
Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK 
Datum: 11. 4. 2017 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. Karel Svoboda, Ph.D.; doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 

 

Za studentskou komoru: 

Ema Fischerová; Mgr. et Mgr. Markéta Havelková; PhDr. Karel Höfer; Bc. Jaroslav Ježek; 

Mgr. Bc. Tereza Svobodová, B.A.; Mgr. Sandra Štefaniková; Libor Ulrich 

 

Omluveni: Mgr. Michal Paulus; Bc. Miroslav Čermák; Mgr. Karolína Musilová; Pavel 

Martiník; PhDr. Kamil Švec, Ph.D. 
 
Hosté: Děkan FSV UK PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.; proděkanka pro zahraniční styky PhDr. 

Zuzana Kasáková, Ph.D.; proděkan pro vnější vztahy doc. MgA. Filip Láb, Ph.D.; proděkan 

pro rozvoj JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.; pověřený tajemník Mgr. Tomáš Gec; 

proděkan pro vědu doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.; proděkan pro koncepci a kvalitu studia a 

doktorské studium PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.; předseda AS UK PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.; 

ředitelka IKSŽ PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 

 

 

1. Zahájení a informace o činnosti předsednictva AS FSV UK 
 
David Emler zahájil jednání AS FSV UK a přivítal hosty. Předsednictvo jednalo elektronicky, 

naposledy nominovalo zástupce na jednání k projektu OP VVV na dostavbu Jinonic. 

 

Usnesení č. 1: AS FSV UK bere na vědomí informace o činnosti předsednictva za uplynulé 

období. 

Schváleno tichým souhlasem 
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2. Schválení návrhu programu a zápisu z minulého jednání AS FSV UK 
 
David Emler představil program zasedání.  

 
Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje program zasedání 11. 4. 2017. 

Pro: Červinka, Ditrych, Emler, Novotný, Weiss, Ježek, Höfer, Havelková, Svobodová, 

Štefaniková, Ulrich 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Nepřítomni: Angelovská, Halada, Paulus, Svoboda, Švec, Čermák, Fischerová, Martiník, 

Musilová 

Schváleno 

 
Usnesení č. 3: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání 7. 3. 2016. 

Pro: Červinka, Ditrych, Emler, Halada, Novotný, Weiss, Höfer, Havelková, Svobodová, 

Štefaniková, Ulrich 

Proti: nikdo 

Zdržel se: Ježek 

Nepřítomni: Angelovská, Paulus, Svoboda, Švec, Čermák, Fischerová, Martiník, Musilová 

Schváleno 

 
3. Zprávy z komisí  

 
Ekonomická komise se nesešla, Kamil Švec rezignoval na místo předsedy písemnou 

zprávou Davidu Emlerovi dne 10. 4. 2017, jako jediný kandidát se přihlásil Ondřej Ditrych, 

volba proběhne na příštím zasedání ekonomické komise. 

 
Legislativní komise se sešla dvakrát k návrhům vnitřních předpisů FSV, další zasedání se 

uskuteční v úterý 18. dubna od 14.30 v Rytířské, místnost 206. 

 
Studijní komise se nesešla, neboť neměla nové podklady k projednávání. 

 
Komise pro rozvoj se sešla 5. 4. s proděkanem Filipem Lábem, vedoucí oddělení vnějších 

vztahů Sylvií Fišerovou a zástupci studentských spolků nad tematikou PR a prezentace 

fakulty navenek. 
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Sociální komise se nesešla. 

 
4. Informace z vedení FSV UK 

 
Proděkan Filip Láb informoval senát o novinkách na fakultě. Za proděkana Tomáše Karáska             
řekl, že v tomto týdnu by mělo být známo konečné stanovisko k projektu OP VVV Jinonice.                
CIVT se podařilo vyvinout aplikaci k distribuci licencí Microsoft Office a nyní se čeká na               
propojení aplikace s dodavatelem. Za proděkanku Zuzanu Kasákovou informoval o          
Erasmus+, Fondu mobility, meziuniverzitních dohodách, Česko-čínském centru UK a dnech          
Univerzity Karlovy ve Velké Británii. Proděkanka Natálie Švarcová připravuje rozpočet FSV           
na rok 2017. V posledním týdnu se zabývalo vedení zejména crowdfundingovou kampaní na             
nové insignie. Děkan FSV se připojil k otevřenému dopisu k CEU, na fakultní budově byla již                
tradičně vyvěšena tibetská vlajka. K oblasti vědy informoval Filip Láb o vyhlášení druhého             
kola soutěže PRIMUS, dále o vnitřní soutěži monografií na UK, kam publikace nominovala             
Ediční komise FSV. Do vyhlášených soutěží GA ČR bylo podáno 36 projektů, jedná se o               
nárůst oproti minulému roku. 
 
Děkan Jakub Končelík informoval senát o vývoji v návrhu rozpočtu na příští rok. Doufá, že               
pro příští zasedání AS FSV bude rozpis hotový, nicméně lhůty jsou zkrácené a je možné, že                
se to nestihne. 
 
Michal Červinka se jako zástupce AS FSV zúčastnil výběrového řízení na ředitele ISS. 
Účastníkem byl pouze jeden kandidát, doc. Uherek, který byl komisí doporučen. Vilém 
Novotný vznesl připomínku, že na výběrovém řízení nebyl žádný zástupce ISS, což mu 
přijde nešťastné. Michal Červinka ho upozornil, že členem komise byl proděkan Petr 
Soukup. Dále se Vilém Novotný zeptal, jak to bude s pracovní smlouvou doc. Uherka, 
protože funkce ředitele je pouze příplatková. Jakub Končelík řekl, že dostane plný úvazek 
akademického pracovníka plus příplatek. Výběrové řízení bylo chápáno jako výběrové řízení 
na místo akademického pracovníka, který povede institut. Vilém Novotný požádal vedení o 
písemné vyjádření k tomuto problému, na konkretizaci otázky se s děkanem domluví. 
Později se k tématu Jakub Končelík vrátil a řekl, že nechá provést právní rozbor situace, 
protože ředitel institutu je tak stěžejní funkce, že nelze mít pochybnosti. 
 

5. Aktualizace dlouhodobého záměru FSV UK 
 

Děkan Končelík stručně představil, proč je dokument předkládán opakovaně. 

 

 

Vilém Novotný navrhl alternativní usnesení: 
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Usnesení č. X: AS FSV UK schvaluje Aktualizaci dlouhodobého záměru FSV UK s 

výhradou vypuštění harmonizace rozdělení kvót pro mobilitu, sjednocení režií pro dotační 

programy a přípravy prostorové konsolidace FSV UK. 

Pro: Angelovská, Novotný 

Proti: Ditrych, Emler, Halada, Ježek, Ulrich, Weiss 

Zdržel se: Červinka, Havelková, Höfer, Svobodová, Štefaniková 

Nepřítomni: Paulus, Svoboda, Švec, Čermák, Fischerová, Martiník, Musilová 

Neschváleno 

 

Usnesení č. Y: AS FSV UK schvaluje Aktualizaci dlouhodobého záměru FSV UK. 

Pro: Červinka, Ditrych, Emler, Halada, Weiss, Ježek, Höfer, Svobodová, Štefaniková, Ulrich 

Proti: Novotný 

Zdržel se: Angelovská, Havelková 

Nepřítomni: Paulus, Svoboda, Švec, Čermák, Fischerová, Martiník, Musilová 

Neschváleno 

 

6. Harmonogram akademického roku 2017/2018 
 
Proděkan Petr Soukup představil harmonogram a diskutované změny. Předmětem změn 

byly hlavně zápisy předmětů a jejich škrtání, zda to mají být dva týdny nebo jeden týden. 

Studijní komise nemá další zásadní připomínky. Tomáš Weiss se zeptal, proč zápisy 

začínají takto brzy, a proč se termín odevzdávání závěrečných prací neshoduje s koncem 

výuky. Petr Soukup odpověděl, že začátek zápisů bohužel vychází z opatření rektora a 

termín odevzdávání závěrečných prací vychází z požadavků některých institutů, které chtějí 

více času na posudky. Tereza Svobodová upozornila na třetí termín státních zkoušek, který 

není v harmonogramu stanoven. Michal Červinka sdělil Petru Soukupovi, že mají na IES 

problém s presemestrálním obdobím, které je vždy specifikováno až následujícím 

harmonogramem. Vilém Novotný upozornil na další problémy, kdy data nesouhlasí s dny v 

týdnu. Požádal, zda by bylo možné ještě před vyhlášením harmonogram znovu zkontrolovat. 

 

 
Usnesení č. 4: AS FSV UK schvaluje Harmonogram akademického roku 2017/2018 s 

výhradou zapracování změn. 

Pro: Angelovská, Červinka, Ditrych, Emler, Halada, Novotný, Weiss, Ježek, Havelková, 

Höfer, Svobodová, Štefaniková, Ulrich 
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Proti: nikdo 

Zdržel se: Fischerová 

Nepřítomni: Paulus, Svoboda, Švec, Čermák, Martiník, Musilová 

Schváleno 

 

Karel Höfer se dotázal proděkana Petra Soukupa na důvody zmatků ohledně termínu 

odevzdávání bakalářských a diplomových prací v LS AR 2016/2017. Proděkan Petr Soukup 

sdělil, že pravděpodobně došlo k souběžné existenci dvou verzí harmonogramu na intranetu 

a extranetu. Tereza Svobodová upřesnila, že každou změnu harmonogramu musí schválit 

fakultní senát. 

 
Usnesení č. 5: AS FSV UK schvaluje úpravu Harmonogramu akademického roku 

2016/2017 - termín pro odevzdávání bakalářských a diplomových prací v letním semestru je 

19. 5. 2017. 

Pro: Angelovská, Červinka, Ditrych, Emler, Fischerová, Halada, , Novotný, Weiss, Ježek, 

Havelková, Höfer, Svobodová, Štefaniková, Ulrich 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Nepřítomni: Paulus, Svoboda, Švec, Čermák, Martiník, Musilová 

Schváleno 

 
7. Nominace doc. Mgr. Jaromíra Krejčího, Ph.D. do VR FSV UK 

 
Děkan Jakub Končelík představil záměr, aby nový proděkan pro vědu byl členem vědecké             

rady FSV, o což projevila zájem sama vědecká rada FSV. Životopis a seznam publikací byly               

součástí podkladových materiálů. Jaromír Krejčí řekl, že se v posledních dvou měsících            

seznamoval s fakultou, sešel se s řediteli institutů a domnívá se, že získal dobrý přehled o                

situaci na fakultě. 

Michal Červinka se zeptal, jestli bude Jaromír Krejčí interním nebo externím členem vědecké             

rady a jestli nenastane problém s poměrem interních a externích členů. Jakub Končelík             

odpověděl, že problém s poměrem interních a externích členů vědecké rady nenastane            

nezávisle na statusu Jaromíra Krejčího. Vilém Novotný se zeptal, jestli děkan plánuje            

odvolat z vědecké rady Michala Kubáta, který se stal jejím členem coby proděkan. Jakub              

Končelík řekl, že jej odvolat nechce. 

 

5 



Usnesení č. 6: AS FSV UK schvaluje komisi pro tajné hlasování ve složení Michal Červinka, 

Vilém Novotný, Tomáš Weiss. 

Pro: Angelovská, Ditrych, Emler, Halada, Novotný, Svoboda, Fischerová, Havelková, Höfer, 

Ježek, Svobodová, Štefaniková, Ulrich 

Proti: nikdo 

Zdržel se: Červinka, Weiss 

Nepřítomni: Paulus, Švec, Čermák, Martiník, Musilová 

Schváleno 

 

Usnesení č. 7: AS FSV UK dává souhlas s jmenováním doc. Mgr. Jaromíra Krejčího, Ph.D. 

do vědecké rady FSV UK. 

vydáno hlasovacích lístků: 15 

odevzdáno platných hlasovacích lístků: 15 

pro: 13 

proti: 0 

zdržel se: 2 

Schváleno 

 
8. Stručná informace o výsledku výběrových řízení Erasmus+ 

 
Proděkanka Kasáková podala senátu zprávu k výběrovým řízením na Erasmus+, která letos 
proběhla podle nových pravidel na základě dohody ředitelů institutů. Všichni studenti se 
mohou hlásit na výběrová řízení na všech institutech, nejen na svém domovském. V tomto 
roce nominovaly IMS, IPS a IES ve výběrových řízeních i studenty z jiných institutů (IMS 8 
studentů, IPS 6 studentů a IES jednoho studenta). Vilém Novotný vznesl dotaz na počet 
přihlášek za jednotlivé instituty, protože jsou jedním z kritérií pro rozdělování kvót. Zuzana 
Kasáková odpověděla, že nyní neví a že přesná čísla sdělí později. Dále se Vilém Novotný 
zeptal, jak bude fungovat nový systém kvót, když bylo na rozšířené ekonomické komisi 
uvedeno, že by měl mít vliv již na příští rozpočet. Zuzana Kasáková obecně popsala 
mechanismus systému, ale bez konkrétního vyčíslení dopadu. Michal Červinka se zeptal na 
postup v případě uchazečů z jiné fakulty. 
 

9. Předávání ocenění Zlatý kurz a mediálně nejviditelnější osobnosti FSV UK  
 
Petr Soukup předal ocenění za nejlepší předměty jednotlivých institutů a KJP. Filip Láb 
předal cenu mediálně nejviditelnějším osobnostem FSV UK. 
 

10. Aktualizace vnitřních předpisů FSV UK 
 
Proděkan Petr Soukup představil proces, během něhož se předpisy připomínkovaly. Vedení 
předložilo návrhy všech vnitřních předpisů kromě jednacího řádu AS FSV, jehož 
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překladatelem má být sám AS FSV. Byli zapojeni jak senátoři, tak vedení institutů a 
legislativní komise AS UK. Na základě domluvy s legislativní komisí AS FSV se dnes 
předpisy nebudou schvalovat, komise se sejde znovu a předpisy budou znovu poskytnuty k 
připomínkování. 
 
Důležitou otázkou, která vyvstala z návrhu Statutu, je neslučitelnost funkcí tajemníka 
institutu a člena AS FSV.  
 
Plénum se většinovým názorem shodlo na tom, že je lepší neslučitelnost tajemníka institutu 
a člena senátu nezavádět.  
 
 

11. Návrh usnesení k dění kolem Středoevropské univerzity v Budapešti (CEU)  
 
Ondřej Ditrych vyjádřil radost nad tím, že se FSV prostřednictvím děkana připojila k 
otevřenému dopisu ještě před hlasováním maďarského parlamentu. K usnesení navrženému 
Ondřejem Ditrychem proběhla krátká diskuze, ve které jej všichni podpořili. 
 
Usnesení č. 8: AS FSV UK vyjadřuje podporu Středoevropské univerzitě v Budapešti, která 
v současné době čelí bezprecedentnímu politickému tlaku maďarské vlády, jež hrozí vést k 
ukončení její činnosti. V době sílících populistických autoritářských tendencí a 
zpochybňování základních liberálních hodnot pluralitní demokracie v celé střední Evropě 
necelá tři desetiletí po pádu komunistických režimů považuje za bezpodmínečně nutné 
vzdorovat jakémukoliv tlaku na omezení akademických svobod a činnosti institucí 
nezávislého společenskovědního výzkumu a popisování světa na základě vědecké metody, 
nikoliv ideologie. 
Pro: Angelovská, Ditrych, Emler, Halada, Novotný, Svoboda, Weiss, Fischerová, Höfer, 

Ježek, Svobodová, Štefaniková, Ulrich 

Proti: nikdo 

Zdržel se: nikdo 

Nepřítomni: Červinka, Paulus, Švec, Čermák, Havelková, Martiník, Musilová 

Schváleno 
 

12. Různé 
 

- Jaroslav Ježek se zeptal na licence MS Office. Proděkan Tomáš Karásek popsal 

vývoj situace od rektorátního ÚVT, přes fakultní CIVT až po úroveň uživatelů - 

pedagogů a studentů FSV. V současné době probíhají testy, příští týden by 

pravděpodobně měla začít distribuce mezi členy akademické obce fakulty. 

- Jeho Magnificence pan rektor Tomáš Zima požádal, zda by mohl vystoupit na 

červnovém zasedání AS FSV UK. Senát se shodl, že přijít může, a že tato možnost 

bude poskytnuta i každému dalšímu kandidátovi na funkci rektora. 
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- Předsednictvo AS FSV UK předloží na příštím zasedání návrh harmonogramu volby 

kandidáta na funkci děkana. 

 
Zapsala: Tereza Svobodová 
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