Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum: 3. 3. 2015 od 16:00
Místo: Hollar, místnost č. 212
Přítomni:
Za pedagogickou komoru:
RNDr. Michal Červinka, Ph.D.; PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.; Ing. Monika Hollmannová; prof.
PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.; PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.; PhDr. Jiří Kukačka; PhDr.
Vlastimil Nečas, Ph.D.; PhDr. Kamil Švec, Ph.D.; Mgr. Tomáš Weiss, Ph.D.
Za studentskou komoru:
Jan Buchar; Miroslav Čermák; Lukáš Hendé Djakoualno; Ondřej Dočkal; Adam Nedvěd;
Adéla Sílešová; PhDr. Michal Smetana; Bc. Tereza Svobodová; Vojtěch Šereda; Mgr.
Sandra Štefaniková
Omluveni: Ing. Ivo Koubek
Neomluveni: nikdo
Hosté:
děkan FSV UK PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.; proděkanka pro doktorské studium a další
formy vzdělávání PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.; proděkan pro vnější vztahy doc. MgA. Filip
Láb, Ph.D.; proděkan pro studijní záležitosti PhDr. Ing. Petr Soukup; proděkan pro vědu
a rozvoj doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.; tajemník FSV UK Mgr. Josef Ulrich, MBA
1. Zahájení a informace o činnosti předsednictva AS FSV UK
T. Weiss zahájil jednání AS FSV UK a přivítal hosty. Informoval o činnosti předsednictva
od posledního zasedání AS FSV UK.
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

Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání 3. 2. 2015.
Pro: Hejlová, Hollmannová, Jeřábek, Krištoufek, Kukačka, Švec, Weiss, Buchar, Čermák,
Djakoualno, Dočkal, Nedvěd, Sílešová, Smetana, Svobodová, Šereda, Štefaniková
Proti: nikdo
Zdržel se: Červinka, Nečas
Nepřítomni: Koubek
Schváleno
T. Weiss navrhl vyřazení bodu Studentské peníze, jelikož studentská komora aktuálně
peníze nerozdělovala, a zařazení bodů Nominace zástupců za senát na výběrové řízení
na ředitele CESES a Vyjádření k záměru děkana změnit portfolia některých proděkanů.

Usnesení č. 3: AS FSV UK schvaluje pozměněný program zasedání 3. 3. 2015.
Pro: Červinka, Hejlová, Hollmannová, Jeřábek, Krištoufek, Kukačka, Nečas, Švec, Weiss,
Buchar, Čermák, Djakoualno, Dočkal, Nedvěd, Sílešová, Smetana, Svobodová, Šereda,
Štefaniková
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Nepřítomni: Koubek
Schváleno
3.

Informace z komisí AS FSV UK

Legislativní komise se nesešla, ale dopracovala předjednané změny VJŘ AS FSV
a poslala je panu děkanovi.
Studijní komise se sešla jednou, projednala navržený harmonogram a zvolila si novou
předsedkyni, kterou se stala Sandra Štefaniková.
Ekonomická komise – sešla se jednou v podobě rozšířené pracovní skupiny
a projednávala vytvoření pozice proděkanky pro ekonomiku, plánované změny rozdělování
financí na univerzitní úrovni a navržené změny v práci děkanátu a jeho komunikace
s instituty. Zápis bude po schválení děkanem zveřejněn na stránce ekonomické komise.
Sociální komise brainstormuje nad svojí další činností.
Komise pro PR a zahraniční vztahy se sešla jednou, řešila facebookovou prezentaci
AS FSV UK a další komunikaci s akademickou obcí. Diskutovala o možném představení
AS FSV UK na studentských akcích fakulty a touto možností se bude zaobírat i nadále.
4.

Výsledek výběrového řízení na pozici tajemník FSV UK

Děkan informoval o uskutečněném úspěšném výběrovém řízení, na pozici tajemníka
FSV UK od 1. března 2015 nastoupil pan Mgr. Josef Ulrich, MBA. Nový tajemník se senátu
představil a v navazující debatě odpovídal na dotazy senátorek a senátorů, které se týkaly
zavádění elektronického oběhu dokumentů na fakultě, zaměstnaneckých benefitů a přípravy
rozpočtu. O průběhu výběrového řízení informoval i T. Weiss, který se jej zúčastnil jako
pozorovatel za AS FSV UK. Uvedl, že výběrová komise si pozvala šest vhodných uchazečů
k osobnímu pohovoru a čtyři z nich doporučila děkanovi jako vhodné kandidáty. Tito
kandidáti byli dále pozváni děkanem na pohovor, jehož se jako pozorovatelé zúčastnili také
někteří členové komise, včetně pozorovatele za senát.
Usnesení č. 4: AS FSV UK bere na vědomí informace o výsledku výběrového řízení
a nástupu Josefa Ulricha na pozici tajemníka FSV UK.
Pro: Červinka, Hejlová, Hollmannová, Jeřábek, Krištoufek, Kukačka, Nečas, Švec, Weiss,
Buchar, Čermák, Djakoualno, Dočkal, Nedvěd, Sílešová, Smetana, Svobodová, Šereda,
Štefaniková
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Nepřítomni: Koubek
Schváleno

5.

Harmonogram akademického roku 2015/2016

Studijní komise a následně senátoři se vyjádřili k předloženému harmonogramu. Byl
vysloven požadavek na posunutí (o týden) bakalářských státních zkoušek v ZS 2015/2016
a posunutí (o týden) a zároveň prodloužení magisterských státních zkoušek (z jednoho
týdne na dva týdny) v ZS 2015/2016. Dále byl vysloven požadavek na soulad české
a anglické verze harmonogramu a na úpravu stávajících překlepů (jak faktických, tak
grafických). Proděkan Soukup všechny připomínky a komentáře zaznamenal a slíbil jejich
zapracování do harmonogramu.
Usnesení č. 5: AS FSV UK schvaluje harmonogram akademického roku 2015/2016 po
zapracování komentářů.
Pro: Červinka, Hejlová, Hollmannová, Jeřábek, Krištoufek, Kukačka, Nečas, Švec, Weiss,
Buchar, Čermák, Djakoualno, Nedvěd, Sílešová, Smetana, Svobodová, Šereda, Štefaniková
Proti: nikdo
Zdržel se: Dočkal
Nepřítomni: Koubek
Schváleno
6.

Principy rozdělování prostředků PRVOUK

Proděkan Kubát informoval o plánované změně systému dělení finančních prostředků
PRVOUK. Snaha fakulty reflektovat při rozdělování prostředků i nejnovější data ze systému
RIV se ukázala v posledním roce jako marná, protože data nejsou k dispozici včas. Fakulta
proto chce rozdělovat prostředky přesně podle principů, podle nichž na fakultu z univerzity
přijdou, tj. bez zohlednění zmíněného roku navíc.
Usnesení č. 6: AS FSV UK vyjadřuje souhlas s navrženými principy rozdělování prostředků
PRVOUK.
Pro: Červinka, Hejlová, Hollmannová, Jeřábek, Krištoufek, Kukačka, Nečas, Švec, Weiss,
Buchar, Čermák, Djakoualno, Dočkal, Nedvěd, Sílešová, Smetana, Svobodová, Šereda,
Štefaniková
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo
Nepřítomni: Koubek
Schváleno
7.

Nominace zástupců za senát na výběrové řízení na ředitele CESES

Termín na výběrové řízení zatím nebyl stanoven. Ze senátorů se na pozici zástupce
za senát přihlásil člen studentské komory Lukáš Hendé Djakoualno.
Usnesení č. 7: AS FSV UK nominuje Lukáše Hendé Djakoualna jako pozorovatele na
výběrové řízení na funkci ředitel/ka CESES.
Pro: Červinka, Hejlová, Hollmannová, Jeřábek, Krištoufek, Kukačka, Nečas, Weiss, Buchar,
Čermák, Djakoualno, Dočkal, Nedvěd, Sílešová, Smetana, Svobodová, Šereda, Štefaniková
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo

Nepřítomni: Koubek, Švec
Schváleno
8.

Vyjádření k záměru děkana změnit portfolia některých proděkanů

Děkan FSV UK se rozhodl vytvořit novou pozici proděkanky pro ekonomiku, kterou se stane
dosavadní proděkanka pro doktorské studium Natálie Švarcová. Hlavní pracovní náplní této
pozice bude dohled nad rozpočty FSV UK a asistence děkanovi při vyjednávání
o rozdělování finančních prostředků na univerzitní úrovni. Dosavadní agenda proděkanky
Švarcové bude rozdělena mezi proděkana pro vědu a výzkum Michala Kubáta (doktorské
studium) a proděkana pro studium Petra Soukupa (ostatní formy studia). V debatě senát
diskutoval o náplni práce nové pozice a senátorky a senátoři se shodli na potřebě kontroly
nad čerpáním rozpočtu. Dále bylo doporučeno, aby byly jasně stanoveny pravomoci
a odpovědnosti pana tajemníka Ulricha a paní proděkanky Švarcové v rámci ekonomické
agendy fakulty. Současně někteří senátoři vyjádřili názor, že portfolia proděkanů a jejich
odpovědnost by měla být lépe představena na webových stránkách fakulty.
Usnesení č. 8: AS FSV UK vyjadřuje souhlas se záměrem děkana jmenovat Natálii
Švarcovou proděkankou pro ekonomiku a s rozdělením její dosavadní agendy mezi
proděkany Michala Kubáta a Petra Soukupa.
Pro: Červinka, Hollmannová, Jeřábek, Krištoufek, Kukačka, Nečas, Weiss, Buchar,
Djakoualno, Sílešová, Svobodová, Šereda
Proti: nikdo
Zdržel se: Hejlová, Čermák
Nepřítomni: Koubek, Švec, Dočkal, Štefaniková, Nedvěd, Smetana
Schváleno
9.

Zavedení Google Apps pro studenty

Proděkan Láb informoval o zavedení fakultních e-mailových účtů Google Apps pro studenty,
včetně nastavení fakultní adresy v SIS jako primární. Následovala vášnivá diskuze, v níž
jako první vystoupila T. Svobodová. Negativně se vyslovila k datu odeslání informačního emailu, který studentům přišel v pátek 27. února s tím, že platnost nové primární adresy
v SIS je účinná od 1. března. Kritika se dále týkala faktu, že e-mail přišel těsně před
víkendem, kdy většina studentů svým mailovým schránkám nevěnuje tolik pozornosti,
a formy komunikace v e-mailu. T. Svobodová uvedla, že mail byl dlouhý a nepřehledný,
protože obsahoval mnoho nedůležitých informací, a proto si ho mnoho studentů nepřečetlo
až do konce, ačkoliv v předmětu obsahoval slovo "důležité". Ke kritice se přidal M. Čermák,
který zmínil absenci sdělení na stránkách fakulty a na sociálních sítích, a dále přiblížil
náladu mezi studenty, kteří mu vyjádřili nespokojenost s formou komunikace takto důležité
změny. Proděkan Láb následně vyjádřil politování nad načasováním celé operace, které
bylo způsobeno závislostí fakulty na technické podpoře rektorátního ÚVT, a zároveň osvětlil
délku e-mailu (byla důsledkem snahy o shrnutí všech podstatných informací do jednoho
dokumentu) a poznamenal, že nevěděl, že studenti dlouhé e-maily nečtou. Nespokojenost
studentské komory dále zdůraznil i L. H. Djakoualno a stejně jako T. Svobodová přidal
několik tipů, jak by měla fakulta v podobných případech příště postupovat. Do debaty se
zapojili i senátoři Červinka, Jeřábek, Krištoufek, Kukačka a Nečas. Zastávali názor, že
zavedení sjednocených fakultních adres byl dobrý nápad, ale způsob komunikace nebyl

ideální. Polemika mezi diskutujícími a proděkanem Lábem se nadále vedla nad délkou emailu, další dotazy senátorů byly v obecnější rovině, zejména ve věcech využívání Google
Apps a komunikace mezi fakultou a studenty.
Usnesení č. 9: AS FSV UK bere na vědomí informace o zavedení Google Apps pro
studenty FSV UK a vyzývá zaměstnance i studenty fakulty, aby ke vzájemné komunikaci
primárně využívali e-mailové adresy v doméně fsv.cuni.cz.
Nehlasováno
Na základě proběhlé debaty navrhl H. Jeřábek jako protinávrh hlasování o dvou oddělených
usneseních.
Usnesení č. 10: AS FSV UK bere na vědomí informace o zavedení Google Apps pro
studenty FSV UK.
Pro: Červinka, Hollmannová, Jeřábek, Krištoufek, Djakoualno, Svobodová, Šereda
Proti: Weiss
Zdržel se: Kukačka, Nečas, Buchar, Čermák, Sílešová
Nepřítomni: Hejlová, Koubek, Švec, Dočkal, Nedvěd, Smetana, Štefaniková
Schváleno
Usnesení č. 11: AS FSV UK vyzývá zaměstnance i studenty fakulty, aby ke vzájemné
komunikaci primárně využívali e-mailové adresy v doméně fsv.cuni.cz.
Pro: Červinka, Hollmannová, Krištoufek, Kukačka, Nečas, Weiss
Proti: Jeřábek, Čermák, Djakoualno, Svobodová, Šereda
Zdržel se: Buchar, Sílešová
Nepřítomni: Hejlová, Koubek, Švec, Dočkal, Nedvěd, Smetana, Štefaniková
Neschváleno
10.

Různé

a.
Kalendář AS FSV UK
T. Weiss vytvořil společný kalendář pro členy AS FSV UK, který bude sloužit hlavně pro
sdílení termínů zasedání jednotlivých komisí a bude obsahovat i data plánovaných zasedání
senátu. Zasedání pléna senátu budou navíc po dohodě mezi senátem a vedením fakulty
vložena do sdíleného kalendáře Události na FSV UK.
b. Zviditelnění senátu
Proděkan Soukup navrhl pozměnit fungování nástěnek se zápisem z jednání, kdy nástěnky
v budovách FSV nejsou často efektivní a aktualizované. Tuto činnost má na starosti
jednatelka senátu, která uvedla, že o daném problému ví a aktuálně jej s předsedou senátu
řeší.
c. Výběrová řízení
Děkan poděkoval M. Hollmannové za spoluúčast na organizaci série výběrových řízení
na fakultě, dále informoval o nástupu nového vedoucí oddělení zahraničních styků
do funkce.

d. Pozměněná doba otevření budov Hollar a Opletalova
Děkan informoval o prodloužení otevíracích hodin fakultních budov Hollar a Opletalova
o hodinu, a to z původních 7.00 – 20.00 na budoucích 7.00 – 21.00.
e. Podpora spolkové a zájmové činnosti na UK
T. Svobodová informovala o rozšíření možnosti čerpat prostředky na podporu zájmové
činnosti studentů z rektorátu i na spolky, které jsou činné pouze na jedné fakultě. Tento fakt
by mohl pomoci financovat nákladné projekty studentů na FSV, což by ulehčilo penězům
rozdělovaným studenty z AS FSV. Pro bližší informace: nová Pravidla podpory zájmové
činnosti studentů na UK http://www.cuni.cz/UK-146-version1-uz_i_spolky_uk.pdf a opatření
rektora k provedení tohoto předpisu http://www.cuni.cz/UK-6714.html. Členové studentské
komory byli vyzváni, aby o této možnosti informovali potenciální zájemce z řad studentů.
f. Hrozba bombového útoku proti budově FSV UK
M. Čermák požádal vedení fakulty o informaci o anonymních hrozbách proti FSV UK.
Proděkan Láb informoval, že fakulta dostala anonymní výhrůžku informující o plánovaném
výbuchu bomby v jedné z budov FSV UK. Všechny budovy FSV UK byly ihned prohledány
Policií ČR, žádná výbušnina nebyla nalezena. Vzhledem k tomu, že se výhrůžky ráno
23. února 2015 opakovaly, bylo na doporučení Policie ČR rozhodnuto o okamžitém
ukončení výuky a evakuaci všech fakultních budov. Bližší informace nebyly v souladu
s doporučením Policie ČR zveřejněny.
T. Weiss ukončil jednání AS FSV UK a poděkoval všem přítomným hostům.
Tomáš Weiss, Ph.D.
Zapsala: Adéla Sílešová

