
Zápis ze schůze Studijní komise AS FSV UK 28. 2. 2020 

Místo: Hollar, místnost 012 

Přítomni: Šimon Appelt, Martin Bláha, Michal Červinka, Petr Kobylka, Jan Křovák, Veronika Macková, 

Jaromír Soukup, Martin Štoll  

Omluveni: Jakub Iran 

Host: proděkan Ladislav Krištoufek (prostřednictvím telefonu) 

 

1. Čerpání Stipendijního fondu 

 

M. Štoll a M. Červinka seznámili členy s průběhem jednání a závěry Ekonomické komise z 27. 2. 2020, 

kde byli oba jako hosté.  

 

Usnesení č. 1:  SK AS FSV UK podporuje návrh Ekonomické komise týkající tzv. peněz „na instituty“ 

ve Stipendijním fondu. Zejména podporuje princip dorovnávání přečerpání z vlastních zdrojů 

daného institutu. 

Pro: všichni 

 

Usnesení č. 2: SK AS FSV UK podporuje prohlášení proděkana L. Krištoufka o prioritě „dalšího 

zvyšování prospěchových stipendií a stipendií zvláštního zřetele hodných“. 

Pro: všichni 

      

Dále probíhala debata o čerpání Stipendijního fondu také s proděkanem Ladislavem Krištoufkem. SK 

AS FSV UK se s proděkanem domluvila, že do 13. 3. 2020 předloží návrh čerpání Stipendijního fondu. 

 

Usnesení č. 3: SK AS FSV UK žádá vedení fakulty, aby na webových stránkách byl pod záhlavím 

Financování mobilit vedle Fondu mobility a Fondu POINT ještě odkaz na podporu mobility ze 

Stipendijního fondu, a to včetně návodu, jak požádat (např. včetně formuláře). Zároveň SK 

považuje za účelné, aby byla tatáž informace i v angličtině. 

Pro: všichni 

 

Dále členové komise diskutovali o možnostech a pravidlech čerpání podpory mobility z různých 

zdrojů.    

 

SK se dohodla, že na příští zasedání pozve kromě proděkana L. Krištoufka také paní proděkanku Z. 

Kasákovou, a to kvůli níže uvedeným otázkám: 

- Kolik studentů vyjíždí lidí ročně přes Univerzitní a Mezifakultní dohody? 

- Kolik bylo v roce 2019 žádostí na Fond mobility UK, POINT a Stipendia na podporu mobility ze 

Stipendijního fondu FSV UK?  

- Kolik žadatelů uspělo? 

 



 

 

2. ETCS User´s Guide 

M. Červinka představil záměr, jak sladit praxi FSV UK s požadavkem z ETCS User´s Guide v podkapitole 

4.3. Grade Distribution. Téma bude studijní komise s proděkanem L. Krištoufkem diskutovat na 

příštím zasedání. 

 

3. Kredity a jejich přepočet z písmen na čísla v SIS 

M. Štoll a V. Macková představili problematiku výkladu významu známek A-F a jejich překlápění do 

číselných hodnot a zkušenost z IKSŽ. Pak došlo k výměně zkušeností s těmito škálami na jiných 

institutech.    

 

4. Různé  

M. Červinka rozvedl téma ohleduplnosti studentů i pedagogů v nemocnosti (nejen v souvislosti s 

koronavirem) vůči ostatním.  

Dále upozornil na to, že by se měla razantně zvýšit komunikace fakulty ke studentům ohledně 

možnosti využití Psychologické poradny UK Point a dalších psychologických pracovišť. Veronika 

Macková totéž téma zpracovává v rámci Sociální komise AS FSV UK. 

 

Členové komise debatovali o možnostech alternativního řešení zajištění výuky v případě jakékoliv 

epidemie či výjimečných situací. Vzešla otázka, zda je fakulta na nějaké řešení připravena. 

  

  

 

Příští zasedání komise bude dohodnuto skrze Doodle. 

 

Zapsal M. Štoll 


