
 

Zápis ze zasedání Studijní komise AS FSV UK  

dne 26. 11. 2020 

 
čas:  16:00 - 20:20 

místo konání: online. 

 

Přítomni: Michal Červinka, Petr Kobylka, Tomáš Kraváček, Jan Křovák, Veronika Macková, 

Magdalena Mouralová, Jaromír Soukup, Martin Štoll  

 

Omluveni: Martin Bláha, Jakub Iran 

Hosté: proděkan prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D., PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. 

 

Specifika tohoto zasedání:  

Velká část zasedání Studijní komise byla společná se zasedáním Legislativní komise. 

Vzhledem k délce jednání se komise k bodům v průběhu několikrát vracela, proto počty 

hlasujících o usneseních se proměňovala.   

1. Plán realizace strategického záměru Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v roce 

2021 

Tento bod spustil rozsáhlou, dvouhodinovou debatu napříč oběma komisemi.  

Zejména šlo o provázání tohoto dokumentu na rok 2021 a nadcházejícího dokumentu 

na léta 2021-2025. Je zřejmé, že pětiletý Strategický plán, který komisím předložila paní 

děkanka k opřipomínkování, přichází později, než by měl, ale je tomu tak z důvodu zpoždění 

celouniverzitního Strategického plánu, na něž ten fakultní navazuje, resp. z něj vychází. 

Z diskuse vyplynulo, že zabývat se detailním plánem plnění prvního roku nového 

pětiletého období, aniž by byl projednán zastřešující plán, není vhodné, a měly by oba 

dokumenty být schvalovány současně, neboť spolu úzce souvisejí.  

  

Pokud jde o Plán realizace na rok 2021, z diskuse vyplynulo, že současné navržené 

znění by mohlo být doplněno přinejmenším následující dva body: 

- s ohledem novelizaci VŠ zákona v souvislosti s pandemií Covid-19 otevřít znovu 

jednání o Pravidlech pro organizaci studia, v návaznosti na případné úpravy Studijního 

řádu UK. Pokud jde o současné poučení z distanční výuky (průběh, zkoušení apod.),  

a zároveň změny VŠ zákona, měly by se v jednotlivostech tyto dva dokumenty upravit 

a novelizovat, abychom do akademického roku 2021/2022 již vstupovali se 

schválenými úpravami, které nebudou muset řešit individuální Opatření děkanky. 

(Tento bod inicioval zejména M. Červinka.)  

- v návaznosti na předkládaný bod “hodnocení kvality doktorského studia” v následném 

materiálu pro 2021-2025 zahrnout již do roku 2021 audit průběhu doktorského studia 

- i v souvislosti se situací na IPS. 

 

Usnesení č. 1: Studijní komise doporučuje zapracovat vznesené připomínky a předložit 

na nejbližším zasedání senátu. 

 

Pro: Červinka, Kraváček, Macková, Křovák, Štoll, Soukup, Mouralová 



 

Proti: 0  

Zdržel se: 0    

 

Následovala další dlouhá debata o tom, jak bude vyhodnoceno právě uplynulo pětileté 

období a kdy by bylo vhodné, aby byla senátu vedením předložena souhrnná zpráva. V. 

Macková upozornila, že vše je ve Výročních zprávách. Ostatní členové se však shodli, že 

Strategický záměr (pokrývající pětileté období) je zásadní dokument, o jehož plnění by měla 

vzniknout samostatná zpráva, kterou by měl senát projednat.  

 

M. Červinka prošel všechny zápisy senátu od roku 2011, jak se hodnotily roční 

Aktualizace Dlouhodobého záměru, a jak se hodnotilo předchozí pětileté období 2010-2015, 

což bylo projednáváno 1. 3. 2016 na senátu velmi podrobně. 

 

M. Mouralová navrhovala, aby součástí Strategického plánu bylo i vyhodnocení 

uplynulého období a rozvaha o tom, co se nepodařilo a proč a jak se z toho poučit do období 

nového.  L. Krištoufek i M. Štoll oponovali, že souhrnnou zprávu lze dělat až po skončení 

období a že má svoji logiku, když takovou případnou zprávu bude posuzovat nový senát.  

M. Červinka uvedl příklad, proč by bylo dobré podmínit schvalování nového Záměru 

bilancí toho starého: např. elektronický oběh dokumentů je v záměrech již léta a proč jej znovu 

plánujeme, resp. proč už tento bod nebyl realizován. Jaká je vůbec závaznost tohoto 

dokumentu? 

 

Usnesení č. 2: Studijní komise se dotazuje, zda/kdy bude předložena zpráva o tom, jak 

byl plněn tento plán v roce 2020, a zda/kdy bude předloženo plnění Strategického plánu 

za právě uplynulé předchozí pětileté období.   

 

Pro: Červinka, Štoll, Mouralová 

Proti: 0 

Zdržel se: Macková 

Komise nebyla v tuto chvíli usnášeníschopná.  

 

   

2. 2. draft Strategického záměru FSV UK k připomínkám 

 

Viz předchozí debata.  

Komise se dohodla, že do neděle 6. 12. 2020 členové komise okomentují formou 

připomínek předložený dokument tak, aby předseda komise mohl do 10. 12. 2020 tyto dílčí 

připomínky shrnout a předat formou připomínek do dokumentu sdíleným paní děkankou. Díky 

tomuto způsobu projednání nebude svolána samostatná mimořádná schůze Studijní komise.  

 

3. Novelizace Volebního řádu AS FSV UK - záměr 

Bod předložil plénu AS FSV UK předseda Legislativní komise AS, a požádal Studijní 

komisi o vyjádření, zda se záměrem souhlasí.    

 

Usnesení č. 3: Studijní komise podporuje záměr vyzvat vedení k zahájení novelizace 

Volebního řádu AS FSV UK, který by reflektoval aktuální zkušenosti elektronických 

voleb.   

 



 

Pro: Červinka, Mouralová, Štoll, Kraváček, Macková 

Proti: 0 

Zdržel se: 0    

 

4. Text za Studijní komisi do Výroční zprávy Senátu.   

 

Do neděle 6. 12. členové komisi doplní navržený text M. Štolla, aby jej mohl hned 7. 

12. zaslat předsedovi komise pro rozvoj.  

  

5. Nová pravidla pro přiznávání stipendií na FSV k prvnímu projednání 

 

Materiál předložil prof. L. Krištoufek k diskusi. Michal Červinka, Jiří Kukačka a Martin 

Štoll měli cca 15 připomínek. Část byla formulační, některé byly faktické. Prof. Krištoufek 

všechny připomínky online zapracoval do materiálu.    

 

Usnesení č. 4: Studijní komise schvaluje po zapracování připomínek materiál k dalšímu 

projednávání na plénu FSV UK.  

 

Pro: Červinka, Kraváček, Soukup, Štoll, Mouralová, Macková 

Proti: 0 

Zdržel se: 0    

 

6. Změny rozpočtu Stipendijního fondu 2020 

  

Materiál předložil prof. L. Krištoufek. Vzhledem k tomu, že materiál reflektuje jeden z 

podnětů Studijní komise, k usnesení se došlo velmi rychle. 

 

Usnesení č. 5: Studijní komise doporučuje plénu AS FSV UK předložené změny ve výši 

finančního plnění jednotlivých položek Stipendijního fondu schválit.   

 

Pro: Červinka, Macková, Mouralová, Kraváček, Soukup, Štoll, Křovák 

Proti: 0 

Zdržel se: 0    

 

7. Statistiky známek a zanechání studia 

 

Prof. Krištoufek zaslal na základě žádosti Studijní komise (k tématu ETCS) grafy 

Průměrný počet pokusů v bc. a mgr. studiu, Počet zanechaného studií v bc. a mgr. studiu, 

Rozdělení známek, Poměr k rozdělení známek na FSV. Předkladatel grafy okomentoval a 

vedla se krátká diskuse. Komise se s panem proděkanem dohodla, že výsledky těchto statistik 

budou zveřejněny ve Výroční zprávě FSV za rok 2020, a to za celou fakultu, jen ve dvou 

hlediscích - bc. studium a mgr. studium.  

 

8. Kulaté stoly s pedagogy. 

 

Z podnětu Studijní komise byly realizovány dvě online debaty s pedagogy, tzv. Kulatý 

stůl pro sdílení dobré praxe. Spoluorganizátorem byl pan proděkan prof. Krištoufek, jemuž 

Studijní komise za spoluorganizaci a koordinaci moc děkuje. 



 

První setkání (3. 11. 2020 - Nouzová distanční výuka) ukázalo, že je ze strany 

pedagogů zájem, a bylo by tedy dobré v této praxi pokračovat. (Následující Kulatý stůl 27. 11. 

2020 na téma Online zkoušení, třetí Kulatý stůl proběhne 11. 12. 2020 s tématem Studenti a 

studentky prvních a posledních ročníků v čase lockdownu) 

     

 

9. Studenti FSV máte slovo - koordinace se studentskými spolky a dodání hostů na 7. 12  

 

16. 11. 2020 proběhla debata členů Studijní komise se zástupci všech studentských spolků 

a dohodli se na tomto: 

1) Vyzkoušíme formát celofakultních studentských diskusí organizovaných společně 

studentskými spolky a SK vždy k určitému tématu 

2) Budou se jmenovat: Studenti FSV máte slovo 

3) Možná témata: doktorandi; prváci na VŠ; praktická výuka, zkouškové, ubytování - 

koleje, jak to bude se zahraničními výjezdy; kam se dá obracet o pomoc; zahraniční 

studenti  

4) První setkání proběhne 7. 12. 2020 v čase 18:00-2000, s názvem Studenti FSV máte 

slovo: jak se neztratit v prvním ročníku. Bude určeno pro studenty českojazyčných 

studijních programů. Budou pozváni zástupci všech institutů: Julie Chytilová (IES), 

Martin Štoll (IKSŽ), Jiří Vykoukal (IMS), Tomáš Halamka (IPS), Dino Numerato nebo 

Martin Nekola nebo Vilém Novotný (ISS) 

5) Propagace bude domluvena s Bibi Buřičovou 

6) Dále připravovat anglické setkání doktorandů se senátory ze SK - termín vymyslí SK 

na zasedání 26. 11. a dá obratem vědět Jakubu Šindelářovi. To SK sice nedomluvila, 

bude domluveno na tom prvním setkání 7. 12.  

7) Další nápady a podněty 

○ sdílený kalendář studentských spolků 

○ aktualizovat příručku pro prváky na covidovou situaci - video? 

○ sjednocení platforem - moodle na jedné instalaci (MM zkusí domluvit se 

správci migraci, ale asi až přes léto) 

○ poradní schránka FSV 

8) Otevřený kanál studentské spolky - SK - spolky nechť se obrací na SK, kdyby je 

cokoliv napadlo (a naopak) 

 

 

11. Reakce fakulty na stupně ministerstva zdravotnictví “PES” 

 

Prof. Krištoufek krátce představil svou aktivitu setkání s garanty a řediteli institutů, které 

proběhne 27. 11. 2020 ve 13:00. Stručně vysvětlil, jak se může “PES” projevit v návratu k 

prezenční výuce.  

 

10. Podnět studentů doktorského programu na IPS 

Bod byl projednáván až v závěru jednání, kdy již nebyli přítomni všichni členové a komise 

nebyla usnášeníschopná. 



 

Studijní komise vnímá jako závažný problém kauzu doktorského studia na IPS, která byla 

senátu přednesena jako podnět studentů tamního doktorského programu. Je toho názoru, že 

pokud se informace zakládají na skutečnosti, tak v obecné rovině materiál popisuje 

odsouzeníhodné chování, které nepatří na akademickou půdu fakulty. S doslovným 

navrženým zněním usnesení členové komise nesouhlasí, nicméně doporučují vedení 

fakulty šetření tohoto podnětu, zejména způsob jeho projednání na IPS. Navrhovatelům 

(bez ohledu na výsledky šetření) komise doporučuje obrátit se tímto podnětem na 

Etickou komisi UK.  

 

12. Různé 

 

a. Eva Hejzlarová za odbory předložila bod “Zohlednění SVP (speciálních 

vzdělávacích potřeb) u státních závěrečných zkoušek (MM, podnět z ISS) + 

podpora studujících se SVP a jejich vyučujících”. Vzhledem k nečekaně 

dlouhému projednávání jiných bodů se Studijní komise dohodla s 

předkladatelkou, že bod bude odložen na lednové zasedání komise.  

b. Byla diskutována otázka, proč nemůžou do senátu kandidovat kolegyně a 

kolegové z Centra jazykové přípravy. Studijní komise považuje za velmi 

vhodné, aby zástupce CJP byl členem studijní komise. Magdalena Mouralová 

kontaktovala Lucii Poslušnou, bylo by vhodné, aby budoucí senát zástupce 

zvolil do budoucí Studijní komise. 

c. Na základě studentského podnětu M. Mouralová iniciovala jednání se zástupci 

Ústřední knihovny ve věci přesunu moodle kurzů FSV na jednu instalaci 

Moodle. 

 

 

Další termín zasedání SK bude: 7. 1. 2021 v 16:00, online. 

 

 

Zapsal M. Štoll, předseda Studijní komise 


