
 

Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK 
Datum: 5. 6. 2018 od 15.00 

Místo: Hollar, č. 212 

 

Přítomni: 
Za pedagogickou komoru: 

PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D., PhDr. David Emler, Ph.D., Ing. Monika Hollmannová,            

Mgr. Karel Svoboda, Ph.D., doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 

 

Za studentskou komoru: 

Bc. Miroslav Čermák, Bc. Jaroslav Ježek, PhDr. Karel Höfer, Alica Mozoliková, Mgr.            

Karolína Musilová, Mgr. et Mgr. Tereza Svobodová, Mgr. Sandra Štefaniková 

 

Omluveni: Ing. Mgr. Olga Angelovská, RNDr. Michal Červinka, Ph.D., PhDr. Vilém Novotný,            

Ph.D., Mgr. Anna Shavit, Ph.D., Mgr. et Mgr. Markéta Havelková, Mgr. Bc. Pavel Martiník,              

Ondřej Sýkora 

 

Hosté: Děkanka FSV UK PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., proděkan pro studijní            

záležitosti doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D., proděkan pro koncepci a kvalitu studia            

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., proděkanka pro doktorské studium PhDr. Natálie Švarcová,           

Ph.D., proděkanka pro zahraniční styky PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D., proděkan pro rozvoj            

JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum prof. PhDr. Jaroslav             

Kučera, CSc., člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy Mgr. Jiří             

Remr, Ph.D., tajemník fakulty Mgr. Tomáš Gec 
 

1. Schválení návrhu programu a zápisu z minulého jednání AS FSV UK 
 
Předseda senátu David Emler zahájil zasedání a přivítal přítomné senátorky, senátory a            

členy vedení. Do programu byl doplněn bod ke studentským penězům a podklad k rozpočtu. 

 

Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje program zasedání 5. 6. 2018. 

Pro: Emler, Hollmannová, Svoboda, Weiss, Čermák, Ježek, Höfer, Mozoliková, Musilová,          

Svobodová, Štefaniková 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

 



 

Schváleno 

 

Zápis z minulého zasedání byl standardně rozeslán k připomínkám, které byly následně            

zapracovány. 

 

Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání 2. 5. 2018. 

Pro: Emler, Hollmannová, Svoboda, Weiss, Čermák, Ježek, Höfer, Mozoliková, Musilová,          

Svobodová, Štefaniková 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

Schváleno 

 

2. Zprávy z komisí AS FSV UK 
 
Ekonomická komise se sešla v neusnášeníschopném počtu a jednala k bodům, které jsou             

na programu zasedání.  

Legislativní komise se zabývala Statutem Komise pro etiku ve výzkumu po e-mailu. 

Studijní komise se nesešla. 

Komise pro rozvoj se na zasedání zabývala fakultním plesem, projektem dostavby Jinonic 

a moderními formami výuky. 
Sociální komise se shodla na ukončení činnosti. Monika Hollmannová se zeptala, zda 

nebude sociální komise řešit dostavbu Jinonic, Jaroslav Ježek odpověděl, že tato 

problematika je řešena komisí pro rozvoj. 

 

Usnesení č. 3: AS FSV UK ruší sociální komisi. 

Pro: Emler, Hollmannová, Svoboda, Weiss, Čermák, Ježek, Höfer, Mozoliková, Musilová,          

Svobodová, Štefaniková 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

Schváleno 

 
3. Studentské peníze 

 
Karel Höfer informoval plénum o projednávání projektů, které žádaly o příspěvek ze 

studentských peněz. Celkem bylo jedenácti projektům rozděleno 98 tisíc Kč. Tabulka s 

přesným rozpisem je přílohou tohoto zápisu. 

 



 

 

Usnesení č. 4: AS FSV UK bere na vědomí rozdělení prostředků ze studentských peněz. 

Pro: Emler, Hollmannová, Svoboda, Weiss, Čermák, Ježek, Höfer, Mozoliková, Musilová, 

Svobodová, Štefaniková 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

Schváleno 

 
4. Informace z vedení FSV UK 

 
Alice Němcová Tejkalová informovala o úspěšnosti proběhlé akce “Neprůstřelná benefice”. 

Děkani FF a FHS souhlasili s tím, aby FSV měla Jinonice svěřeny do správy, což je 

důležitým krokem pro další postup jinonického projektu, nyní je třeba konkretizovat 

podmínky, za jakých tak bude učiněno a jednat s rektorátem UK. V současné době se řeší, 

jakým způsobem bude vypsáno výběrové řízení na generálního zhotovitele.  Pod vedením 

Jiřího Remra vznikla pracovní skupina pro e-learning, projekt bude pilotně spuštěn na 

Katedře veřejné a sociální politiky. Proběhla analýza vystupování zaměstnanců v médiích a 

v návaznosti na to se se hledá nástroj, jak tyto pracovníky oceňovat. Pro vedení fakulty je to 

součástí prezentace FSV a vědy vůbec. Tématem rozšířeného kolegia děkanky 21. 5. 2018 

také bylo jmenování koordinátora nebo tajemníka pro vědu na každém institutu pro lepší 

přenos informací mezi děkanátem a instituty. 

Tomáš Weiss se zeptal, od kdy bude mít výstavba v Jinonicích dopad na výuku v Jinonicích. 

Tomáš Karásek odpověděl, že již na konci tohoto roku proběhne přeložení potrubí, přesuny 

zaměstnanců po budově nejdříve v roce 2020. V druhém kvartálu 2019 by měla začít 

rekonstrukce budovy.  
 

5. Výroční zpráva o hospodaření 2017 
 

Tomáš Gec představil návrh Výroční zprávy o hospodaření. Ekonomická komise neměla k 

materiálu připomínky. S Tomášem Gecem se domluvila, že v září dostane ještě jednu 

tabulku, kde budou prostředky rozdělené dle položek rozpočtu, aby bylo možné srovnat 

schválený rozpočet s tím, jak bylo čerpáno. David Emler se zeptal, co se skrývá pod 

pohledávkami, jestli se jedná o pohledávky za studenty, což Tomáš Gec potvrdil. 

 
Usnesení č. 5: AS FSV UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FSV UK za rok 2017. 

 



 

Pro: Emler, Hollmannová, Svoboda, Weiss, Čermák, Ježek, Höfer, Mozoliková, Musilová, 

Svobodová, Štefaniková 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

Schváleno 
 

6. Výroční zpráva za rok 2017 
 

Alice Němcová Tejkalová upozornila přítomné, že se jedná o zvláštní případ Výroční zprávy 

o činnosti, neboť ji píše nové vedení, ale týká se činností, které proběhlo pod vedením 

původním. Následně uvedla několik oprav, které v materiálu provedla. 

 

Usnesení č. 6: AS FSV UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti FSV za rok 2017. 
Pro: Emler, Hollmannová, Svoboda, Weiss, Čermák, Ježek, Höfer, Mozoliková, Musilová, 

Svobodová, Štefaniková 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

Schváleno 
 

7. Upravený rozpočet na rok 2018 
 

Tomáš Gec uvedl předložený návrh a představil opravu, která vznikla po objevení chyby na 

zasedání ekonomické komise, za chybu se omluvil. Ekonomická komise souhlasí s 

navrženými opravami. Miroslav Čermák se zeptal na čerpání stipendijního fondu, jestli 

vedení zvažuje možnost navýšení částky na prospěchová stipendia, jelikož ve stipendijním 

fondu dlouhodobě zůstává mnoho prostředků, které se nečerpají. Ladislav Krištoufek řekl, že 

nárůst souvisí s lepším vymáháním pohledávek, takže dosud není jasné, zda to bude 

jednorázová nebo strukturální změna v příjmech stipendijního fondu. Proto raději počká na 

další rok, jak se stav bude vyvíjet. Alice Němcová Tejkalová připomněla, že problém 

představuje i financování doktorských stipendií pro studenty v cizojazyčných programech, 

kterým je stipendium vypláceno, ale MŠMT na něj prostředky neposkytuje. Dále Alice 

Němcová Tejkalová v odpovědi na dotaz Karla Höfera řekla, že se ve stipendijním fondu 

nově alokovalo 300 000 Kč na stipendia pro studenty (ze všech institutů), kteří jezdí v rámci 

různých projektů na střední školy a propagují tam FSV UK, jejichž aktivit si vedení fakulty 

velmi váží . 

 

 



 

Usnesení č. 7: AS FSV UK schvaluje upravený rozpočet na rok 2018. 

Pro: Emler, Hollmannová, Svoboda, Weiss, Čermák, Ježek, Höfer, Mozoliková, Musilová, 

Svobodová, Štefaniková 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

Schváleno 

 

8. Plán realizace strategického záměru 2018 

 

Alice Němcová Tejkalová nejprve krátce shrnula, jak probíhal proces projednávání. Za 

zaslané připomínky všem poděkovala. Dále se podrobně vyjádřila k jednotlivým zaslaným 

připomínkám a jejich zapracování. Žádná z komisí neměla další připomínky. Tomáš Weiss 

upozornil na různé umístění českých a anglických formulářů na české, resp. anglické verzi 

webu, což bude dále řešeno.  

 

Usnesení č. 8: AS FSV UK schvaluje plán realizace strategického záměru FSV UK na rok 

2018. 

Pro: Emler, Hollmannová, Svoboda, Weiss, Čermák, Ježek, Höfer, Mozoliková, Musilová, 

Svobodová, Štefaniková 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

Schváleno 
 

9. Statut komise pro etiku ve výzkumu 
 
Jaroslav Kučera krátce představil dokument. Ustavit Komisi pro etiku ve výzkumu je 

povinnost daná opatřením rektora, paralelně s naší komisí vzniká i komise univerzitní. 

Předpis je relativně obecný, neboť není dopředu zcela jasné, jak bude komise v budoucnu 

pracovat. Materiál byl projednán i vědeckou radou FSV. Připomínky legislativní komise FSV 

byly částečně zapracovány, ostatní budou ponechány na praxi komise. Monika Hollmannová 

vyjádřila podporu ustavení komise.  

 

Usnesení č. 9: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu opatření děkanky ke 

Statutu Komise pro etiku ve výzkumu. 

 



 

Pro: Emler, Hollmannová, Svoboda, Weiss, Čermák, Ježek, Höfer, Mozoliková, Musilová, 

Svobodová, Štefaniková 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: Ditrych 

Schváleno 
 
10. Podmínky přijímacího řízení 2019/2020 
 

Ladislav Krištoufek představil předkládaný dokument. Zmínil se o tom, že zářijový a 

červnový termín státnic by měly být rovnocenné, a tedy není možné, aby byly výsledky 

státnic součástí přijímacího řízení, respektive žádosti o jeho odpuštění, protože je nutné je 

doložit v červnu. Dále mluvil o snaze o synchronizaci podmínek napříč studijními programy. 

 
Usnesení č. 10: AS FSV UK schvaluje podmínky přijímacího řízení pro studium v 

akademickém roce 2019/2020. 
Pro: Emler, Hollmannová, Svoboda, Weiss, Čermák, Ježek, Höfer, Mozoliková, Musilová, 

Svobodová, Štefaniková 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

Schváleno 
 
11. Nájemní smlouva Malé náměstí 
 

Alice Němcová Tejkalová představila nájemní smlouvu na dobu neurčitou, která by měla 

navazovat na současnou smlouvu na šest měsíců.  

 

Usnesení č. 11: AS FSV UK schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s 

Hlavním městem Prahou, zastoupeným Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s 

majetkem Magistrátu hl. m. Prahy, na užívání nebytových prostor v budově č.p. 7, 8 a 9, 

Malé náměstí, jež se nacházejí v 3. a 4. nadzemním podlaží, o celkové výměře 238,88 m2. 

Pro: Emler, Hollmannová, Svoboda, Weiss, Čermák, Ježek, Höfer, Mozoliková, Musilová, 

Svobodová, Štefaniková  

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

Schváleno 

 



 

 

12. Různé 
 

a. Tereza Svobodová informovala o vývoji jinonického projektu, kde se účastní jako 

zástupce AS FSV UK schůzek. Požádala senátory, kteří by měli zájem o pravidelné 

informace, aby jí dali vědět a bude jim zasílat zápisky z jednotlivých jednání. Karel 

Höfer vyjádřil požadavek na teplé stravování v areálu a studentskou místnost. Tomáš 

Karásek odpověděl, že požadavek stravování je jasný a bude na něm pracovat, co 

se týče pobytových prostor pro studenty, jsou plánovány na několika místech jak v 

nové, tak staré budově, jedna samostatná místnost ale nikoliv. 

b. Karolína Musilová upozornila na problémy, které souvisely s požadavkem 

projednávat projekty na kolegiu děkanky, protože vzhledem k tomu, že kolegium je 

jednou za 14 dní, mohou vznikat velmi krátké lhůty pro zpracování žádostí. Tomáš 

Gec odpověděl, že v minulém funkčním období, kdy opatření vzniklo, zasedalo 

kolegium jednou týdně. Dále řekl, že jde zejména o to, aby kolegium o žádosti o 

projekt vědělo a mohlo s tím počítat, projekty nemusí být předkládány ve finální a 

podrobné podobě. Děkanka zároveň konstatovala, že z IPS se na ni v průběhu 

přípravy jednoho z projektů kolegové opakovaně obraceli a vše s nimi bleskově 

vyřídila, stejně tak se na ni mohl obrátit kdokoliv další, kdo by měl jakýkoliv problém.  

c. Tomáš Weiss oznámil plénu, že bude rezignovat v průběhu léta na funkci senátora 

kvůli dlouhodobému zahraničnímu pobytu. 

d. David Emler navrhl termíny zasedání AS FSV UK v příštím akademickém roce. 

 
Usnesení č. 12: AS FSV UK schvaluje časový plán zasedání: 18. září 2018, 2. října 2018, 6. 

listopadu 2018, 4. prosince 2018, 8. ledna 2019 a 5. února 2019, vždy od 15.00. 

Pro: Ditrych, Emler, Hollmannová, Svoboda, Weiss, Čermák, Höfer, Mozoliková, Musilová, 

Svobodová, Štefaniková  

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: Ježek 

Schváleno 

 


