Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum
: 5. 4. 2016 od 15.00
Místo
: Hollar, místnost č. 212
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.; PhDr. Kamil Švec, Ph.D.;
Za studentskou komoru:
Bc. Miroslav Čermák; Ondřej Doskočil; Ema Fischerová; Mgr. et Mgr. Markéta Havelková;
PhDr. Karel Höfer; Bc. Jaroslav Ježek; Mgr. Karolína Musilová; Bc. Kateřina Písačková;
Omluveni
: Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.; Mgr. Bc. Tereza Svobodová, B.A.; Libor Ulrich
Dále nepřítomni
: nikdo
Hosté
: Děkan FSV PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.; proděkanka pro ekonomiku PhDr. Natálie
Švarcová Ph.D.; proděkanka pro zahraniční styky PhDr. Zuzana Kasáková; Ph.D.; proděkan
pro vnější vztahy doc. MgA. Filib Láb, Ph.D.; proděkan pro studijní záležitosti a další formy
vzdělávání
,
statutární zástupce děkana PhDr. Ing. Petr Soukup; PhDr. Jiří Kukačka, člen LK
AS FSV UK;
držitelé Zlatých kurzů  Mgr. Jan Auředník; PhDr. Petr Balla; RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D.;
PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.; doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D.; Mgr. David Daneš; Mgr.
Olga Lukešová; RNDr. Ondřej Kůrka, Ph.D.; PhDr. Veronika Mistrová; doc. RNDr. Dalibor
Pražák, Ph.D.; Mgr. Jan Procházka; PhDr. Martin Riegl, Ph.D.; doc. PhDr. Luboš Švec,
CSc.; Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D.; Mgr. Robert Záruba; PhDr. Bohdan Zilynskyj, Dr., Ph.D.;
1. Zahájení a informace o činnosti předsednictva AS FSV UK
D. Emler zahájil jednání AS FSV UK a přivítal hosty, dále informoval o tom, že se za senát
účastnil výběrového řízení na pozici vedoucího zahraničního oddělení FSV UK.
Usnesení č. 1: 
AS FSV UK bere na vědomí informace o činnosti předsednictva za uplynulé
období.
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Schváleno tichým souhlasem.
2. Schválení návrhu programu a zápisu z minulého jednání AS FSV UK
M. Čermák požádal o vyškrtnutí bodu č. 4 původního programu  Studentské peníze a
zároveň P. Soukup požádal o vyškrtnutí bodu č. 6 programu  Návrh změny stipendijních
pravidel FSV UK.
Usnesení č. 2: 
AS FSV UK schvaluje upravený program zasedání 5. 4. 2016.
Pro: Angelovská, Červinka, Ditrych, Doskočil, Emler, Halada, Novotný, Paulus, Svoboda,
Švec, Čermák, Fischerová, Havelková, Höfer, Ježek, Musilová, Písačková
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Nepřítomni: Weiss, Svobodová, Ulrich
Schváleno
Usnesení č. 3: 
AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání 1. 3. 2016.
Pro: Angelovská, Červinka, Ditrych, Doskočil, Emler, Halada, Novotný, Paulus, Švec,
Svoboda, Čermák, Fischerová, Havelková, Höfer, Ježek, Musilová, Písačková
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Nepřítomni: Weiss, Svobodová, Ulrich
Schváleno
3. Zprávy z komisí
Zprávy z vedení
D. Emler představil nárh proděkana Lába, který vyslovil přání vedení pravidelně shrnovat
působení a činnost vedení fakulty za poslední měsíc.
F. Láb nejprve přiblížil problematiku portfolia proděkana pro rozvoj Karáska  oprava fasády
budovy A, studie o využitelnosti fakultní budovy v Jinonicích a zastřešení atria Hollaru. Za
agendu zahraničních styků dále výběrové řízení na vedoucího oddělení zahraničních styků.
V agendě proděkanky pro ekonomiku úspěšně proběhla dvě výběrová řízení na vedoucí
ekonomického a osobního oddělení. V oblasti vědy byla zmíněna celofakultní konference o
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etice publikování. Portfolio děkana zahrnovalo otázku insignií, resp. vybrání vítězného
návrhu fakultního motta a žezla. PR agenda proděkana Lába řešila nastavení fakultních
vizitek, které budou nyní kompletně propláceny PR oddělením. F. Láb zároveň připomenul
focení fakultních zaměstnanců, které proběhne 20. dubna.
Dále proběhla diskuze přítomných senátorů o přínosnosti ústní formy zpráv z vedení na
zasedáních AS FSV UK.
Zprávy z komisí
Ekonomická komise jednala ohledně Dlouhodobého záměru FSV UK. Více viz rozprava k
uvedeném bodu.
Legislativní komise se sešla před zasedáním senátu a projednala předloženou agendu.
Vedle aktuální agendy provedla kontrolu duplicit u dalších dvou stěžejních fakultních
dokumentů, kde neshledala žádné pochybnosti. Ze zasedání legislativní komise vzniklo
několik podnětů, které budou dále předány studijní komisi. Dále M. Červinka za legislativní
komisi přiblížil dřívější praxi projednávání podkladů na zasedání, kdy předkladatel vedle
podkladů zároveň dodával důvodovou zprávu, proč se navrhované změny předpisů měly
schvalovat a zapracovávat. Poznámky ohledně DZ FSV UK v samostatném bodě.
Studijní komise se sešla jedenkrát a projednávala body předkládané proděkanem
Soukupem a DZ FSV UK. M. Havelková vyjádřila podporující stanovisko legislativní komise
ohledně znovuzavedení přikládání důvodových zpráv k projednávaným dokumentům.
Návrhy studijní komise ohledně čerpání prospěchových stipendií a DZ FSV UK v
jednotlivých bodech.
Sociální komise se sešla 16. března, kdy byl zvolen jejím předsedou J. Ježek. Sociální
komise řešila DZ FSV UK a socioekonomickou stránku Ph.D. studia.
Komise pro PR se sešla v uplynulém měsíci jedenkrát. Na své jednání přizvala proděkana
pro PR F. Lába a vedoucí PR oddělení S. Fišerovou, kteří přiblížili náplň a činnost fakultního
PR oddělení.
Komise pro rozvoj se sešla 16. března a projednávala rovněž DZ FSV UK a agendu
proděkana pro rozvoj. Dále si stanovila cíle svého působení, např. vznik odpočinkové zóny v
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Jinonicích, zajištění bezplatného užívání Microsoft Office pro studenty FSV UK a další.
Komise se rovněž zavázala provést analýzu užívání číselných studentských mailů v rámci
aplikací Google Apps.
Předsedové komisí budou zápisy z komisí zasílat předsedovi AS FSV UK a jednateli senátu,
který je neprodleně vyvěsí na webové stránky AS FSV UK.
4. Žádost kolegia děkana o přeložení zasedání AS FSV UK 3. 5. na 17. 5. 2016
Proděkanka Švarcová představila důvody, které vedly k žádosti kolegia děkana o přeložení
zasedání AS FSV UK na termín 17. 5. 2016. Klíčovým faktorem je opožděné dodání, zhruba
o měsíc, dokumentů z Rektorátu Univerzity Karlovy v Praze oproti původně
předpokládanému dodání.
N. Švarcová dále přiblížila formu rozpočtu, kdy nově rozpočet bude obsahovat tři kapitoly 
vedení děkanátu, fakulta jako celek (investice, budovy, CDS) a rozpis balíku peněz na
jednotlivé instituty.
Proděkanku pro ekonomiku doplnil děkan, kdy vysvětlil proces schvalování rozpočtu a jeho
problematiku (kolegium rektora, AS UK, kolegium děkana, AS FSV UK), čímž argumentoval
pro přesunutí květnového termínu zasedání AS FSV UK na 17. května.
M. Červinka vyjádřil názor, aby se v budoucnu dbalo zejména na vyloučení možného
souběhu projednávání DZ FSV UK a rozpočtu FSV UK. Proto představil myšlenku
mimořádného zasedání ohledně agendy rozpočtu FSV UK, které by se uskutečnilo právě 17.
května s tím, že původní zasedání 3. května by proběhlo.
P. Soukup reagoval na návrh M. Červinky s argumenty, že zasedání 31. května by nemělo
obsahovat problematické body.
Návrh M. Červinky podpořil M. Čermák a vznikl protinávrh k původnímu návrhu přeložení
termínu zasedání AS FSV UK, který obsahoval přidání mimořádného zasedání ohledně
kapitoly rozpočtu. Nejprve proběhlo hlasování o protinávrhu, který byl přijat.
Protinávrh:
Usnesení č. 4
: AS FSV UK stanovuje mimořádné zasedání ohledně agendy rozpočtu FSV
UK na 17. 5. 2016 od 15.00 v H212.
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Pro: Červinka, Ditrych, Doskočil, Halada, Novotný, Paulus, Švec, Svoboda, Čermák,
Fischerová, Havelková, Höfer, Ježek, Musilová, Písačková
Proti: Emler
Zdržel se: Angelovská
Nepřítomni: Weiss, Svobodová, Ulrich
Schváleno
Původní návrh:
Usnesení č. 4
: AS FSV UK přesouvá na žádost kolegia děkana termín květnového zasedání
z původního 3. 5. 2016 na 17. 5. 2016.
Nehlasováno
5. Návrh čerpání stipendijního fondu na výjezdy do zahraničí
Proděkan P. Soukup představil nový návrh na čerpání stipendijního fondu pro výjezdy do
zahraničí. Za studijní komisi přednesla souhlasné stanovisko M. Havelková, která sdělila, že
studijní komise doporučuje schválit s uvážením navýšení čerpané částky.
Usnesení č. 5
: AS FSV UK schvaluje předložený návrh čerpání stipendijního fondu na
výjezdy do zahraničí.
Pro: Angelovská, Červinka, Ditrych, Doskočil, Emler, Halada, Novotný, Paulus, Švec,
Svoboda, Čermák, Fischerová, Havelková, Höfer, Ježek, Musilová, Písačková
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Nepřítomni: Weiss, Svobodová, Ulrich
Schváleno
6. Úprava Jednacího řádu Vědecké rady FSV UK
Děkan přiblížil zasedání VR FSV UK, kde byly bez větších problémů odsouhlaseny a
zapracovány úpravy, navržené legislativní komisí AS FSV UK.
Usnesení č. 6
: AS FSV UK schvaluje Jednací řád VR FSV UK.
Pro: Angelovská, Červinka, Ditrych, Doskočil, Emler, Halada, Novotný, Paulus, Švec,
Svoboda, Čermák, Fischerová, Havelková, Höfer, Ježek, Musilová, Písačková
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Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Nepřítomni: Weiss, Svobodová, Ulrich
Schváleno
7. Předávání Zlatých kurzů
Proděkan P. Soukup přivítal pozvané oceněné hosty, kteří obdrželi Zlaté kurzy. Připomenul
metodiku udělování ocenění. Oceněny jsou vždy jeden bakalářský, jeden magisterský kurz z
každého institutu a jeden nejlepší kurz z KJP.
8. Projednání Dlouhodobého záměru FSV UK pro léta 2016
2020
Předseda AS FSV D. Emler nejprve zahájil rozpravu k bodu projednávání DZ FSV UK a
nadnesl otázku obecné definice, co by dokument DZ měl obsahovat a jaká by měla být jeho
forma. Dále uvedl, že bude záhodno debatu k tomuto bodu strukturovat po vyjádřeních
jednotlivých komisí s následnou reakcí příslušných odpovědných proděkanů. Svůj názor
přidal M. Červinka, který by ocenil průběžnou kontrolu a komunikaci po všech trasách
děkanát  AS, VR a instituty.
Děkan J. Končelík přislíbil zřízení sdíleného dokumentu DZ FSV UK, který by byl poskytnut
předsedům senátních komisí, kde by se mohli vyjadřovat prostřednictvím komentářů. Tímto
by byla zajištěna kontinuální kontrola a připomínkování dokumentu.
Dále proběhla diskuze mezi senátory a vedením ohledně přínosnosti, podobě a technikálií
připomínkování sdíleného dokumentu.
Děkan dále představil za celé vedení FSV UK současnou podobu Dlouhodobého záměru
FSV UK pro období 20162020 a představu, se kterou byl zpracováván. Děkan prohlásil, že
snaha vedení byla zhotovit co nejobecnější dokument ideového rázu.
M. Červinka přiblížil podněty legislativní komise. Tyto podněty budou zapracovány do nově
vytvořeného sdíleného dokumentu pro komentáře.
M. Havelková uvedla za studijní komisi její připomínky. Tyto připomínky směřovaly na
obecné směřování dokumentu, konkrétní připomínky budou zaneseny do nového sdíleného
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dokumentu k zapracování. Konkrétní a dílčí připomínky studijní komise viz zápis ze
zasedání studijní komise AS FSV UK ze dne 1. 4. 2016.
Za ekonomickou komisi sdělil připomínky K. Švec, který se připojil k předsedům studijní a
legislativní komise a slíbil vedení dodat dílčí připomínky za ekonomickou komisi.
J. Ježek přiblížil komentáře sociální komise, které jsou ve velké míře v konkrétní rovině. Tyto
připomínky budou opět předloženy v podobě komentářů ve sdíleném dokumentu.
Do diskuze se dále zapojili senátoři O. Ditrych, V. Novotný, M. Červinka, M. Havelková a D.
Emler.
Stěžejním tématem diskuze o podobě dokumentu DZ FSV UK bylo definování podoby
dokumentu  strategický dokument, programové prohlášení vedení. AS FSV UK by ocenil v
rámci struktury rozdělení dokumentu na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé období.
Oceněno bylo v rámci formální podoby rozdělení dlouhodobého záměru na jednotlivé
agendy daných proděkanů.
Po dlouhé debatě se senátoři a vedení FSV UK dohodli na povaze sdíleného dokumentu,
který bude zpřístupněn všem členům AS FSV UK i členům všech komisí v aktuální online
verzi, která bude nadále jediným originálem dokumentu, připomínky AS FSV UK bude děkan
průběžně zapracovávat.
9. Různé
Insignie FSV UK
Děkan informoval o současném stavu průběhu soutěžení fakultního žezla a fakultního motta.
Samotný proces zahrnuje tři soutěžní kola. V současné chvíli je vybrán výherce soutěže o
motiv fakultního žezla a motta. V dalším kole se odehraje soutěž o návrhu grafické podoby
vybraného motivu. Posledním třetím kolem se rozumí samotné zhotovení žezla.
Webová stránka FSV UK
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M. Havelková vznesla dotaz, v jakém stadiu se nachází idea nové podoby fakultních
stránek. Zareagoval proděkan Láb, který přiblížil problematiku webových stránek.
Diskutovala se možnost rekonstrukce fakultního webu na základě dosud užívané aplikace
DG klient (ÚVT UK) či vytvoření úplně nového webu na základě komerční aplikace. V
současné době panuje ve vedení FSV přesvědčení, že fakultní bude usilovat o zcela nový
web na základě komerční aplikace, při zachování designu UK.
Katedra tělesné výchovy FF UK
M. Havelková vznesla dotaz, jak se zachová vedení FSV v případě eventuálního zrušení
KTV FF UK. Zdali bude dále existovat možnost tělesné výchovy pro studenty FSV v případě
takovéto situace na jiné fakultě. Děkan odpověděl, že v případě nemožnosti docházení na
tělesnou výchovu na FF UK existuje možnost zakoupit kapacity pro studenty FSV na jiné
fakultě s možností tělesné výchovy.
Organizační řád děkanátu FSV UK
M. Červinka vznesl dotazy na organizační řád děkanátu FSV UK, kdy stále nebyla vydána
aktualizace organizačního řádu děkanátu, a zdali postupují práce na jeho zveřejnění.
ERASMUS+ 2015/2016
Problematiku proběhnuvších výběrových řízení na ERASMUS+ v rámci FSV zodpověděla
proděkanka Kasáková. Neshledala při jejcih průběhu žádných pochybení. Na dotaz, zda
funguje propustnost vyjíždějících studentů i v rámci přijímacích pohovorů na jiném než
domácím institutu, reagovala fakty, že IMS vyslalo celkem 10 studentů z jiných institutů a
další instituty v řádu jednotek studentů či žádného.
Informace z AS UK
V. Novotný navrhl, aby od příštího zasedání byl vyčleněn prostor pro informace z AS UK
prostřednictvím FSV zástupců, kteří jsou rovněž členy AS UK (M. Čermák, K. Höfer). Oba
zástupci tuto možnost uvítali. Dále by V. Novotného zajímaly aktuální informace z Rady
vysokých škol.

8

Zapsal: Miroslav Čermák
David Emler

9

