nejen senátorům a senátorkám, ale také studentům a              

členům akademické obce, jak situaci zvládají. 

 

Jakub Iran tajemníkovi fakulty oznámil, že formulář žádosti o nenávratnou finanční výpomoc není             

správný a porušuje zákon o GDPR, doporučil by proto kontaktovat univerzitního pověřence pro             

ochranu osobních údajů, aby tento formulář prověřil. Tajemník poděkoval za podnět a přislíbil, že              

formulář prověří. 

 

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

které se uskuteční 5. května 2020 v 15:00 hodin, způsob zasedání bude upřesněn dle aktuální               

situace. 

 

 

PhDr. Václav Moravec, Ph.D, Ph.D. 

 předseda AS FSV UK 

 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Kateřina Vovsová, tajemnice AS FSV UK 
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