
Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK 
Datum: 7. 5. 2019 od 15.00 

Místo: Hollar, č. 212 

 

Přítomni: 

Za pedagogickou komoru: 

doc. PhDr. Emil Aslan, Ph.D., doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D., PhDr. Jan Hornát, Ph.D., Hana               

Kubátová, M.A., Ph.D., PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D., doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D., PhDr. Václav               

Moravec, Ph.D., Ph.D., PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D., prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 

 

Za studentskou komoru: 

Šimon Appelt, Bc. Martin Bláha, Jakub Iran, Petr Kobylka, Jan Křovák, Mgr. Veronika Macková,              

Nick Ojo Omorodion, Bc. Ondřej Šveda, Mgr. Kateřina Turková 

 

Omluveni: Lucie Lemonová, PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. 

 

Hosté: děkanka FSV UK PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti             

doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D., proděkan pro rozvoj JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.,             

tajemník fakulty Ing. Ondřej Blažek, člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření             

prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice Ing. Jan Kindermann, vedoucí ekonomického           

oddělení Bc. Hana Pokorná, DiS., vedoucí oddělení vědy Mgr. Eva Horníčková 

 

 

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

 

Místopředseda AS FSV UK Ondřej Šveda uvítal přítomné senátorky, senátory, členy vedení a             

hosty.  

 

Jiří Kukačka vznesl dotaz, zda by nebylo vhodné do dnešního programu zařadit setkání s              

akademickou obcí, které pořádá v pondělí proděkan Karásek ohledně stavu jinonického projektu,            

zda by se toto setkání mohlo spojit se setkáním AS FSV UK. Ondřej Šveda navrhl, aby toto                 

projednala komise pro vnější vztahy AS FSV UK, která má na starosti podobné akce a zároveň                

děkanka informovala, že o tomto bude mluvit v rámci informací vedení. Navrhovaný bod tedy do               

programu zařazen nebyl. 
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Senátorky a senátoři se následně dohodli na schválení programu zasedání AS FSV UK.  

 

Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje program zasedání 7. 5. 2019. 

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

Kobylka, Křovák, Ojo Omorodion, Šveda, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 

 

Zápis z minulého zasedání AS FSV UK byl standardně rozeslán k připomínkám, jež byly následně               

zapracovány.  
 

Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání 2. 4. 2019. 

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

Kobylka, Křovák, Ojo Omorodion, Šveda, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 

 

 

2. Zprávy z předsednictva a komisí AS FSV UK 
 
Předsednictvo 
Člen předsednictva Jaromír Soukup informoval, že na posledním zasedání dne 29. dubna je             

předseda senátu informoval, že předal na AS UK schválený Jednací řád, jehož schvalování             

proběhne 17. května. Předsednictvo se shodlo, že je nutné zlepšit komunikaci mezi komisemi a              

vedením fakulty. Žádají, aby předsedové komisí dali na vědomí senátu, vedení fakulty a kolegiu              

děkanky, že se zasedání komise koná. Dále je vhodné zaslat zápis ze zasedání komise ke               

komentářům všem, kteří byli součástí jednání (včetně hostů). Hana Kubátová navrhla, abychom            

sdíleli kalendář s termíny zasedání komisí, kam by měli všichni zmiňovaní přístup. Jiří Kukačka              

dodal, že komise mnohdy nemusí chtít, aby na jejich zasedání chodili členové kolegia, pokud má               

komise zájem, aby se dostavil člen kolegia, pozvou ho, ale jsou body, které chtějí probrat jen jako                 

komise, proto byli zvoleni. Václav Moravec dodal, že když se probírá něco, co spadá do               

kompetence konkrétního proděkana, tak by měl být přítomen zasedání a nedozvídat se o jednání              

komise zprostředkovaně. Děkanka dodala, že není problém, když komise jedná separátně, ale            
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důvodem, proč komise zvou členy kolegia, je ten, že proděkani jsou zodpovědní za agendu, která               

se na komisích řeší. Vedoucí oddělení má být úkolován proděkanem, a ne komisí, i když je to                 

myšleno dobře. Jiří Kukačka dodal, že jde o jednotlivost, mnoho jednání komisí proběhlo bez              

proděkanů a dodává, že osobně to chápe tak, že se jedná o velkou zátěž pro proděkany a zároveň                  

jsou agendy, které nepotřebují být projednávány s proděkany. Samozřejmě když se jedná o             

důležitou agendu, tak je s proděkany projednána. Václav Moravec dodal, že je dle něj slušnost,               

aby proděkani pozvánku dostali a je na nich, zda budou chtít přijít či nikoliv, a je možné, že budou                   

mít sami něco, co by chtěli komisi sdělit. Jiří Kukačka souhlasil s tím, že pokud se senát takto                  

dohodne, rád bude pozvánky posílat. 

 

Martin Bláha navrhnul sdílet kalendář s termíny zasedání komisí veřejně. Jaromír Soukup uzavřel             

tuto debatu s tím, že bude sdílený kalendář, který bude na stránkách senátu a všichni tak uvidí,                 

kdy se jaká komise schází. 

 

přišla Denisa Hejlová, Veronika Macková 

 
Ekonomická komise 
Předsedkyně komise Hana Kubátová informovala, že se komise sešla v pátek 3. 5. 2019.              

Poděkovala tajemníkovi a vedoucí EO, kteří jsou plně k dispozici a s komisí spolupracují. Komise               

rozebrala jednotlivé položky rozpočtu, u několika položek se zasekla, jelikož se jí zdálo, že jsou v                

rozpočtu chybné výpočty. Řešili také otázku veřejných prostředků ze zahraniční, přičemž zjistili, že             

FSV UK má v univerzitním rozpisu v tomto řádku nulu. Komise podporuje schválení rozpočtu, ale               

má k němu několik výhrad, což bude probráno v rámci dnešního zasedání. Co se týká příkazní                

smlouvy, tak k ní nemají výhrady.  

 

Legislativní komise 
Předseda komise Jiří Kukačka informoval, že komise se sešla dnes před zasedáním pléna. Zápis z               

komise je již vyvěšen na stránkách senátu. Jednací řád (JŘ) byl předán k projednání AS UK,                

pokud bude schválen, tak červnové plénum proběhne již dle nového JŘ. Zabývali se návrhem              

příkazní smlouvy, přičemž velmi oceňují, že byl tento dokument poskytnut. Rozhodli se nevydat             

žádné formální stanovisko, jelikož se jedná o dokument, který nespadá do kompetence legislativní             

komise. Necítí se na to, aby posuzovali takto odborné smlouvy. Příkazní smlouvu prošli a mají jen                

formální komentáře. Navrhli dvě alternativní usnesení, která budou přednesena v rámci dnešního            

programu. 
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Studijní komise 
Předseda komise Petr Kobylka sdělil, že se komise nesešla, jelikož nebyla žádná agenda, která by               

byla nutná řešit. 

 

Komise pro rozvoj 
Předseda komise Martin Bláha se omluvil, že nepozval proděkana Karáska na jednání komise.             

Komise se sešla minulý čtvrtek. Nejdůležitější, co nyní řeší, je zavedení elektronizace voleb do              

senátu, přičemž byl stanoven termín na konec června, kdy bude stanoven jasný postup. Dále řešili               

elektronizaci dokumentů, což velmi ulehčí nové řešení systému, který by měl vzniknout do dvou let,               

opět je nutné určit řešení, přičemž deadline je konec června, kdy se komise sejde a bude                

projednávat možná řešení. Příkazní smlouvu komise neprojednávala, proto k ní nemá stanovisko. 

 
Sociální komise 
Předsedkyně komise Veronika Macková informovala, že se komise nesešla. V současné době            

čekají, jak dopadne jednání tajemníka FSV UK s tajemníkem PřF UK, jak se posune vyjednávání o                

nadačním fondu. Předsedkyně komise byla pozvána na několik workshopů týkajících se studentů            

se speciálními potřebami, kterých se zúčastní. 

 

Komise pro vnější vztahy AS FSV UK 
Předsedkyně komise Veronika Macková informovala, že komise zorganizovala dnešní akci “Pivo           

se senátory”. Nyní pracují na detailech sportovního dne, jelikož ještě není hotový harmonogram,             

každopádně komise počítá s tím, že se senát představí právě i v rámci této akce. 

 

3. Informace z vedení FSV UK 

 

Děkanka informovala, že dne 13. 4. 2019 se uskutečnil den celoživotního vzdělávání v Karolinu,              

kde se představili studenti ze spolku Stužák, bylo zde mobilní studio RTL a byly propagovány               

programy v rámci Univerzity třetího věku. 

 

Uskutečnil se workshop s názvem Mezinárodní krize 2020. Dále proběhla akce Future generation             

Europe v rámci programu Erasmus, přičemž byla velmi dobrá zpětná vazba od institutů i studentů               

středních škol, kteří jsou našimi potenciálními uchazeči. 
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Proběhla schůzka proděkana Kučery s projektovými administrátory a probíhá příprava manuálu k            

projektové činnosti. 

 

Kolegium děkanky bylo na výjezdním zasedání, kde řešili mimo jiné podporu publikační činnosti,             

přičemž proděkan Kučera zahájí diskuzi s kontaktními osobami či zástupci ředitelů pro vědu a              

řediteli institutů. Proběhla také několikahodinová diskuse o tom, jak definovat vizi fakulty. 

 

Byla již vyhlášena veřejná zakázka na generálního dodavatele stavby v Jinonicích. Bylo jednáno s              

vlastníky SVJ U Kříže 611, kteří byli požádáni o souhlas s umístěním výdejny jídel v areálu (od                 

roku 2022), společenství návrh odmítlo. Děkanka dále informovala, že setkání ohledně Jinonic            

probíhají cca jednou za 5 měsíců, chtěli by také zřídit komisi, která by se zabývala laděním                

interiéru v Jinonicích ve spolupráci s architektem nebo architektkou interiérů, které bude fakulta             

soutěžit. Zároveň 13. 5. 2019 proběhne v Jinonicích setkání akademické obce s vedením fakulty k               

informování o průběhu a stavu jinonického projektu. 

 

Proděkan Krištoufek představil statistiku přihlášek ke studiu, je velká heterogenita v oborech a ve              

specializacích. Je pokles přihlášek cca o 8 %, což je způsobeno změnou akreditace a tím, že se                 

uchazeči mohou hlásit jen do jedné specializace v rámci programu. U části programů a oborů               

došlo k nárůstu počtu uchazečů (např. oba programy IES). Fakulta se v minulém roce soustředila               

hlavně na navazující magisterské studium, kde počet přihlášek opravdu vzrostl. 

 

Malvína Krausz Hladká rozšířila mezi nově přijaté studenty cizojazyčných programů výzvu o            

zaplacení poplatku za studium a více informací o fakultě, které by měly studenty nalákat, jelikož se                

stávalo, že hodně uchazečů se přihlásilo, ale již nenastoupilo k samotnému studiu, tudíž jsme o               

studenty přicházeli, v rámci OZS tedy již jen pasivně nečekají, kdo se skutečně zapíše, ale lákají                

aktivně studenty. 

 

Člen kolegia Jiří Remr připravuje konferenci o možnostech nových vyučovacích metod, která se             

bude konat v září. 

 

IT oddělení připravuje IT/IS Master plan, který předloží do 10. 5. 2019, v rámci něhož rozpracuje                

mj. úkoly z plánu strategického záměru, aby mohlo dojít k jejich plnění. 

 

Tajemník se přihlásil do výběrové komise na nový EIS na RUK. 
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Stále probíhá jednání s CERGE ohledně smlouvy mezi FSV UK a CERGE, v současné chvíli je                

návrh smlouvy ke kontrole na RUK. 

 

Emeritní děkan Jan Ámos Víšek získal titul emeritního profesora UK.  

 

Proběhlo školení mediální komunikace pro akademické a vědecké pracovníky: Jak (a proč vlastně)             

obstát v médiích, které mělo výborný ohlas a v zimním semestru se plánuje jeho opakování či                

pokračování. 

 

Byla složena Mezinárodní rada FSV UK, která zasedne poprvé v říjnu 2019. 

 

Hodně našich studentů vyjíždí do zahraničí v rámci programu ERASMUS+, téměř každý, kdo             

požádá, odjede, počet kvót se nám opět podařilo zvýšit o třetinu. V rámci OZS proběhla výběrová                

řízení na studijní pobyty v rámci mezifakultních a meziuniverzitní dohod, čeká se, zda je rektorát               

potvrdí. 

 

Informace vedení FSV UK byly vzaty na vědomí. 

 

4. Projednání návrhu příkazní smlouvy o výkonu činnosti TDS a koordinátora          

BOZP při rekonstrukci a dobudování Areálu UK Jinonice 

 
Člen předsednictva Šimon Appelt poprosil proděkana Karáska o poskytnutí více informací k            

předkládané příkazní smlouvě. 

 

Proděkan Karásek informoval, že v písemném podkladu, který byl senátu předložen, je detailně             

popsán smysl této smlouvy. Aby celý proces stavby proběhl řádně a dle pravidel, je nutné mít                

partnera, který bude dohlížet na realizaci dokumentace, na vlastní stavební práce, což je technický              

dozor stavebníka (TDS), s nímž bude následně uzavřena smlouva, která je dnes předložena. Po              

schválení AS FSV UK, bude schválena právním odborem rektorátu, odborem veřejných zakázek a             

kolegiem rektora. Poté se zakázka začne soutěžit. Smlouva byla připravena vysoutěženou           

právničkou dr. Pavlovou. Hlavním zájmem je vybrat kvalitní technický dozor, který bude opravdu             

dohlížet na závazky, plnění norem a bude pomáhat hlídat, aby stavba probíhala řádně, kvalitně a               

včas. Řešilo se, jestli mít zvlášť smlouvu na TDS a BOZP, po konzultacích dospěli k závěru, že                 
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bude uzavřena jedna zastřešující smlouva, přičemž koordinátor BOZP bude v týmu TDS. Zájmy             

těchto dvou kontrolních orgánů mají být v souladu, proto jen jedna smlouva. 

 

Jiří Kukačka doplnil, že legislativní komise se tímto dokumentem zabývala a současně prosí o              

zapracování dříve zmiňovaných připomínek. Jedná se pouze o stylistické nedostatky, a proto by v              

tomto ohledu nesestavoval další usnesení. Ing. Kindermann poděkoval za připomínky a přislíbil            

nápravu. Proděkan Karásek se zeptal, zda jsou nějaké věcné připomínky ke smlouvě. Jiří Kukačka              

se zeptal na pojmy cena a odměna, ze smlouvy není jasné, zda jde o tu samou věc či nikoliv. Ing.                    

Kindermann řekl, že se snažili sjednotit terminologii se smlouvou o dílu a přislíbil nápravu. Za               

legislativní komisi navrhují k diskuzi dvě alternativní usnesení (níže), jelikož se domnívají že             

navrhované usnesení implicitně obsahuje souhlas se smlouvou, což nejsou schopni jako senát            

posoudit a vyhodnotit. Navrhují, aby místo souhlasu s konkrétním dokumentem, odsouhlasili jen            

záměr s uzavřením smlouvy či jen vzali na vědomí. 

 
Alternativní usnesení 1: AS FSV UK souhlasí s obecným záměrem uzavření příkazní smlouvy o              

výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP při rekonstrukci a dobudování Areálu UK Jinonice.  

 

Alternativní usnesení 2: AS FSV UK bere na vědomí obecný záměr uzavření příkazní smlouvy o               

výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP při rekonstrukci a dobudování Areálu UK Jinonice.  

 
Děkanka uvedla, že záměr musí být schválen či odmítnut jako konkrétní, senát je kontrolní orgán,               

nemůže se z této kompetence “obecně” vyvázat. Senát již schválil smlouvu na dodavatele stavby a               

musí být schválena i tato smlouva. Není možné se od odpovědnosti distancovat. 

 

Hana Kubátová podpořila Jiřího Kukačku, jelikož si také myslí, že smlouvě zcela nerozumí, jde o               

právnický text, ke kterému se nemůže kompetentně vyjádřit. Na druhou stranu chápe, že je              

potřeba smlouvu schválit, přičemž smlouva byla vypracována právničkou, zároveň smlouvu          

předkládá proděkan Karásek společně s Ing. Kindermannem, kteří se projektu Jinonice           

dlouhodobě věnují a jsou tak schopni smlouvu posoudit lépe. Věří, že by nepředložili nic, o čem                

nejsou sami přesvědčeni.  

 

Jiří Kukačka dodal, že si není vědom toho, že by k uzavření smlouvy byl nutný souhlas senátu.                 

Zeptal se, ze kterého dokumentu nutnost souhlasu vyplývá. Děkanka odpověděla, že to vyplývá z              

opatření rektora a statutu. 
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Ing. Kindermann doplnil, že jediná alternativa ke schválení je odmítnutí. Pokud smlouva nebude             

nyní odsouhlasena, nemůže být předložena na RUK k dalšímu schválení a vyhlášení zakázky,             

může se stát, že doběhne zakázka na zpracovatele stavby, fakulta bude mít vysoutěženou             

stavební firmu, která však nebude mít stavební dozor, což ohrožuje celou stavbu. Rozumí tomu, že               

ne vše ve smlouvě je srozumitelné, ale smlouvu bude schvalovat ještě právní odbor a odbor               

veřejných zakázek, vedení univerzity a také MŠMT, tudíž finální rozhodnutí není na našem senátu,              

jen smlouvu posunou k dalšímu schvalování. 

 

Děkanka nesouhlasí ani s jedním alternativním usnesením legislativní komise. Pokud senát trvá na             

tom, že chce schvalovat záměr uzavřít smlouvu znovu až na červnovém zasedání, pozdrží se tak               

celý proces schvalování a opravdu může dojít k tomu, že budeme mít stavební firmu, ale nebude                

nikdo, kdo by na stavbu dohlížel, čili se nemůže stavět. 

 

Předseda senátu Václav Moravec se ptal Tomáše Nigrina, jako zástupce FSV UK v AS UK, jak má                 

senát postupovat ohledně příkazní smlouvy, který řekl, že senát musí vyjádřit souhlas se záměrem              

uzavřít  smlouvu, aby mohla být předložena k dalšímu schvalování. 

 

Proděkan Karásek doplnil, že se žádá o souhlas s plánovaným uzavřením smlouvy. Připomínky             

jsou jen formální, dají se snadno opravit, nejedná se o chyby v obsahu smlouvy, které by bylo                 

potřeba opravit. Návrh usnesení je přesnou kopií toho, jak žádali o souhlas se smlouvou o               

generálním dodavateli stavby. 

 

Ondřej Šveda řekl, že plénum nemá dostatečnou kvalifikaci k tomu, aby se vyjádřilo k obsahu               

smlouvy, ale jediné co mohou připomínkovat jsou právě formální chyby. Nechtějí rozhodně nic             

zdržovat, ale jen schvalují něco, čemu dostatečně nerozumí.  

Proděkan Karásek řekl, že chápe, že kvalifikaci senát nemá, ale smlouva byla vypracována             

právničkou a byla několikrát diskutována s odborníky. 

 

Předseda senátu vyzval senát k hlasování o usnesení, které vzniklo upravením druhého            

alternativního usnesení legislativní komise, na čemž se senát shodl. 
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Usnesení 3: AS FSV UK souhlasí se záměrem uzavření příkazní smlouvy o výkonu činnosti TDS a                

koordinátora BOZP při rekonstrukci a dobudování Areálu UK Jinonice.  

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

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

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 
odešel Ondřej Šveda 

 

5. Projednání návrhu rozpočtu fakulty na rok 2019 

 

Předseda senátu Václav Moravec předal slovo tajemníku fakulty, který řekl, že celkový rozpočet             

fakulty je koncipován podle Principů schválených v minulém roce. Fakulta v roce 2019 hospodaří              

zhruba se 480 mil. Kč. Celý rozpočet je ovšem stále braný jako odhad a je v něm mnoho                  

neznámých. Fixní část je rozpis příspěvků a dotace MŠMT, přičemž došlo k nárůstu rozpočtu o 5,5                

mil. Kč. Nárůst je hlavně v souvislosti se získáním Jinonic do správy FSV UK, děkanka upozornila,                

že právě rozpočtové hledisko bylo jedním ze dvou podstatných důvodů (vedle toho nejdůležitějšího             

- aby se stavělo rychle a efektivně), proč usilovala o získání Areálu do správy. Tajemník dále                

konstatoval, že příspěvek na vzdělávací činnost vzrostl o pouhých 62 tis. Kč. Ohledně položky              

externí příjmy ze zahraničí probíhá jednání s RUK, zda se nejedná o chybu.  

 

Fakulta dodala detailní a transparentní materiál, ve kterém se dají najít i chyby a zkontrolovat               

jednotlivé položky. Tajemník doplnil, že na všechny zaslané dotazy a připomínky již reagovali.             

Pokud by byly ještě nějaké dotazy, které dosud zapracovány nebyly, je zde přítomna vedoucí EO               

Hana Pokorná, která zpracovala rozpočet jako celek, a vedoucí oddělení vědy Eva Horníčková,             

která zpracovala část za oddělení vědy. 

 

Hana Kubátová za ekonomickou komisi uvedla, že komise se zabývala rozpočtem dvakrát, každý             

člen komise zaslal připomínky předsedkyni komise, a poté osobně dojednali zbylé připomínky.            

Rozpočet je opravdu velmi detailní a transparentní a tak je možné najít chyby, jak ze strany RUK,                 

tak ze strany fakulty. Dále dodala, že ji mrzí nové Principy rozdělování rozpočtu UK, které byly                

přijaty, jelikož jí přijde, že jdou proti Dlouhodobému záměru univerzity. Nejde jen o to, že je fixní                 

část zvýšena na úkor výkonu. V některých případech jí přijde, že jdeme proti sobě (fakultě),               

Principy totiž například nezohledňují pedagogickou mobilitu. Mnohé věci, které tuto fakultu           

9 



posunuly vpřed, v univerzitních Principech zcela vypadly. Pro fakultu to není výhodné a možná by               

chtělo více lobovat za to, aby se Principy změnily. Zahraniční pedagogové, mobilita akademických             

pracovníků, zahraniční granty, na tato témata by měla diskuze proběhnout.  

 

Václav Moravec navrhl, aby senát přijal usnesení ve vztahu k AS UK a k RUK, proč ohrožuje své                  

vlastní cíle, jako je internacionalizace, a navrhl, že odešle dopis předsedovi AS UK, proč jdou               

Rozpočtové principy aplikované UK proti proklamovaným ideovým principům UK .  

 

Hana Kubátová s tímto souhlasí, jelikož ji přijde opravdu škoda, že jsme jako FSV utlačováni. 

Emil Aslan dodal, že zcela souhlasí s Václavem Moravcem. Dále doplnil, že si FSV v posledních                

letech vybudovala reputaci pro vědeckou excelenci ve společenských vědách v českém i            

středoevropském prostoru, stejně jako pro úspěšné mezinárodní programy atd. Fakulta má           

strategicky nakročeno správným směrem a teď hrozí, že bude finančně penalizována v důsledku             

toho, že Univerzita přijala nové Principy, které navíc zcela odporují jejím deklarovaným záměrům. 

 

Děkanka poděkovala za to, co řekla Hana Kubátová, jelikož ona sama opakovaně vystupovala na              

jednáních EK AS UK s tím, že se jí některé úpravy Principů zdají pro rozvoj univerzity naprosto                 

nevhodné. Souhlasí s tím, aby se diskuse nad Principy znovu otevřela. 

 

Hana Kubátová zareagovala, že je možné, že přijde nový rektor, který zase bude mít jiné Principy,                

a zda v té chvíli fakulta bude schopna být konkurenceschopná. Fakulta se posouvá dobrým              

směrem. Ekonomická komise AS UK by se tímto měla zabývat. Dále doplnila, že si myslela, že                

jsou fakulty, které univerzitní Principy nepřevzaly pro tvorbu vlastního rozpočtu. Děkanka řekla, že             

pokud bychom chtěli s Principy hýbat, musíme zvážit, jaké to bude mít důsledky do budoucna,               

protože je nutné podpořit jak internacionalizaci a vědeckou excelenci, tak reagovat na vnější             

prostředí. Zároveň upozornila, že naše fakulta je jedinou, která od roku 2010 kontinuálně roste a               

její principy byly nastaveny dobře. I s ohledem na jinonickou investici a obrovské množství              

prostředků potřebných na její kofinancování není možné riskovat rozpočtový pokles záměrným           

ignorováním univerzitních rozpočtových principů.  

 

Jiří Kukačka podpořil snahu senátu vyjádřit se k tomu, ale chtěl by připomenout, zda jsme schopni                

formulovat tu pravou podstatu dané problematiky, jestli bychom to neměli nechat na červnové             

zasedání senátu. Václav Moravec řekl, že bychom měli nějaké usnesení přijmout již nyní, jelikož              

rozpočet naši fakultu poškozuje.  
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Tajemník doplnil, že celkový příspěvek na vzdělávací činnost pro celou univerzitu vzrostl o 7 % a                

naše fakulta dostala navíc jen 60 tis. Kč. Přicházíme o významnou částku.  

 

Ladislav Krištoufek souhlasí s vyjádřením senátu. Poznamenal, že je nutné se na problematiku             

podívat z dlouhodobější perspektivy, jak jsme na tom teď, nyní nerosteme, ale v realitě jsme v                

minulých letech rostli výrazně rychlejším tempem než ostatní fakulty. Je potřeba zvážit, když se              

porovnáme s ostatními fakultami, jestli na tom nejsme vlastně lépe než ostatní fakulty. Konkrétní              

čísla je nutné překontrolovat, resp. zjistit. 

 

Hana Kubátová rozumí důvodům, proč je v nových Principech větší důraz kladen na fixní část               

rozpočtu. Z pohledu řadového zaměstnance ovšem pozitivně vnímá změny, které byly motivovány            

předešlým rozdělováním prostředků, zejména důrazem právě na výkonnovou část. Ředitele          

institutů, kteří jsou zodpovědní za ekonomickou stránku věci, zajímá, jak je rozpočet koncipovaný a              

mohou Principům podřizovat svou politiku (např. podporou pedagogické mobility). Stále více se na             

univerzitě a fakultě mluví o tom, jak máme dělat excelentní vědu, jak univerzita podporuje mobilitu,               

jak důležité jsou zahraniční granty atd., ovšem stále méně se tyto indikátory odrážejí v rozpočtu. 

 

Emil Aslan dodal, že nelze podceňovat ani význam finanční motivace, která může přimět             

akademiky a akademičky k tomu, aby dlouhodobě a více investovali do vlastního vzdělání i              

vědecko-výzkumných aktivit s tím, že se místo zaměření na produkování velkého množství            

průměrných a podprůměrných výstupů v lokálních časopisech přeorientují na časově náročný, ale            

solidně honorovaný kvalitnější výzkum, který by se dal uplatnit v mezinárodních špičkových            

oborových časopisech. 

 

Hana Kubátová poděkovala za návrh, abychom se jako senát k univerzitním Principům vyjádřili. 

 

Předseda senátu Václav Moravec vyzval k hlasování o schválení rozpočtu.  

 

Usnesení č. 4: AS FSV UK schvaluje rozpočet FSV UK na rok 2019. 

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

Kobylka, Křovák, Macková, Ojo Omorodion, Turková 

Proti: nikdo 

Zdržel se: Aslan 

Schváleno 
 

11 



Senát zároveň přijal usnesení, o kterém bylo diskutováno výše, ve kterém pověřuje předsedu             

senátu, aby kontaktoval AS UK a RUK s žádostí o vysvětlení přerozdělování prostředků mezi              

jednotlivé fakulty. 

 

Usnesení č. 5: AS FSV UK pověřuje předsedu AS FSV UK, aby se obrátil na vedení AS UK a                   

vedení UK se žádostí o vysvětlení (ne)souladu přerozdělování prostředků při tvorbě rozpočtů s             

principy dlouhodobého záměru UK (např. větší zohlednění parametrů internacionalizace).  

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

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

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Schváleno 
 

6. Různé 

 

Hana Kubátová nasdílela plénu kalendář a ptá se, zda je to takto v pořádku. Děkanka poděkovala                

a souhlasila. 

 

Jiří Kukačka se zeptal na pondělní akci ohledně jinonického projektu, která se bude konat pod               

záštitou proděkana Karáska, zda by nebylo vhodné, aby se senát také zúčastnil. Proděkan             

Karásek řekl, že pozval studentské spolky, senát a také formou PR oddělení bude šířena pozvánka               

na setkání. Nick Ojo Omorodion dodal, že největší dosah má v dnešní době událost sdílená               

prostřednictvím Facebooku a navrhuje požádat PR oddělení, aby událost vytvořilo s tím, že             

studentské spolky ji poté rozšíří mezi studenty. Proděkan Karásek poděkoval a přislíbil, že tak              

učiní.  

 

Jakub Iran se zeptal děkanky, zda již obdržela nějakou odpověď ohledně jeho dotazu týkajícího se               

GDPR v přihlášce ke studiu, který pokládal v rámci minulého zasedání. Uvedl, že kontaktoval              

pověřence pro GDPR Jana Jindru, ale zatím neobdržel žádnou odpověď. Děkanka řekla, že s ní               

nikdo nekomunikuje, a tím, že byla pouze v kopii komunikace, myslela si, že už Jakub Iran vše                 

řeší, z toho důvodu Jakuba Irana podpořila v jeho návrhu, že tedy kontaktuje pana Jindru znovu.                

Proděkan Krištoufek dodal, že také žádné informace nemá, ale řešil tuto otázku se správcem SIS               

Pavlem Kotem, který říkal, že jdou tyto souhlasy ohledně GDPR vypnout, pokud bude pokyn k               
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vypnutí, lze to provést. Zatím však žádné vyjádření nemá, a tak čeká. Jakub Iran přislíbil, že znovu                 

kontaktuje pana Jindru. 

 

Předseda senátu ukončil zasedání a pozval na další zasedání pléna AS FSV UK, které se               

uskuteční v úterý 4. 6. 2019. Na plénu bude nutné projednat výroční zprávu, podmínky přijímacího               

řízení a zároveň před plénem proběhne předávání ocenění za vystupování v médiích. 

 

 

 
 PhDr. Václav Moravec, Ph.D, Ph.D. 

  předseda AS FSV UK 
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