Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 25. 5. 2017 od 15.00
Místo: Hollar, kancelář tajemníka
Přítomni:
Za pedagogickou komoru:
Ing. Mgr. Olga Angelovská, RNDr. Michal Červinka, Ph.D., PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil.,
Ph.D., PhDr. David Emler, Ph.D., doc. PhDr. Jan Halada, CSc., PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.,
Mgr. Michal Paulus, Mgr. Karel Svoboda, Ph.D., doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
Za studentskou komoru:
PhDr. Karel Höfer, Mgr. Karolína Musilová, Mgr. Bc. Tereza Svobodová, B.A., Mgr. Sandra
Štefaniková, Libor Ulrich
Omluveni: PhDr. Kamil Švec, Ph.D., Bc. Miroslav Čermák, Ema Fischerová, Mgr. et Mgr.
Markéta Havelková, Bc. Jaroslav Ježek, Bc. Pavel Martiník
Hosté: Děkan FSV UK PhDr. Jakub Končelík, Ph.D., proděkan pro rozvoj JUDr. PhDr.
Tomáš Karásek, Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti PhDr. Ing. Petr Soukup, pověřený
tajemník Mgr. Tomáš Gec
1. Zahájení a informace o činnosti předsednictva AS FSV UK
David Emler zahájil zasedání a přivítal členy senátu i přítomné hosty. Předsednictvo se
nesešlo.
Usnesení č. 1: AS FSV UK bere na vědomí informace o činnosti předsednictva za uplynulé
období.
Schváleno tichým souhlasem
2. Schválení návrhu programu a zápisu z minulého jednání AS FSV UK
David Emler představil navržený program zasedání.
Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje program zasedání 25. 5. 2017.
Pro: Angelovská, Červinka, Ditrych, Emler, Halada, Novotný, Paulus, Svoboda, Weiss,
Höfer, Musilová, Svobodová, Štefaniková, Ulrich

Proti: nikdo
Zdržel/a se: nikdo
Schváleno
Usnesení č. 3: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání 2. 5. 2016.
Pro: Angelovská, Ditrych, Emler, Halada, Novotný, Paulus, Svoboda, Weiss, Höfer,
Musilová, Štefaniková
Proti: nikdo
Zdržel/a se: Červinka, Svobodová, Ulrich
Schváleno
3. Zprávy z komisí
Ekonomická komise se nesešla.
Legislativní komise se sešla a jednala o návrzích vnitřních předpisů FSV.
Studijní komise se sešla 5. května s proděkanem Petrem Bednaříkem k doktorskému
studiu. Měla by být do konce června připravena nová verze hodnocení studia. Hodnocení by
mělo proběhnout v září.
Komise pro rozvoj se sejde dnes po zasedání AS FSV.
Sociální komise se nesešla.
4. Informace z vedení FSV UK
Děkan Jakub Končelík se omluvil za to, že nemůže AS FSV zasedat v této místnosti. Další
informace podá v bodě Různé.
5. Aktualizace vnitřních předpisů FSV UK
Proděkan Petr Soukup se účastnil zasedání legislativní komise AS UK. Ke čtyřem ze
schválených návrhů vnitřních předpisů FSV byly uplatněny připomínky a vyjádřeno
nesouhlasné stanovisko. Na základě stanoviska komise byly předpisy upraveny a připraveny
pro dnešní projednávání. Ke třem dalším návrhům vyjádřila legislativní komise AS UK
kladné stanovisko s výhradou legislativně technických oprav.
Michal Červinka, předseda legislativní komise AS FSV UK, řekl, že komise doporučila tyto
přepracované návrhy schválit s výhradou zapracování změn, které byly projednány na

komisi. Dále byla projednávána otázka tvůrčího volna. Ondřej Ditrych a Michal Červinka
požádali děkana o aktualizaci jeho opatření. Děkan Jakub Končelík úkol přijal.
Usnesení č. 4: AS FSV UK schvaluje Statut FSV UK.
Pro: Angelovská, Červinka, Ditrych, Emler, Halada, Paulus, Svoboda, Weiss, Höfer,
Musilová, Svobodová, Štefaniková, Ulrich
Proti: nikdo
Zdržel/a se: Novotný
Schváleno
Usnesení č. 5: AS FSV UK schvaluje Volební řád AS FSV UK.
Pro: Angelovská, Červinka, Ditrych, Emler, Halada, Novotný, Paulus, Svoboda, Weiss,
Höfer, Musilová, Svobodová, Štefaniková, Ulrich
Proti: nikdo
Zdržel/a se: nikdo
Schváleno
Usnesení č. 6: AS FSV UK schvaluje Pravidla pro přiznávání stipendií na FSV UK.
Pro: Angelovská, Červinka, Ditrych, Emler, Halada, Paulus, Svoboda, Weiss, Höfer,
Musilová, Svobodová, Štefaniková, Ulrich
Proti: nikdo
Zdržel/a se: Novotný
Schváleno
Usnesení č. 7: AS FSV UK schvaluje Pravidla pro organizaci studia na FSV UK.
Pro: Angelovská, Červinka, Ditrych, Emler, Halada, Paulus, Svoboda, Weiss, Höfer,
Musilová, Svobodová, Štefaniková, Ulrich
Proti: nikdo
Zdržel/a se: Novotný
Schváleno
6. Různé
a. Dotazy senátorů vedení FSV

Vilém Novotný se zeptal, proč už není v SISu uvedeno UKČO. Petr Soukup odpověděl, že
neví a zjistí to. David Emler upozornil, že v SISu je již možnost zadat známky A-F. Petr
Soukup na to reagoval, že to je jen volitelná možnost u studentů přijíždějcích přes Erasmus
navíc ohodnotit i písmenem vedle číslovky. Michal Červinka se zeptal na archivování
diplomových prací v novém formátu, zda všechno proběhlo v pořádku. Petr Soukup
odpověděl, že vše proběhlo v pořádku a studenti s tím neměli problémy, případně jim
pomohlo studijní oddělení. Michal Červinka upozornil, že někdy konverze změní obsah
matematických rovnic. Petr Soukup řekl, že studenti byli vyzváni, aby si soubor
překontrolovali, a vzhledem k tomu, že oni jsou autoři a ti, co odevzdávají, mají za to
zodpovědnost sami.
b. Projekt Jinonice
Proděkan Tomáš Karásek seznámil AS FSV s nedávnými událostmi. Řeší se dva problémy MŠMT nedoporučilo náš projekt k financování a proti tomu se fakulta bránila. Příslušná
komise rozhodla kladně a fakulta musí dodat další materiály do 16. června. Druhým
problémem je stavební povolení. Po rozhodnutí o přidělení dotace na přelomu září a října je
nutné získat územní rozhodnutí a na jeho základě pak stavební povolení. Děkan Jakub
Končelík řekl, že ministerstvo je vstřícné, stejně jako magistrát, jako problém se ukazuje
neschopnost záležitost na magistrátu včas zúřadovat. Dále je věci velice nápomocen rektor
Tomáš Zima, který by rád měl jistotu, že fakulta projekt chce. Řešila se také možnost
částečného provedení projektu, tedy pouze rekonstrukce stávajících budov. To však podle
děkana Jakuba Končelíka nedává zcela smysl a doporučil by spíše počkat na další výzvu,
kde však není jistota, že bude takto vysoká vypsána a že bude opět nízká konkurence.
Jakub Končelík by jasně preferoval využít všemi možnými prostředky současnou výzvu.
Tomáš Weiss řekl, že i v případě nezískání těchto prostředků z OP musí být Jinonice
rekonstruovány. Děkan Jakub Končelík souhlasil, nicméně řekl, že to bude případě z jiných
prostředků, které lze získat jednodušeji. Ondřej Ditrych se zeptal, jaké jsou možnosti rektora
projektu pomoci. Jakub Končelík upřesnil, že se to týká situace, kdy zastupitelstvo smlouvu
schválí a bude třeba sehnat stavební povolení.
c. Microsoft Office
Karel Höfer se zeptal na stav Microsoft Office. Proděkan Tomáš Karásek řekl, že přidělovací
systém na FSV již funguje a je v pořádku, probíhá ještě komunikace CIVT s ÚVT a firmou,
kteří ladí různá upozornění, manuály a souhlasy uživatelů. Nicméně již nemá smysl otálet a
registrace bude spuštěna co nejdříve, v řádu dnů.

d. Insignie
Sbírka na hithitu skončila a vybralo se o cca 90 tisíc více, než bylo plánováno. Vedení
považuje sbírku za velký úspěch. Díky přebytku prostředků bude ušit nový talár pro pedela
FSV. Předpokládané datum slavnostního představení žezla je druhá půlka ledna, nicméně
bude záležet samozřejmě na procesu tvorby.
e. Podpora studentské zájmové činnosti
Pověřený tajemník Tomáš Gec řekl, že by bylo dobré, aby studentské spolky měly právní
subjektivitu, a to ve formě zapsaných spolků.

