
 

Akademický senát UK FTVS 
 
     
 Č.j.: AS-05/2017 
 

Zápis z řádného zasedání ze dne 16. 5. 2017 ve 13.00 hod 
 

Přítomni (bez titulů): viz prezenční listina 
Komora akademických pracovníků (a): Heller, Hojka, Zahálka, Coufalová, Hráský, Pokorná, 
Panská, Jelen, Jebavý, Dvorský, Malá, Harbichová 
Studentská komora (s): Ižovská, Anděrová, Thiel 
Omluveni: Kaplan (a), Novotná (a), Omcirk (s), Brtník (s), Pecinová (s) 
Nepřítomní: Bujnovský (s) 
Hosté: (bez titulů): Kohlíková, Zelenka, Petr, Vindušková, Tůma, Gryc, Slepička, Zima, Fiala, 
Bunc 
 

 
1. Vystoupení Jeho Magnificence pana rektora 

Předseda Heller přivítal všechny přítomné, a především Jeho Magnificenci prof. Tomáše 

Zimu, který následně hovořil o svém programu pro volbu kandidáta na funkci rektora. 

Zmínil autonomii a samosprávu univerzity, kde UK by měla být svobodnou, sebevědomou, 

prestižní univerzitou, vážící si svých tradic, ale i moderní, inspirativní a pro celý svět 

otevřenou institucí. Hovořil o využívání potenciálu univerzity i vzhledem k UK FTVS, 

propojování vědy a výzkumu s vzdělávací činností, přípravách akreditací studijních oborů, 

institucionálním financování vědecké činnosti. Informoval, že bylo vytvořeno Evropské 

centrum UK, které má pomáhat fakultám s identifikací vhodných grantových příležitostí. 

Dále hovořil o prioritách vzdělávací a vědeckovýzkumné činnosti, kde je třeba rozvíjet 

studijní programy, zachovat nabídku oborů a zvýšit počet studijních programů v cizích 

jazycích. Měla by se podporovat mezioborovost a internacionalizace doktorského studia. 

Dále pan rektor zmínil třetí roli univerzity jako vztahu univerzity ke společnosti v co 

nejširším smyslu slova, vytváření pozitivního obrazu univerzity, její prezentaci směrem 

k veřejnosti i do vlastních řad, nezbytnost úprav a schválení vnitřních předpisů a 

implementace požadavků novely vysokoškolského zákona do vnitrouniverzitní legislativy. 

Dále je třeba rekonstrukce a obnovy určitých objektů UK, je zde snaha o zvýšení benefitů 

pro zaměstnance, zkvalitnění kolejí a menz a taktéž snaha o aktualizaci mzdového předpisu. 

Na závěr pan rektor poděkoval za interakce se zástupci UK FTVS. 

Předseda Heller vyzval přítomné k dotazům na Jeho Magnificenci pana rektora.  

Senátor Jelen zmínil některé ekonomické propady a požádal o příslib schůzky nad těmito 

problémy. Pan rektor uvedl, že se snaží zjednodušovat pravidla rozdělování finančních 



prostředků a souhlasil se schůzkou ohledně ekonomických otázek. Dále se senátor Jelen 

zeptal na vykazování práci, psaní deníků v rámci programů VaVpI. Pan rektor uvedl, že 

bohužel s tímto nic neudělá. Senátor Zahálka se zeptal na stavbu sportovní haly. Pan rektor 

uvedl, že toto je již schváleno a až budou vyřízené formality bude možné začít s výstavbou. 

Dr. Musálek se zeptal na grantovou agenturu, kdy se před časem mluvilo o vytvoření 

panelu, který bude interdisciplinární. Pan rektor uvedl, že svolal grantovou radu na příští 

týden, kde tuto potřebu může zmínit. Proběhla diskuse ohledně rozdělení vysokých škol. 

Senátorka Malá se zeptala na zahraniční studium a zeptala se, zda se neuvažuje o nějaké 

osobě na univerzitě, která by se této oblasti věnovala pro všechny fakulty. Pan rektor Zima 

zmínil možnosti propagace jednotlivých fakult. Proděkan Petr se zeptal na zjednodušení 

přijímání zahraničních studentů. Pan rektor uvedl, že tato věc se již řeší. Do diskuse se 

zapojila dále i proděkanka Vindušková. 

 

2. Projednání a schválení programu zasedání  

Předseda AS UK FTVS Heller seznámil přítomné s programem zasedání. 

Hlasování programu zasedání: (12-0-0) 

 

Usnesení 01/05/2017: AS UK FTVS schválil program zasedání 16. 5. 2017. 

 

3. Projednání a schválení zápisu z řádného zasedání dne 18. 4. 2017 

Předseda Heller seznámil senátory s návrhem zápisu z řádného zasedání dne 18. 4. 2017 

Hlasování o zápisu z řádného zasedání dne 18. 4. 2017: (13-0-1). 

Usnesení 02/05/2017: AS UK FTVS schválil zápis z řádného zasedání dne 18. 4. 2017. 

 

4. Vystoupení vedení fakulty 

Děkanka poděkovala za pozvání na schůzku s panem rektorem. 

Informovala, že na fakultě se jedná o zařazení a financování studijního směru pro 

handicapované studenty. Dne 15. 5. 2017 byli na UK FTVS zástupci pedagogické fakulty, 

neboť tuto fakultu čeká velká rekonstrukce a budou potřebovat provizorní prostory. Jednalo 

se tedy o možnostech pronájmu. Dále děkanka zmínila garantování oborů a školení 

doktorandů. Proběhlo zhodnocení studentské vědecké konference. Vyšel projekt OPVV 15 a 

16. Došlo k určitým platovým úpravám u některých zaměstnanců, na některých pracovištích 

byl zvýšen finanční obnos na nenárokovou složku mzdy. Byla vyhodnocena publikační 

činnost za rok 2016 a je zde několik chyb, které budou napraveny. Předseda Heller zmínil 



problematiku predátorských časopisů. Senátor Zahálka zmínil krácení financí na specifický 

vysokoškolský výzkum. 

 

5. Projednání a schválení získání stavebního povolení studentských kolejí pro zahraniční 

studenty na sousedícím pozemku 

Tajemník Zelenka reagoval na dotaz senátora Zahálky, zda tento dokument byl projednáván 

na rektorátu tak, že toto není s kým diskutovat, nespadá do agendy stavebního odboru. 

Došlo ke změně memoranda na smlouvu o spolupráci. Variantu vybudování cesty investor 

opustil. Dále tajemník zmínil některé změny ve smlouvě. Proběhla diskuse k předložené 

smlouvě. Senátor Zahálka navrhl oddělit stavební záměr od konkrétního schválení smlouvy. 

Tajemník uvedl, že investor chce pouze souhlas, ale fakulta za to požadovala nějaké 

benefity, takže druhá strana navrhla předloženou smlouvu o spolupráci. Bylo navrženo 

usnesení vyjadřující postoj AS UK FTVS. 

Hlasování o usnesení 03/05/17: (13-0-0) 

 

Usnesení 03/05/2017: AS UK FTVS vyjádřil kladné stanovisko k záměru realizace 

Územního řízení a stavebního povolení pro stavbu ,,Vysokoškolské koleje Veleslavín“ 

v Praze 6. Návrh na kompenzaci za využití pozemku bude formulován ve smlouvě o 

spolupráci. 

 

6. Projednání a schválení Pravidel pro organizaci studia 

Proděkanka Vindušková uvedla, že Pravidla pro organizaci studia byla předložena již na 

minulém zasedání, došlo ale ještě k drobným úpravám. Předseda Hojka uvedl, že studijní 

komise nemá k předloženému dokumentu připomínky. Senátor Zahálka za legislativní 

komisi se dotázal na některé úpravy. Proběhla diskuse ohledně Pravidel pro organizaci 

studia. 

Hlasování o Pravidlech pro organizaci studia: (14-0-0) 

 

Usnesení 04/05/2017: AS UK FTVS schválil Pravidla pro organizaci studia. 

 

7. Projednání a schválení Pravidel pro přiznávání stipendií 

Proděkanka Vindušková zmínila drobné změny v Pravidlech pro přiznávání stipendií. 

Studijní komise neměla připomínky, zástupce legislativní komise uvedl, že jejich 

připomínky byly upraveny. 

Hlasování o Pravidlech pro přiznávání stipendií: (13-0-0) 



 

Usnesení 05/05/2017: AS UK FTVS schválil Pravidla pro přiznávání stipendií. 

 

8. Projednání a schválení Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky 

Předseda studijní komise uvedl, že komise se nad tímto dokumentem nesešla. Senátor 

Zahálka za legislativní komisi uvedl, že ten předpis by měl řešit něco jiného, než je 

v nadřízeném předpisu. Proděkan Bunc uvedl, že zde bylo několik variant a že tedy ujednotí 

verze a zašle definitivní. Senátorka Coufalová se dotázala, zda by šlo do dokumentu 

zakomponovat pravidla pro uznávání diplomové práce jako práce rigorózní. Proděkan Bunc 

souhlasil. 

 

9. Různé 

Předseda Heller informoval, že lze podávat návrhy na kandidáta na rektora. Senátor Zahálka 

upozornil, že na příštím zasedání je třeba vyhlásit volby na děkana. Proběhla diskuse 

ohledně návštěvy Jeho Magnificence pana rektora. AS UK FTVS vyjádřil podporu panu 

rektorovi v nové kandidatuře na funkci rektora. 

Hlasování o vyjádření podpory: (11-0-2) 

 

Usnesení 06/05/2017: AS UK FTVS vyjadřuje Jeho Magnificenci panu rektorovi prof. 

Tomáši Zimovi podporu v kandidatuře na funkci rektora. 

 

Zapsala: Coufalová 

  

 Za AS UK FTVS 

 předseda doc. MUDr. Jan Heller, CSc. 

 
Na vědomí:  doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc., děkanka UK FTVS 

        Ing. Radim Zelenka, Ph.D., tajemník UK FTVS 

   


