Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum
: 3. 5. 2016 od 15.00
Místo
: Hollar, místnost č. 212
Přítomni
:
Za pedagogickou komoru:
Ing. Mgr. Olga Angelovská; RNDr. Michal Červinka, Ph.D.; PhDr. David Emler, Ph.D.; PhDr.
Vilém Novotný, Ph.D.; Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.; PhDr. Kamil Švec, Ph.D.; Mgr. Tomáš
Weiss, M.A., Ph.D.;
Za studentskou komoru:
Bc. Miroslav Čermák; Mgr. et Mgr. Markéta Havelková; PhDr. Karel Höfer; Bc. Jaroslav
Ježek; Bc. Kateřina Písačková; Libor Ulrich;
Omluveni
: doc. PhDr. Jan Halada, CSc.; Ondřej Doskočil; Ema Fischerová; Mgr. Karolína
Musilová; Mgr. Michal Paulus; Mgr. Bc. Tereza Svobodová, B.A.;
Dále nepřítomni
: PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil., Ph.D.;
Hosté
: Děkan FSV UK 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; proděkan pro
rozvoj JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.; tajemnice FSV UK Mgr. Lenka Doleželová; Mgr.
Nina Bílovská, vedoucí oddělení zahraničních styků; Bc. Hana Pokorná, vedoucí
ekonomického oddělení; Mgr. Jaroslav Brandejs, vedoucí osobního oddělení; výherci
soutěže o věcné ceny v rámci hodnocení kurzů za ZS 2015/2016;

1. Zahájení a informace o činnosti předsednictva AS FSV UK
D. Emler zahájil jednání AS FSV UK a přivítal hosty. Obeznámil plénum s tím, že
předsednictvo se sešlo před zasedáním a ujasnilo formu komunikace a fungování
předsednictva.
Dále D. Emler zmínil svou účast na zasedáních kolegia děkana FSV UK.
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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
D. Emler uvedl změny programu zasedání. Vyřazení původního bodu č. 7  Žádost o čerpání
mimořádných stipendií a přidání bodů č. 4  Informace z vedení FSV, představení nových
vedoucích pracovníků děkanátu a bod č. 9  
Návrh vyslovení AS FSV UK k aktuální
společenské situaci
.
M. Červinka vznesl otázku, zdali nestáhnout bod č. 10 o Dlouhodobém záměru. D. Emler
vyjádřil přání předsednictva tento bod ponechat.
Usnesení č. 2: 
AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání 5. 4. 2016.
Pro: Angelovská, Červinka, Emler, Novotný, Švec, Svoboda, Čermák, Havelková, Höfer,
Ježek, Ulrich
Proti: nikdo
Zdržel se: Weiss
Nepřítomni: Ditrych, Halada, Paulus, Doskočil, Fischerová, Musilová, Písačková, Svobodová
Schváleno
Usnesení č. 3: 
AS FSV UK schvaluje upravený program zasedání 3. 5. 2016.
Pro: Angelovská, Červinka, Emler, Novotný, Švec, Svoboda, Weiss, Čermák, Havelková,
Höfer, Ježek, Ulrich
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Nepřítomni: Ditrych, Halada, Paulus, Doskočil, Fischerová, Musilová, Písačková, Svobodová
Schváleno
3. Zprávy z komisí
Ekonomická komise
EK se sešla před zasedáním jednou. Projednávala tři body  OP VVV, DZ FSV UK a
problematiku přidělování kvót v rámci programu Erasmus+.
Předseda EK K. Švec oznámil, že K. Písačková odstoupila z funkce členky EK.
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Legislativní komise
LK se sešla jednou a zabývala se otázkou vyjasnění kritérií k definování statusu člena
akademické obce (zaměstnance) a postoupení této věci na právní odbor RUK. Dále se LK
zabývala problematikou změnou pravidel pro organizování studia a pro poskytování
stipendií. Legislativní komise se dále zavázala nejednat o novele stipendijního řádu bez
znalosti rozpočtu stipendijního fondu.
Studijní komise
StK se sešla dvakrát. Na prvním zasedání řešila problematiku programu Erasmus+, kterému
byla přítomna rovněž proděkanka pro zahraniční styky Z. Kasáková.
Druhé zasedání se týkalo podnětů V. Novotného na přerozdělování kvót v programu
Erasmus+ a ohledně mimořádného účelového stipendia, jehož žádost předkládal doc. O.
Konrád (nakonec tento bod stažen). Další agendou byly předložené materiály na novelizace
předpisů zasladné proděkanem P. Soukupem.
M. Havelková za StK připomněla nejasné zapracování připomínek v rámci online dokumentu
DZ FSV UK.
Komise pro PR
Komise pro PR se nesešla. M. Havelková nadnesla myšlenku, aby se komise pro PR
vyjádřila ve sdíleném online dokumentu týkajícího se DZ FSV UK. M. Červinka s odkazem
na článek 30 Volebního a jednacího řádu AS FSV UK vznesl dotaz, zda je ve své současné
podobě a fungování komise pro PR (jakožto jedna z nestálých komisí) potřeba; jestliže by
nebyla, připadá v úvahu možnost zrušení této komise. Komise pro PR zváží možnosti svého
fungování a své stanovisko bude tlumočit na příštím zasedáním AS FSV UK.
Komise pro rozvoj
Komise pro rozvoj se sešla v Jinonicích společně s proděkanem T. Karáskem a řešila
celkem čtyři body.
První bodem byl OP VVV (zastínění atria budovy Hollar a dobudování jinonického areálu).
Druhým projednávaným bodem byl DZ FSV UK, k němuž se vyjádřili členové komise přímo
do sdíleného dokumentu.
Třetím bodem byl podnět z řad studentů, kteří si stěžovali na kvalitu vysoušečů na ruce v
jinonických budovách. Komise by uvítala výměnu těchto málo funkčních vysoušečů. Dalším
přáním komise pro rozvoj je zřízení věšáků na šatstvo na toaletách v Jinonicích.
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Čtvrtý bod obnášel problematiku nákupu výhodných licencí Microsoft Office, které by po
zakoupení následně sloužily studentům. Proděkan T. Karásek ujistil, že tato otázka je již v
řešení.
Komise nadále provedla inspekční cestu areálem v Jinonicích a shledala řadu nedostatků a
navrhla dílčí řešení. Nejvíce problematickými shledala zejména nezabezpečený vstup na
střechu budov a volně přístupné výtahové šachty. Příští zasedání Komise pro rozvoj se
uskuteční v budově v Opletalově ulice, kde rovněž proběhne inspekční cesta.
Sociální komise
Sociální komise se nesešla.
4. Informace z vedení FSV UK, představení nových vedoucích pracovníků
děkanátu
Tajemnice FSV UK L. Doleželová představila tři nové vedoucí pracovníky děkanátu. H.
Pokorná  vedoucí Ekonomického oddělení, N. Bílovská  vedoucí Zahraničního oddělení a
vedoucí Osobního oddělení J. Brandejs. Přítomní senátoři se novým zaměstnancům rovněž
představili.
Proděkan F. Láb připomenul za proděkana pro rozvoj zadání architektonické studie na
budovu na Hollaru a problematiku OP VVV. Agenda zahraničních styků řešila kvóty pro
program Erasmus+. Byl zpracován rozpis rozpočtu pro rok 2016, který je nově dělen na tři
části (více viz příští mimořádné zasedání AS FSV UK ohledně fakultního rozpočtu). Studijní
agenda obsahovala přípravu podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2016/2017. Vedení
dále řešilo na kolegiu děkana kariérní řád FSV UK. Oddělení vnějších vztahů uspořádalo
focení zaměstnanců.
K. Höfer se optal na nově zřízenou komisi pro posuzování kvót na program Erasmus+. K
tomuto tématu vznesl podněty V. Novotný. M. Havelková vyslovila přání, že by se nad touto
problematikou mohly sejít na společném zasedání ekonomická komise a studijní komise.
Proděkanka pro zahraniční styky Z. Kasáková poprosila o dodání materiálů ze strany
ekonomické komise před samotným plánovaným zasedáním.
5. Novelizace Pravidel pro poskytování stipendií na FSV UK
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Proděkan Soukup přiblížil problematiku poskytování stipendií a rozdíly mezi studenty
bakalářského cyklu prodlužujícími o rok a těmi, kteří pokračují do magisterského studia. Proti
logice jsou soustavně zvýhodňováni studenti, kteří protahují.
Druhou úpravou je změna financování z fondu mobility, ze kterého nově budou prostředky
přidělovány pouze pro mezifakultní výjezdy, tj. upřednostnění před programem Erasmus+.
M. Havelková za studijní komisi vyjádřila souhlasný názor s předloženou novelizací.
M. Červinka za legislativní komisi vyjádřil nesouhlasný názor, dokud nebude znám rozpočet.
V. Novotný popsal svoje výtky vůči dokumentu.
Proděkan Soukup následně reagoval na podněty komisí a vysvětlil situaci.
V. Novotný vznesl protinávrh k původnímu návrhu.
Usnesení č. 4: 
AS FSV UK přerušuje projednávání změny Pravidel pro poskytování
stipendií na FSV UK do dalšího řádného zasedání AS FSV UK. AS UK FSV žádá
předkladatele o doplnění požadovaných informací a údajů.
Pro: Novotný
Proti: Angelovská, Svoboda, Emler, Höfer, Havelková, Ulrich
Zdržel se: Čermák, Ježek, Weiss, Červinka, Švec, Písačková
Nepřítomni: Ditrych, Halada, Paulus, Doskočil, Fischerová, Musilová, Svobodová
Neschváleno
Po neschválení návrhu V. Novotného proběhlo hlasování o původním návrhu.
Usnesení č. 4: 
AS FSV UK schvaluje novelizaci Pravidel pro poskytování stipendií na FSV
UK.
Pro: Angelovská, Červinka, Emler, Novotný, Švec, Svoboda, Weiss, Čermák, Havelková,
Höfer, Ježek, Ulrich
Proti: Novotný
Zdržel se: Písačková
Nepřítomni: Ditrych, Halada, Paulus, Doskočil, Fischerová, Musilová, Svobodová
Schváleno

6. Novelizace Pravidel pro organizaci studia na FSV UK
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Proděkan Soukup představil novelizaci Pravidel pro organizaci studia na FSV UK a popsal
důvody pro změnu předpisu.
M. Havelková vyslovila podporu Studijní komise této novelizaci. Studijní komise novelizaci
Pravidel pro organizaci studia na FSV UK uvítala.
Usnesení č. 5: 
AS FSV UK schvaluje novelizaci Pravidel pro organizaci studia na FSV UK.
Pro: Angelovská, Červinka, Emler, Novotný, Švec, Svoboda, Weiss, Čermák, Havelková,
Höfer, Ježek, Písačková, Ulrich
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Nepřítomni: Ditrych, Halada, Paulus, Doskočil, Fischerová, Musilová, Svobodová
Schváleno
7. Novelizace Systému podpory studentského života: studentské peníze
M. Havelková za studentskou komoru AS FSV UK představila důvody novelizace dokumentu
a jeho samotnou podobu. Děkan reagoval, že oceňuje tuto iniciativu AS FSV UK. Pouze by
rád viděl konečnou podobu tohoto dokumentu, než bude schválena plénem AS FSV UK, aby
se předešlo případným rozporům návrhu s platnou legislativou.
Dále proběhla diskuze nad jednotlivými body dokumentu a jejich nastavení.
Usnesení č. 6: 
AS FSV UK pověřuje vedení FSV UK kontrolou novelizace Systému podpory
studentského života: studentské peníze na FSV UK do příštího řádného zasedání AS FSV
UK.
Pro: Angelovská, Červinka, Emler, Novotný, Švec, Svoboda, Weiss, Čermák, Havelková,
Höfer, Ježek, Písačková, Ulrich
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Nepřítomni: Ditrych, Halada, Paulus, Doskočil, Fischerová, Musilová, Svobodová
Schváleno
8. Předání cen vylosovaným studentům, kteří se účastnili hodnocení výuky v ZS
2015/2016.
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Proděkan Soukup představil proces losování oceněných studentů. Na plénu byly předány
první tři ceny vybraným studentům.
9. Návrh vyslovení AS FSV UK k aktuální společenské situaci
K. Höfer představil dva návrhy usnesení AS FSV UK, o kterých by si přál hlasovat jednotlivě.
Jako odůvodnění uvedl, že členové akademické obce FSV UK by neměli zůstat lhostejní k
sílícím negativním trendům demagogie, nenávisti, xenofobie, rasismu a násilí v české
společnosti, které jdou proti univerzitním i univerzálním ideálům humanity, svobody,
demokracie, respektu a tolerance. Dále konstatoval, že statut naší Alma Mater mj. říká, že
jejím posláním, a tedy nás všech jakožto členů její akademické obce, je sloužit pravdě a
rozvíjet ideály lidství. Proto podle něj nejen UK, ale především FSV, jakožto instituce snažící
se o rozvoj lidského poznání, vzdělanosti a kultury v různých oblastech lidské společnosti,
by měla k této problematice zaujmout jasný deklaratorní postoj. Podle předkladatele je
vhodné na uvedené negativní trendy nejen upozorňovat, zkoumat je, vzdělávat o nich, ale i
veřejně proti nim vystupovat a odsuzovat je.
V diskuzi reagoval K. Švec, který hovořil o potřebě chápání akademické půdy jakožto
svobodného prostoru a necítí potřebu se připojovat k předkládanému prohlášení. M.
Červinka podpořil názor K. Švece. Proděkan Láb vyjádřil svůj názor nepřipojit se k
takovémuto provolání, fakulta se k těmto hodnotám hlásí svojí každodenní praxí, působením
akademiků v médiích a dalšími způsoby.
Děkan připomněl potřebu opatrnosti nad vyjadřováním podpory politickým prohlášením. T.
Weiss vyjádřil názor, že se mu první bod zdá moc obecný, ale jinak s ním nemá problém.
K. Höfer v diskuzi reagoval na komentáře a odpověděl na položené dotazy. Druhý bod
prohlášení (pův. usnesení č. 8), se po diskuzi rozhodl nepředložit k hlasování a zároveň
vyzval přítomné k podpoře prvního bodu prohlášení (pův. usnesení č. 7).
Usnesení č. 7
: AS FSV UK odsuzuje veškeré projevy demagogie, nenávisti, xenofobie,
rasismu a násilí jakožto negativních trendů jdoucích přímo proti ideálům humanity, svobody,
demokracie, respektu a tolerance.
Pro: Höfer, Havelková, Čermák, Novotný, Písačková, Ježek
Proti: Švec
Zdržel se: Weiss, Emler, Svoboda, Angelovská, Červinka, Ulrich
Nepřítomni: Ditrych, Halada, Paulus, Doskočil, Fischerová, Musilová, Svobodová
Neschváleno.
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10. Projednání Dlouhodobého záměru FSV UK pro léta 2016/
2020
Děkan připomenul proceduru připomínkování online dokumentu v google dokumentech
ohledně DZ FSV UK. Vedení připomínky buď přijalo či odmítlo s vysvětlením
připomínkujícímu.
M. Havelková vyjádřila nespokojenost s vypořádáním se s připomínkami a nespokojenost s
jejich nejasným (ne)zapracováním. Jako hlavní problém uvedla po určené lhůtě zmizení
komentářů, které zapříčinilo nemožnosti dohledání připomínek zpětně.
K. Švec za ekonomickou komisi vyjádřil nejasnost (ne)podpory k odsouhlasení DZ FSV UK.
M. Červinka za legislativní komisi rovněž vyjádřil nespokojenost ohledně vyhodnocení
připomínkování dokumentu a nejasnost, které komentáře byly či nebyly zapracovány.
Proběhla rozsáhlá diskuze, do které se zapojila řada senátorů a členů vedení. Během
diskuse se ukázalo, že komentáře senátorů a reakce vedení na tyto komentáře nebyly
přístupné senátorům, ale byly stále přístupné členům vedení i předsedovi AS FSV UK. Ti si
tak nebyli vědomi toho, že členové senátu nemají k diskusi v dokumentu přístup. Před
dalším jednáním budou členům senátu opět zpřístupněny komentáře v původním
dokumentu. Případné další komentáře k DZ FSV UK budou senátoři v termínu stanoveném
předsedou AS FSV UK vkládat do separátního dokumentu, do nějž také budou členové
vedení fakulty vkládat své reakce.
Usnesení č. 8: 
AS FSV UK pověřuje vedení FSV UK dopracováním DZ FSV UK na základě
komentářů senátorů do příštího řádného zasedání AS FSV UK.
Pro: Angelovská, Červinka, Emler, Novotný, Švec, Svoboda, Weiss, Havelková, Höfer,
Písačková, Ulrich
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Nepřítomni: Ditrych, Halada, Paulus, Čermák, Doskočil, Fischerová, Ježek, Musilová,
Svobodová
Schváleno
11. Různé
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K. Höfer shrnul poslední informace z AS UK, zejména schvalování nových předpisů UK v
listopadu (aby byly od února v platnosti), nový zákon o vědě a vzdělávání, přípravy na OP
VVV, přípravy na vědecké programy Primus a Progres, posílení spolupráce s univerzitami v
Lovani, Lublani a v Budapešti, úspory v rozpočtu UK na provozu 20 mil. za rok, soutěž o
banku  úspora 34 mil. Kč za 4 roky  ČS a ve 2. kole KB (nabídla ještě méně), 700. výročí
Karla IV., schválený rozpočet UK ve výši 9,1 mld. Kč, nové posuzování žádostí o poplatcích
za studium, aktualizace etického kodexu UK, nová školka na Hvězdě, otevření projednávání
přejmenování 2. LF UK na LF Motol UK.
P. Soukup stručně shrnul poslední informace z RVŠ.
Zapsal: Miroslav Čermák
David Emler
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