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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE  
ZE DNE 5. 11. 2018 

 
Přítomni: Mgr. Petr Korcsok (MFF), Mgr. Jan Kretschmer (PřF), Tomáš Sychra (3. LF), Mgr. 
Michal Říha (PF), Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF), David Půlpán (FTVS) 
Zapsala: Mgr. Silvie Nedvědová (IPSC UK) 
 

I. Volba předsedy 
Novým předsedou hodnotící komise byl zvolen Tomáš Sychra.  
Byl zvolen poměrem hlasů pro 4, proti 0, zdržel se hlasování 1. 
 

II. Jednání komise týkající se žádostí o fakultní podporu činnosti studentských 
spolků na UK 

1. Common Law Society 

Prezentace spolku 

Spolek zastupuje Lucie Šímová. 
Činnost: semináře, letní školy, vydávání časopisu. 

• Příspěvek je žádán na podporu vydávání časopisu. Zástupkyně spolku přinesla magazín ke 
zhlédnutí. 

• Přiblížila historii spolku a magazínu. V současnosti probíhá výběrové řízení na 16. 
šéfredaktora, ten bude volit témata do dalšího vydání. 

• Jde o 1. anglicky psaný tematický magazín, který vydává studentský spolek, je jako jeden 
z mála vyhledatelný v internetové databázi akademických textů „Hein online“. 

• Kdo zde publikuje, má zajímavý přínos do CV, databáze není čistě právní, mohou 
publikovat i zájemci z dalších oborů. 

• Příklady autorů publikujících v magazínu: M. Bobek, Z. Kühn ad., publikují zde i studenti 
fakulty. 

• Cílem je také podpořit rozvoj debaty na různá témata, otevřít obzory, aby PF nebyla 
pouze tradicionalistická. 

• Kam by spolek chtěl směřovat: 
o Revidují web, chtěli by magazín více propagovat, jak ve spolupráci s fakultou, tak 

ve spolupráci s dalšími subjekty.  
o Plánují zlepšit PR a začít časopis znovu prodávat. 

 

Dotazy členů komise 

• Kde se magazín prodává?  
o Posílá se do všech právních a polo právních institucí po Evropě, převážně do 

velkých, známých institucí, pokud tedy někdo v časopisu publikoval, je to zajímavý 
příspěvek do CV, když se pak v takových institucích uchází o místo. 

o Každý autor má editora, ten je i zdrojem kontaktů, dále proofreading, redakční 
práce je velmi pečlivá, zároveň odborníci pro časopis pracují za nízké honoráře 
nebo zdarma. Na závěr se pořádá publikační oslava, autoři se sletí do Prahy, na 
oslavě jich bývá hodně, i když jsou často z různých zemí. 

o Časopis se publikuje i online, tato aktivita by se měla více rozvinout. 
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• Jde o čistě studentský projekt, podpora fakulty je zatím nízká, jak co se týká tvorby, tak 
financování. Zkoušeli jiné sponzory? 

o Ano, podporoval je spolek, teď se časopis snaží se o spolupráci s jednotlivými 
katedrami. 

o Většina autorů publikuje zdarma nebo za symbolické příspěvky, editoři drobné 
částky. 

o Jako další podpora financování funguje placená inzerce. 

• Kdo je šéfredaktorem?  
o Minulý byl čerstvý absolvent, současný je student právnické fakulty. Nový 

šéfredaktor vždy rozhoduje o obsahu dalšího čísla. 

• Existují statistiky počtu čtenářů?  
o Vzhledem k tomu, že žádají o podporu 20 000, snaží se překlopit magazín do 

digitální verze, aby se čtenost zvýšila. Přesnou statistiku nemají. 

• Jaký bývá počet výtisků?  
o Minulý magazín měl 400 výtisků. 

 
Poznámka spolku: K rozhodnutí podat žádost se spolek rozhodl poté, co CLS nedostal 
evropský grant, přesto chtějí s vydáváním časopisu pokračovat 
 

Diskuse komise 

Komise se shoduje, že projekt je smysluplný a má některé výjimečné charakteristiky. 
 

2. Socka 

Prezentace spolku 

Spolek zastupuje Anna Bártová.   

• Účelem akcí pořádaných spolkem je lépe se poznat. 

• Příklady akcí: Větší akce, jako Vánočka, vánoční večírek, akce na závěr letního semestru, 
tyto akce jsou převážně zábavného charakteru. Další akce: Socinema během semestru, 
dále společně se spolkem Miroslava přednášky u vína, vždy na téma, ke kterému se 
pozve odborník AV aj.  

• V plánu mají další aktivity, např. diskusní klub, přednáška o dezinformacích. Mají malý 
přesah i mimo domovskou fakultu, rádi by zvýšili interakci mezi spolky různých fakult. 
Spolek dále uvádí plán na konferenci české sociologické společnosti v Hradci Králové. 

 

Dotazy členů komise 

• Jak velká je účast na akcích?  
o Jak která akce, Socinema méně lidí 10-15, večery u vína kolem 30, na oslavu je 

maximum 80 lidí. 

• Přispívá na činnost spolku katedra?  
o V rámci rozpočtu jen náklady, žádné příjmy, katedra poskytuje finance výjimečně, 

spíš třeba na ples, jinak si mohou například tisknout některé menší materiály. 

• Náklady na prostor na akci, je uvedena částka 5000 Kč, kde se to bude konat?  
o Potřebují vyvýšené místo na přednášku, takže není jednoduché sehnat vhodný 

prostor a bývají dražší, zatím prostor nemají, zkoušeli kasárna Karlín. 

• Co je obsahem párty? 
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o Členové spolku konkrétně náplň zatím neprojednávali, měla by být v podobném 
duchu jako vánoční a letní večírek, přiměřený program a volná zábava. 

• Jaká je udržitelnost? Aby se příští rok nežádal příspěvek na to samé? 
o Odpověď: Děláme testovací semestr, zda bude větší účast, výbor je nový, chtějí 

zavést nové věci a předpřipravit vše pro nástupnický výbor. Finance navíc by 
mohly pomoci pozvednout akce, aby to nebyly pouze opakující se akce. 

 

Doporučení členů komise 

• Komise doporučuje spolupráci s dalšími spolky a s fakultou, navrhuje napsat panu 
děkanovi, chválí Socinema. Dále doporučuje snížit náklady, doporučuje další prostory, 
např. SKC. 

• Zůstává otázka v čem je prezentovaná činnost mimořádná, proč by měli dostat víc peněz, 
než je běžné? 

• Hodnoticí komise dále doporučuje, aby příští žádosti obsahovaly pouze jednu aktivitu, 
nikoli shrnutí fungování spolku jako celku. Bylo by také vhodné zdůraznit potenciál akce 
pro celouniverzitní obec. Členové komise věří, že akce se v dalším ročníku vydaří. 

 

Diskuse komise 

Celá žádost je na několik akcí, celková částka je 15 000. Možná by bylo vhodné přidat na 
Socinema a ponížit náklady na párty? Členové navrhují požádat o vyjádření právní odbor. 
Je otázkou, zda by se nemělo žádat o jiný druh podpory, jsou to tři akce, ne jedna. 
Probíhá diskuse, zda podpořit ve výši 15 000 nebo částku ponížit. 
Situace má různé aspekty. Aktivity jsou to nové, bylo by vhodné je podpořit, na druhou 
stranu, nejde o výjimečné akce, komise doporučuje příště zkusit i žádost o jiné formy 
podpory a využití méně nákladných prostor. 
Mezi členy komise jsou i názory, že by se měla dát nižší podpora, protože jde převážně 
o akce jedné katedry, většinou párty, v podstatě zafinancování spolku, na druhou stranu 
Socinema a večery se sociology jsou výjimka. 
 
Jednání směřuje k návrhu snížit příspěvek na 10 000 Kč, další návrh 11 500 Kč. 
Členové komise se shodují na tom, že problém v tom, že je to více žádostí dohromady, 
navrhují dát doporučení oddělovat žádosti týkající se jednotlivých aktivit. 
Hlasování o usnesení o podpoře ve výši 10 000 Kč a o znění doporučení.  
 

3. Matfyzák 

Prezentace spolku 

Spolek zastupuje Miroslav Štochel 

• Beánie – uvítací akce pro nastupující matfyzáky, tradiční, dělali ji už naši vyučující 

• v budově MFF na Tróji. 

• Program: kapely, fyzikální pokusy, výstavka, vše je neformální, od 7 do půlnoci, vesměs 
se to všem líbí. 

• Účast: minule bylo 550 osob, rozdávají pásky, mají tedy evidenci. 

• Akce je nezisková. 

• Poznámky k rozpočtu: pití a stravování bylo, na pití se vydělalo, stravování prodělalo. 
Doklady jsou k dispozici, ještě ale celá akce není zúčtovaná. V žádosti byl odhad nákladů, 
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teď už znají skutečnost, některé náklady byly nižší, některé naopak vyšší než bylo 
odhadováno. Nakonec náklady budou spíš vyšší, než byl odhad. 

 

4. Juristi 

Prezentace spolku 

Spolek zastupuje Michal Pařízek. 

• Koncert studentských kapel, zpětná žádost. 

• Účinkovaly kapely z celé UK a zvána byla široká veřejnost. 

• Koncert doplatil na to, že byl v pátek, dorazilo méně lidí, než se očekávalo, selhaly 
odhady založené na zájmu vyjádřeném na Facebooku. 

• Spolek se zaměřuje na kulturní akce na fakultě. 

• Snaha oživit fakultu. 
 

Dotazy členů komise 

• Kolik bylo návštěvníků?  
o 195 platících, členové kapel a spolků měli volný vstup. 

• Když se sečtou příjmy a náklady, je celková částky nižší, než o jakou je žádáno?  
o Návrh, ponížit částku, která je v žádosti o částku, která je nad náklady. 

 

Doporučení členů komise 

Členové komise navrhují zlepšení propagace akce. 
 

Diskuse komise 

Je třeba odůvodnit, proč byla ponížena částka. Je to proto, aby byla zachována neziskovost 
akce tak, aby akce splňovala podmínky stanovené opatřením. 
 

5. Trimed 

Prezentace spolku 

Spolek zastupuje Radek Štefela. 

• Žádost o podporu se týká akce Charitativní hudební festival 3. LF. 

• Účast studentů, učitelů i dalších zaměstnanců, co se týká účinkování. 

• Akce je otevřená pro širokou veřejnost. 

• Hlavním cílem je usnadnit prvákům vstup na fakultu. 

• Dbát mimo jiné na provázanost mezi studenty a pedagogy. 
 

Dotazy členů komise 

• Kde se akce koná? 
o Rock café, Národní třída. 

• Jakou účast pořadatelé odhadují? 
o Asi 500 návštěvníků. 
o Náklady byly na drobné občerstvení pro účinkující a hlavně na výrobu 

upomínkových předmětů. Dále je zmíněn prodej upomínkových předmětů, např. 
otvíráky, placky s citáty, které se za rok nasbíraly na škole, výtěžek na 
dobročinnou organizaci, mobilní hospic Ondrášek 

• Kolik bylo předmětů? Komise doporučuje, že by bylo lepší počet v žádosti uvést.  
o Odpověď: byly přiloženy daňové doklady, tam by měly počty být. 
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• Je nějaký výtěžek z akce?  
o Akce je nezisková. 

• Dotaz na cenu sestřihu hudebního vystoupení. 
o 500 Kč, vystoupení zařizoval předseda, doplní se do dokumentace. 

 

6. Kappa Omega 

Prezentace spolku 

Spolek zastupuje Michal Říha. 

• Akce Noc fakulty je významnou univerzitní akcí. 

• Akce je součástí festivalu univerzita a republika. 

• Plánují zvýšení počtu přednášek a potřebují je financovat. Bude 8 místností s programem. 

• Přednášet budou například prof. Sokol, prof. Kovář, prof. Anděl, jedním z témat bude 
Istanbulská úmluva, budou i další témata, kromě toho také bohatý zábavný program. 

• Soutěžní kolo Science Slamu, 8 soutěžících. 

• Minulý rok přišlo 3000 lidí, letos očekávají 1000. 

• Všichni organizátoři jsou dobrovolníci, jediná odměna tričko. 

• Žádá se o 10% rozpočtu, sehnali i jiné sponzory, dále barter za propagaci. Se změnami 
v programu odpadla částka za ubytování, naopak cena za stage půjde nahoru, grafika 
nahoru, některé věci dolů. 

 

Dotazy členů komise 

• Proč není v rozpočtu v žádosti barevně vyznačeno, které body konkrétně chtějí podpořit? 
o Žádost odpovídá formálním požadavkům i tak, jak je. 
o Žádají o celkem malou částku, protože se podařilo se získat financování jinde, i od 

fakulty. 
o Možná by tato žádost mohla směřovat spíše na sociální komisi, ale nechtějí čerpat 

z toho fondu, pokud to není nutné a peníze z HK mají jednodušší čerpání. 
 

III. Vyhodnocení obdržených žádostí o jednorázovou podporu zájmové 
činnosti na fakultě 

1. Common Law Society 

Usnesení 

Hodnotící komise doporučuje vyhovět žádosti v řádné míře 15 000 Kč, nicméně ponechává 
na JM panu rektorovi rozhodnutí, zda nebyla naplněna podmínka mimořádného charakteru 
projektu, tak aby mohla být udělena finanční podpora ve výši 20 000 Kč.  
Hodnotící komise chápe mimořádnost v profesionálním zpracování a jedinečném charakteru 
aktivity (Hein online).  
Hlasování: 6-0-0 
Schváleno 
 

2. Socka 

Usnesení 

Akce splňuje podmínky stanovené opatřením rektora č. 13/2018, nicméně komise 
doporučuje vyhovět žádosti ve snížené míře 10 000 Kč. Hodnotící komise by ráda ocenila 
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snahu spolku začít pořádat nové akce. Přesto, vzhledem k nedostatečnému obhájení akce 
„Oslava 5. narozenin SOCKY“, navrhuje tuto sníženou výměru.  
Hlasování: 6-0-0 
Schváleno 
 

3. Matfyzák 

Usnesení 

Akce splňuje podmínky stanovené opatřením rektora č. 13/2018. Komise doporučuje 
vyhovět žádosti v plné míře 10 000 Kč, jelikož se jedná o akci, která napomáhá začlenění 
nových studentů Matematicko-fyzikální fakulty do vysokoškolského života a tím napomáhá 
správnému rozvoji studentů jako členů studentské obce Univerzity Karlovy. 
Hlasování: 5-0-1 
Schváleno 
 

4. Juristi 

Usnesení 

Komise doporučuje vyhovět žádosti ve snížené výměře 14 861 Kč, tak aby byla zachována 
neziskovost akce, dle podmínek stanovených opatřením rektora č. 13/2018. Hodnotící 
komise by ráda zdůraznila potenciál akce pro celouniverzitní obec a věří, že akce se v dalším 
ročníku vydaří.  
Hlasování: 6-0-0 
Schváleno 
 

5. Trimed 

Usnesení 

Akce splňuje podmínky stanovené opatřením rektora č. 13/2018, komise doporučuje 
vyhovět žádosti v plné míře 6 000 Kč. Zaměření akce pro širokou veřejnost přispívá  
k dobrému jménu Univerzity Karlovy a mateřské fakulty, a to především charitativním rázem 
akce. 
Hlasování: 5-0-1 
Schváleno 
 

6. Kappa Omega 

Usnesení 

Akce splňuje podmínky stanovené opatřením rektora č. 13/2018, doporučujeme vyhovět 
žádosti v plné míře 15 000Kč. Její zaměření pro širokou veřejnost přispívá k dobrému jménu 
Univerzity Karlovy a mateřské fakulty, především populárně vědeckým charakterem akce.  
Hlasování: 5-0-1 
Schváleno 
 


