
 

Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK 
Datum: 2. 10. 2018 od 15.00 

Místo: Hollar, č. 212 

 

Přítomni: 
Za pedagogickou komoru: 

Mgr. Ing. Olga Angelovská, RNDr. Michal Červinka, Ph.D., PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil.            

Ph.D., doc. PhDr. Jan Halada, CSc., PhDr. Mgr. Jiří Kukačka, Ph.D., PhDr. Vilém             

Novotný, Ph.D., Mgr. Anna Shavit, Ph.D. 

Za studentskou komoru: 

Bc. Miroslav Čermák, Mgr. et Mgr. Markéta Havelková, PhDr. Karel Höfer, Mgr. Veronika             

Macková, Mgr. Karolína Musilová, Ondřej Sýkora, Mgr. Martina Topinková 

 

Omluveni: PhDr. David Emler, Ph.D., Ing. Monika Hollmannová, Mgr. Sandra Štefaniková 

 
Dále nepřítomni: PhDr. Kamil Švec, Ph.D., Alica Mozoliková 

 
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., proděkan pro rozvoj JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.,            

tajemník fakulty Mgr. Tomáš Gec, vedoucí Katedry žurnalistiky IKSŽ FSV UK doc. Mgr.             

MgA. Filip Láb, Ph.D., studenti Šimon Appelt, Marek Boňko, Tomáš Kraváček, Renáta            

Matoušková, Tomáš Vitvar 

 

 

1. Schválení návrhu programu a zápisu z minulého jednání AS FSV UK 
 
Místopředseda senátu Karel Höfer zahájil zasedání a přivítal přítomné senátorky, senátory,           

členy vedení a hosty. Představil a uvítal nové členy pedagogické komory doc. PhDr. Jana              

Haladu, CSc. a PhDr. Mgr. Jiřího Kukačku, Ph.D. a nové členky studentské komory Mgr.              

Martinu Topinkovou a Mgr. Veroniku Mackovou.  

 

Senátorky a senátoři se následně dohodli na změně programu zasedání AS FSV UK. 

 



 

Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje upravený program zasedání 2. 10. 2018. 

Pro: Angelovská, Ditrych, Halada, Kukačka, Novotný, Shavit, Čermák, Havelková, Höfer,          

Macková, Musilová, Sýkora, Topinková 

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 5. 6. 2018. 

Pro: Angelovská, Ditrych, Halada, Novotný, Anna Shavit, Čermák, Havelková, Höfer,          

Macková, Musilová, Topinková 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: Kukačka, Sýkora 

Schváleno 
 

2. Jednání předsednictva AS FSV UK 
 

Děkanka informovala o připraveném opatření rektora týkající se převodu areálu Jinonic do 

správy FSV UK. Předsednictvo AS FSV UK se k navrhovanému opatření rektora vyjádřilo 

kladně. 

 

Proděkan Krištoufek představil změny podmínek přijímacího řízení pro studium v 

akademickém roce 2019/2020. Předsednictvo AS FSV UK tyto změny schválilo. 

 

3. Úprava podmínek přijímacího řízení 
 
Původní Podmínky přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2019/2020 byly 

schváleny na červnovém zasedání AS FSV UK. Mezi hlavní změny patří restrukturalizace 

prominutí přijímací zkoušky skrze CŽV, sjednocení struktury přijímací zkoušky pro jednotlivé 

specializace ve studijních programech, úprava chronologie a podmínek pro upuštění od 

přijímací zkoušky pro navazující magisterské programy.  

 

Usnesení č. 3: AS FSV UK schvaluje úpravu Podmínek přijímacího řízení 



 

pro studium v akademickém roce 2019/2020, jež byla schválena předsednictvem 

AS FSV UK mimo pravidelné zasedání. 

Pro: Angelovská, Ditrych, Halada, Kukačka, Novotný, Shavit, Čermák, Havelková, Höfer, 

Macková, Musilová, Sýkora, Topinková 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

Schváleno 

 

4. Akreditace studijního programu Journalism, Media and Globalisation 
 
Proděkan Bednařík informoval o procesu akreditace nového studijního programu 

Journalism, Media and Globalisation. Jedná se o zpoplatněný navazující magisterský 

program typu Erasmus Mundus Joint Master Degree. Provozuje ho konsorcium několika 

světových univerzit, nově se členem konsorcia stal Institut komunikačních studií a 

žurnalistiky FSV UK. Garantem programu je docent Láb, který doplnil, že první rok studenti 

absolvují na Aarhus University v Dánsku a ve druhém roce studují na jedné z dalších 

univerzit konsorcia. První studenti nově akreditovaného programu by měli ke studiu 

nastoupit v roce 2020. 

 

Studijní komise obdržela podklady k prostudování včas, neshledala žádné chyby a 

doporučila akreditaci ke schválení. 

 

Usnesení č. 4: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu navazujícího 

magisterského studijního programu Journalism, Media and Globalisation. 

Pro: Angelovská, Ditrych, Halada, Kukačka, Novotný, Shavit, Čermák, Havelková, Höfer, 

Macková, Musilová, Sýkora, Topinková 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

Schváleno 
 

5. Vznik Střediska žurnalistiky umělé inteligence 
 

Děkanka informovala o vzniku Střediska žurnalistiky umělé inteligence na Institutu 

komunikačních studií a žurnalistiky. Vilém Novotný se zeptal, proč se jedná o samostatné 

středisko a proč nebylo založeno ve spojitosti s CEMES. Děkanka odpověděla, že se jedná 



 

o technicistně založený projekt ve spolupráci se společností AVAST, a proto bude fungovat 

samostatně jako organizační součást fakulty, obdobně jako Středisko bezpečnostní politiky. 

O jeho zřízení rozhodl ředitel IKSŽ Jakub Končelík. To je dle děkanky v pořádku, o vzniku 

středisek by se mělo rozhodovat na institutech a ne rovnou na úrovni celé fakulty. Ondřej 

Ditrych vyjádřil domněnku, že by výzkumný tým mohl bez problému působit na úrovni 

katedry a zeptal se, v čem je přidaná hodnota tohoto střediska. Děkanka odpověděla, že 

středisko vykonává odborně odlišné věci než katedra, a proto jeho vznik má smysl. Ditrych 

poznamenal, že řada mezioborových a meziinstitucionálních výzkumných týmů na FSV UK 

již působí, a střediska přitom nemají, a zeptal se na přidanou hodnotu existence střediska, 

např. zda se plánuje využít přislíbenou podporu od společnosti AVAST na vznik nových 

vědeckých úvazků. Děkanka odpověděla, že ve statusu fakulty je jasně definováno, co 

vykonávají katedry a co střediska a nespatřuje v tom žádnou kolizi. Michal Červinka se 

zeptal, jaká je udržitelnost tohoto projektu. Děkanka poukázala na to, že je předjednáno 

spolufinancování ze strany AVASTu a že pracovník může dostat smlouvu na dobu určitou po 

dobu 6 let. Filip Láb doplnil, že spolufinancování od společnosti AVAST je předjednáno bez 

ohledu na úspěšnost projektu. Dále představil středisko jako speciální jednotku sdružující 

nejen odborníky z institutu, ale i z IT oblasti, které by mělo fungovat dlouhodobě a umožnit 

propojení humanitních a technických oborů. Anna Shavit vyjádřila podporu zřízení tohoto 

střediska. Ondřej Ditrych vyjádřil obavu, aby se nevytvářelo středisko ke každému projektu 

na fakultě a zeptal se, co si pod spolufinancováním od společnosti AVAST může představit. 

Filip Láb odpověděl, že se nejedná o jednorázový projekt, ale dlouhodobý, s perspektivou do 

budoucna a že představitelé AVASTu jsou ochotni spolupracovat a financovat jednotku, 

která bude přímým partnerem, což katedra jako jednotka splnit nemůže, a proto se zakládá 

speciální středisko. Michal Červinka vyjádřil obavu, zda je pracoviště dostatečně dospělé na 

to, aby si zřizovalo vlastní středisko, aby nevznikala selekce uvnitř kateder na ty, kdo 

spolupracují v rámci střediska a na ty, kteří ne (obava z privilegované skupiny). Děkanka 

tuto obavu odmítla a doplnila, že otázku úvazků řeší vždy ředitel institutu. Filip Láb doplnil, 

že v tuto chvíli jednání o úvazcích zatím neproběhlo. 

 

Usnesení č. 5: AS FSV UK rozhoduje o zřízení Střediska žurnalistiky umělé inteligence. 

Pro: Červinka, Shavit, Čermák, Havelková, Macková, Musilová, Sýkora, Topinková 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: Angelovská, Ditrych, Kukačka, Novotný, Höfer 

Přijato 

 



 

6. Návrh na jmenování člena Vědecké rady FSV UK 
 

Děkanka informovala o průběhu návrhu jmenování kandidáta na člena Vědecké rady FSV 

UK. Domnívá se, že navržený kandidát prof. PhDr. Karel Müller, Ph.D. bude kvalitním 

členem Vědecké rady FSV UK. Poté proběhla diskuze např. o zaměření časopisů, ve 

kterých kandidát publikoval. 

 
Usnesení č. 6: AS FSV UK jmenuje komisi pro tajné hlasování ve složení Bc. Miroslav 

Čermák, RNDr. Michal Červinka, Ph.D., Mgr. Karolína Musilová. 

Pro: Angelovská, Ditrych, Kukačka, Novotný, Shavit, Havelková, Höfer, Macková, Sýkora, 

Topinková 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: Červinka, Čermák, Musilová 

 

Usnesení č. 7: AS FSV UK schvaluje návrh na jmenování prof. PhDr. Karla Müllera, Ph.D. 

členem Vědecké rady FSV UK. 

Pro: 11 

Proti: 1 

Zdržel/a se: 1 

Schváleno 
 

7.  Změna rozpočtu FSV UK na rok 2018 
 
Tajemník informoval o posílení rozpočtů vysokých škol z podnětu ministra školství. Pro FSV 

UK byla rozpisem dodatečného příspěvku vyčleněna částka 2 942 440,- Kč. Finanční 

prostředky jsou určeny na posílení rozpočtu mezd jednotlivých institutů. Návrh změny 

rozpočtu FSV UK spočívá v rozdělení prostředků mezi instituty FSV UK v poměru, v jakém 

byl rozdělen příspěvek na vzdělávací činnost v rozpočtu FSV UK na rok 2018. Ekonomická 

komise záležitost s panem tajemníkem diskutovala. 

 
Usnesení č. 8: AS FSV UK schvaluje změnu rozpočtu FSV UK na rok 2018 dle 

předloženého návrhu. Finanční prostředky jsou určeny na posílení mezd jednotlivých 

institutů.  

Pro: Angelovská, Červinka, Ditrych, Kukačka, Čermák, Havelková, Höfer, Macková, 

Musilová, Sýkora, Topinková 



 

Proti: Shavit 

Zdržel/a se: Novotný 

Schváleno 
 

8. Vyjádření k převodu areálu Jinonice do správy FSV UK. 
 

Tajemník vysvětlil situaci okolo převodu areálu Jinonic do správy FSV UK. Podle 

schváleného harmonogramu stavby by mělo dojít k jejímu zahájení o prázdninách 2019. 

FSV je schopna garantovat splnění požadavků pro zahájení stavby a její průběžnou realizaci 

pouze pokud bude mít areál ve své správě. Připravované opatření rektora navrhuje převod 

areálu Jinonic do správy FSV UK k 1. 1. 2019, a to bez části, která je již nyní ve správě 

rektorátu a kterou si rektorát přeje i nadále ponechat ve své správě, tj. ubytovací zařízení 

Jinonice. Předsednictvo AS FSV UK návrh projednalo a schválilo per rollam. Ekonomická 

komise neshledala nic problematického a doporučila ke schválení.  

 

Usnesení č. 9: AS FSV UK na návrh děkanky FSV UK souhlasí se záměrem svěřit Areál 

Jinonice do správy FSV UK od 1. 1. 2019. 

Pro: Angelovská, Červinka, Ditrych, Kukačka, Shavit, Čermák, Havelková, Höfer, Macková, 

Musilová, Sýkora, Topinková 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: Novotný 

Schváleno 
 

9. Vyjádření ke svěření pozemků v areálu Jinonice do správy FSV UK 
 

Tajemník informoval o situaci kolem svěření pozemků v areálu Jinonice do správy FSV UK 

(viz přílohy). V rámci schváleného stavebního povolení by mělo dojít mj. k realizaci přeložek 

vodovodu a plynovodu, realizaci nového dopravního napojení, připojení nového objektu na 

dešťovou kanalizaci a vytvoření nové retenční nádrže. Aby tyto náklady byly uznatelné v 

rámci projektu Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice, musí 

být realizovány na pozemcích UK. Opatření rektora navrhuje svěření těchto pozemků do 

správy FSV UK. Nákup pozemků bude zcela hrazen z dotace projektu. Ekonomická komise 

neshledala nic problematického.  

 

Usnesení č. 10: AS FSV UK na návrh děkanky FSV UK souhlasí se záměrem 



 

svěřit pozemky s parcelními čísly: 764/114, 764/267, 764/268, 764/269, 764/270, 764/272, 

764/273 nabyté koupí od hl. města Prahy v Areálu Jinonice do správy FSV UK. 

Pro: Angelovská, Červinka, Ditrych, Kukačka, Shavit, Čermák, Havelková, Höfer, Macková, 

Musilová, Sýkora, Topinková 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: Novotný 

Schváleno 

 

10. Vyhlášení voleb do AS FSV UK 
 
Proběhla rozsáhlá debata o případném vypsání doplňovacích voleb do AS FSV UK. Michal             

Červinka poznamenal, že posledních 10 let probíhaly doplňující volby zároveň s řádnými            

volbami do AS a také, že pro vypsání doplňovacích voleb neexistuje žádná lhůta. Dále              

podotkl, že nevypsání doplňujících voleb nesnižuje legitimitu přijatých usnesení. Vilém          

Novotný poznamenal, že Senát má v takové situaci jednat a doplňovací volby vypsat. Ondřej              

Ditrych navrhl vypsat doplňovací volby co nejdřív, nebo vůbec. Michal Červinka podotkl, že             

senát legitimně funguje v počtu minimálně 11 členů za podmínky, že se řídí Jednacím řádem               

a taktéž navrhl vypsat volby co nejdřív, aby se náhradní člen mohl zúčastnit alespoň 3               

zasedání AS FSV UK. Jako finální padl návrh vypsat volby spolu s termínem řádných voleb               

(viz níže).  

 

Karel Höfer upozornil, že jedním z problémů je, zda volby proběhnou elektronicky, nebo             

papírově. Michal Červinka odpověděl, že pokud nemůžeme zaručit, že volby proběhnou           

elektronicky, musí se vypsat papírově. Děkanka informovala, že systém na elektronické           

volby nemáme k dispozici - systém Přírodovědecké fakulty, který se používal v minulých             

volbách, je již v současnosti nefunkční. Ladislav Krištoufek doplnil, že Filozofická fakulta            

měla v roce 2016 vyvíjet vlastní systém na elektronické volby, ale dle vedoucího IT oddělení               

Mgr. Víta Kettnera není v tak krátkém časovém horizontu možné jej pro potřeby FSV využít.               

Ondřej Ditrych souhlasil s návrhem, že je nutné vyhlásit volby papírově. 

 

Karel Höfer informoval, že podmínkou vypsání voleb do AS dle Volebního řádu je, že se               

musí uskutečnit nejpozději 15. dne před koncem funkčního období jeho členů. Dále se musí              

konat minimálně ve dvou dnech, kdy na fakultě probíhá výuka, a to minimálně mezi 10:00 a                

18:00. Ondřej Ditrych navrhl termín voleb na 28. až 30. listopadu 2018 (středa až pátek) tak,                

aby měli možnost přijít volit jak studenti prezenčního, tak kombinovaného studia. Michal            



 

Červinka navrhl s ohledem na výuku časy od 9:30 do 18:30, Michal Čermák navrhl od 10:00                

do 18:00, Ondřej Ditrych předložil finální návrh ve středu a čtvrtek od 9:00 do 18:30 a v                 

pátek od 9:00 do 15:00.  
  
Usnesení č. 11: AS FSV UK vyhlašuje volby do AS FSV UK pro funkční období 2019–2021                

na 28. - 30. 11. 2018. Volební místnosti budou otevřeny ve dnech 28. a 29. 11. 2018 od 9.00                   

do 18.30 a dne 30. 11. 2018 od 9.00 do 15.00. 

Pro: Angelovská, Červinka, Ditrych, Halada, Kukačka, Novotný, Čermák, Höfer, Macková, 

Musilová, Sýkora, Topinková 

Proti: nikdo  

Zdržel/a se: nikdo 

Schváleno 
 
Karel Höfer informoval, že je dále nutné stanovit termín pro podávání návrhů na kandidáty              

do AS FSV UK a způsob jejich odevzdání. Po debatě se domluvil termín 14. listopadu 2018                

do 12:00 k rukám předsedy volební komise prostřednictvím podatelny FSV UK v budově             

Hollar. 

 
Usnesení č. 12: AS FSV UK stanovuje termín pro podávání návrhů na kandidáty do AS               

FSV UK pro funkční období 2019–2022 na 14. 11. 2018 ve 12.00. Návrhy se podávají k                

rukám předsedy volební komise prostřednictvím podatelny FSV UK na Hollaru, Smetanovo           

nábřeží 6, Praha 1. 

Pro: Angelovská, Červinka, Halada, Kukačka, Novotný, Čermák, Höfer, Macková, Musilová, 

Sýkora, Topinková 

Proti: nikdo  

Zdržel/a se: nikdo 

Schváleno  
 

Karel Höfer informoval, že dále je nutné jmenovat členy volební komise. Michal Červinka             

poznamenal, že členy volební komise nemusí být nutně členové AS. Karel Höfer potvrdil, že              

do volební komise se může přihlásit kdokoliv. Miroslav Čermák podotkl, že v minulých             

volbách fungovala tříčlenná volební komise složená ze senátorů AS, která si volila další             

členy k sobě. Po debatě navrhl Karel Höfer odložení volby volebních komisí na listopad.  

 



 

Usnesení č. 13: AS FSV UK vyzývá členy akademické obce FSV UK k přihlášení se do                

volební komise pro volby do AS FSV UK pro funkční období 2019–2021. 

Pro: Angelovská, Červinka, Halada, Kukačka, Novotný, Čermák, Höfer, Macková, Musilová, 

Sýkora, Topinková 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

Schváleno  
 
Karel Höfer navázal na úvodní debatu o vyhlášení doplňovacích voleb do AS FSV UK.  

 
Usnesení č. 14: AS FSV UK vyhlašuje doplňující volby do AS FSV UK pro funkční období                

2016–2019 na 28. - 30. 11. 2018. Volební místnosti budou otevřeny ve dnech 28. a 29. 11.                 

2018 od 9.00 do 18.30 a dne 30. 11. 2018 od 9.00 do 15.00.  

Pro: Angelovská, Kukačka, Novotný, Topinková 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: Červinka, Halada, Čermák, Höfer, Macková, Musilová, Sýkora,  

Neschváleno 
 
11. Vyhlášení voleb do AS UK 
 
Karel Höfer informoval o postupu vyhlášení voleb do AS UK dle Volebního řádu AS UK a                

zároveň ve stejném termínu jako do AS FSV UK. 

  
Usnesení č. 15: AS FSV UK vyhlašuje volby do AS UK pro funkční období 2019–2022 na                

28. - 30. 11. 2018. Volební místnosti budou otevřeny ve dnech 28. a 29. 11. 2018 od 9.00 do                   

18.30 a dne 30. 11. 2018 od 9.00 do 15.00. 

Pro: Angelovská, Červinka, Halada, Kukačka, Novotný, Čermák, Höfer, Macková, Musilová, 

Sýkora, Topinková 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

Schváleno 
 

Usnesení č. 16: AS FSV UK stanoví termín pro podávání návrhů na kandidáty do AS UK                

pro funkční období 2019–2022 na 14. 11. 2018 ve 12.00. Návrhy se podávají k rukám               



 

předsedy volební komise prostřednictvím podatelny FSV UK na Hollaru, Smetanovo nábřeží           

6, Praha 1. 

Pro: Angelovská, Červinka, Halada, Kukačka, Novotný, Čermák, Höfer, Macková, Musilová, 

Sýkora, Topinková 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

Schváleno 
 

Usnesení č. 17: AS FSV UK vyzývá členy akademické obce FSV UK k přihlášení se do                

volební komise pro volby do AS UK pro funkční období 2019–2022. 

Pro: Angelovská, Červinka, Halada, Kukačka, Novotný, Čermák, Höfer, Macková, Musilová, 

Sýkora, Topinková 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: nikdo 

Schváleno  
 
12. Zprávy z komisí AS FSV UK 

 
Mgr. Veronika Macková se přihlásila do Studijní komise. 

 
Usnesení č. 18: AS FSV UK schvaluje Mgr. Veroniku Mackovou jako členku Studijní komise              

AS FSV UK.  
Pro: Angelovská, Červinka, Halada, Kukačka, Novotný, Čermák, Höfer, Macková, Musilová, 

Sýkora, Topinková 

Proti: nikdo 

Zdržel/a se: Macková 

Schváleno 
 
Ekonomická komise se sešla podle plánu, ale nebyla usnášeníschopná. V současné době            

nemá předsedu (rezignoval). 

 

Legislativní komise se zabývala nutností vypsání doplňovacích voleb. V současné době           

nemá předsedkyni (rezignovala na členství v senátu).  

 



 

Studijní komise elektronicky projednávala akreditaci nového studijního programu        

Journalism, Media and Globalisation. 

 

Komise pro rozvoj se nesešla. V současné době nemá předsedu (dostudoval).  

 

Po poslední pochůzce komise pro rozvoj po budovách FSV se zjistilo, že ochozy budovy v               

Opletalově ulici jsou stále zamčené a nepoužívané. Michal Červinka vyjádřil obavu, že kvůli             

Jinonicím se bude opomíjet rozvoj ostatních budov a zeptal se, zda byl z pochůzek po               

budovách nějaký výstup. Karel Höfer odpověděl, že ohledně rozvoje fakulty se konají            

pravidelné schůzky s děkankou a proděkanem pro rozvoj. Miroslav Čermák doplnil, že            

komise se v současné době věnuje řešení plesu FSV, který se bude konat v lednu 2019.                

Děkanka dále doplnila, že ředitel IES Martin Gregor a Ing. Monika Hollmannová mají několik              

návrhů, co s prostorem dělat, ale zatím ještě nebyl vypsán žádný konkrétní projekt. Michal              

Červinka se dotázal, čí iniciativa by to měla být. Děkanka odpověděla, že by to měla být                

iniciativa Institutu ekonomických studií. 

 

Vilém Novotný upozornil, že Tereza Svobodová svou rezignací pozbyla členství i jako            

zástupkyně AS FSV UK v záležitosti projektu Jinonice a zeptal se, zda to komise pro rozvoj                

řeší. Karel Höfer odpověděl, že pokud se na funkci zástupce AS FSV UK v projektu Jinonice                

někdo přihlásí, bude to komise reflektovat.  
 
13. Informace vedení FSV UK 

 

Děkanka informovala, že probíhají přípravy jinonického projektu. Byl vysoutěžen         

administrátor veřejné zakázky dodavatele stavby, kterým bude renomovaná firma Havel &           

Partners. Cílem je začít stavět co nejdříve. Hned po schválení smlouvy se začne připravovat              

harmonogram stavby. 

Proběhla akce Nábyteček, v rámci níž byly místnosti v budovách FSV vybaveny novými             

technologiemi. Proběhla série výběrových řízení na dodavatele, stále chybí jeden k dodávce            

nábytku do Jinonic (komplikované získat firmu, která by ho dodala). Novým projektovým            

manažerem je pan Ing. Kindermann.  

PR oddělení připravilo nový design tištěných propagačních materiálů v českém a anglickém            

jazyce. Tyto materiály slouží zejména k propagaci FSV a studijních oborů na studentských             

veletrzích v ČR i zahraničí.  



 

Bylo vydáno opatření k Centru doktorských studií, které zajišťuje lepší podmínky pro            

doktorandy (příjem alespoň 16.000 Kč čisté mzdy).  

Ladislav Krištoufek pracuje s kolegy z SIS na novém způsobu hodnocení kurzů.  

Proběhla inovace předmětů spojená zejména s elektronizací kurzů. 

Připravuje se Reprezentační ples FSV UK. Poděkování patří zástupcům studentských          

iniciativ, kteří se spolu s PR oddělením na realizaci podílejí. Ples se koná 23. ledna 2019 v                 

Národním domě na Vinohradech. 

Děkanka dále informovala o personálních změnách na fakultě. K 1. lednu 2019 odchází             

vedoucí Oddělení zahraničních styků Mgr. Nina Bílovská a tajemník fakulty Mgr. Tomáš            

Gec. Tajemník následně v krátkém proslovu poděkoval za spolupráci a čas strávený na             

fakultě.  Karel Höfer jménem AS poděkoval panu tajemníkovi za jeho práci.  

Michal Červinka se dotázal, zda má senát možnost vyslat pozorovatele na právě probíhající             

výběrová řízení na vedoucí pozice. Děkanka odpověděla, že to záleží na domluvě s             

vedením fakulty. Návrhu se nebrání, dosud však nikdo zájem neprojevil. Michal Červinka            

vznesl prosbu o zařazení výzvy o vyslání pozorovatele do bodu Informace vedení FSV UK a               

zároveň vyjádřil zájem zastávat funkci pozorovatele během výběrového řízení na tajemníka           

FSV UK. Děkanka souhlasila. 

Vilém Novotný se dotázal na podobu nominace členů do Mezinárodní rady. Děkanka            

informovala, že parametr podoby Mezinárodní rady představoval proděkan Kučera a          

následně ho obdrží ředitelé institutů. 

 
14. Různé 
 
Michal Červinka se zeptal, v jakém stavu je Jednací řád FSV UK. Poslední informace je, že 

je v zapracování v Legislativní komisi. 

Jiří Kukačka se zeptal na koncepci rozvoje fakulty, konkrétně stav elektronického oběhu 

dokumentů. Ekonomická komise zjistila, že zatím nebyly podniknuty žádné kroky. Děkanka 

odpověděla, že IT oddělení je momentálně velmi vytížené - rozbíhá se elektronická spisová 

služba, IT pracuje na platebních branách pro platby kartou apod.  


