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Základní údaje o organizaci
název:
sídlo:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

Studentský fond Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, o. s.
zapsaný u MV ČR v registru o. s. pod č. j. VSP/1-96/90-R dne 7.5.1990
náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 – Staré Město
148 911 58
CZ 148 911 58
Raiffeisenbank, a.s., Praha 4, č. účtu: 5033673001/55001

počet členů:
počet přátel:2

3 753 (k 15.10.2012)
239 (k 15.10.2012)

Kontaktní údaje
webové stránky:
facebook:
email:
telefonní spojení:

http://strada.ff.cuni.cz/
http://www.facebook.com/stradaff
sr@ff.cuni.cz
221 619 297

Personální složení orgánů Studentského fondu FF UK, o. s. (SF)
Dne 17.10.2012 proběhla valná hromada SF a 30.10.2012 ustavující schůze Studentské rady,
na nichž byly ustaveny volené orgány SF pro funkční období 2012/2013. Závažným
problémem však byla nízká účast na valné hromadě a nedostatek kandidátů do Studentské
rady (SR): kandidovalo pouze 12 osob na 12 volených míst. V průběhu funkčního období
navíc celá řada členů SR buď složila mandát, nebo pro nedostatečnou aktivitu ztratila členství
v SR (poprvé byl použit institut ztráty mandátu pro 3 neomluvené neúčasti na schůzích);
vzhledem k neexistenci náhradníků tak postupně klesal počet radních a SR zakončila svoje
funkční období se sedmi členy. Již 12.12.2012 rezignoval Damián Hilský, 7.1.2013
rezignovala Šárka Pospěchová, která zároveň vykonávala funkci hospodáře, jež byla
přeobsazena Milošem Bělohlávkem; 10.6.2013 ztratili mandát Werner Roth a Klára
Vaníčková a 14.10.2013 mandát ztratil Jan Fršlínek. Počet členů tak v červnu v rozporu
s Jednacím řádem SR klesl pod minimum devíti, nicméně stanovy zamezují svolat valnou
hromadu mimo semestr, a proto se počkalo až na řádný termín 23.10.2013.

1

Odkaz na transparentní účet: http://www.rb.cz/firemni-finance/transparentniucty/?tr_acc=vypis&account_number=5033673001.
2
Status přítele Studentského fondu FF UK, o. s., definují Stanovy sdružení. Jedná se o osoby, které nejsou členy
Studentského fondu, ale za roční poplatek 50,- Kč mohou využívat veškeré výhody, které Studentský fond svým
členům nabízí, zejména tedy nabídek Divadelního a Hudebního klubu Studentské rady.
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Studentská rada (SR)
předseda:
David Pavlorek, d.pavlorek@seznam.cz
místopředseda:
Jiří Pilip, j.pilip@centrum.cz
hospodář:
Šárka Pospěchová, yapi@seznam.cz (do 7.1.2013)
Miloš Bělohlávek, milbelohlav@seznam.cz (od 7.1.2013)
tajemnice:
Marta Harasimowicz, trnka@o2.pl
radní:
Miloš Bělohlávek, milbelohlav@seznam.cz
Petr Dekastello, post@dekastello.net
Jan Fršlínek, jan.frslinek@seznam.cz (do 14.10.2013)
Damián Hilský, damianohmaly@mail.ru (do 12.12.2012)
Alžběta Kálalová, al.kalalova@seznam.cz
Soňa Nováková, soni.novakova@seznam.cz
Werner Roth, roth.wer@gmail.com (do 10.6.2013)
Klára Vaníčková, vanickova.klara@centrum.cz (do 10.6.2013)

Revizní komise (RK)
členové:
Michal Ježek, jezmich@gmail.com
Silvie Mitlenerová, aranel87@ymail.com
Libor Procházka, prochazka.libor@seznam.cz

Organizační záležitosti
SR a RK ve svém složení zachovaly kontinuitu. Do nové SR bylo znovu zvoleno 5 radních
z funkčního období SR 2011/2012 (Miloš Bělohlávek, David Pavlorek, Jiří Pilip, Klára
Vaníčková), do RK byli zvoleni 1 radní z předchozí SR (Silvie Mitlenerová) a znovu zvolen 1
revizní komisař z předchozí RK (Libor Procházka). Do SR a RK byli též zvoleni lidé
s dřívějšími zkušenostmi ze SR: Marta Harasimowicz a Michal Ježek.

Schůze SR
V průběhu funkčního období bylo řádně svoláno celkem 12 schůzí (30.10., 12.11., 3.12.2012,
7.1., 28.1., 25.2., 12.3., 9.4., 7.5., 10.6., 16.9 a 14.10.2013), přičemž 2 byly
neusnášeníschopné (7.5. a 16.9.2013). Vedle toho byla 14.5.2013 uskutečněna schůze
s fakultními spolky, na níž byly předloženy možné návrhy na změnu stanov SF, jež by
4

umožňovaly větší participaci spolků na činnosti SR. Tyto návrhy byly odmítnuty, nicméně
bylo dohodnuto, že SR bude pravidelně svolávat podobné schůze spolků za účelem lepší
komunikace. Zápisy ze schůzí dosud nejsou veřejně dostupné, a to z důvodu nevyhovujících
webových stránek – bude úkolem příští SR toto napravit.

Komise SR
SR v průběhu funkčního období ustavila jako své poradní orgány celkem 1 komisi a
4 pracovní skupiny:
30.10.2012 byla ustavena komise pro kontrolu SF servisu, spol. s r. o., ve složení David
Pavlorek (vedoucí), Miloš Bělohlávek, Jan Fršlínek, Alžběta Kálalová a Klára Vaníčková.
Komise se sešla i za účasti dalších členů SR a RK jednou: 9.11. Zbylé aktivity této komise
byly orientovány na průběžnou komunikaci jejích členů (Klára Vaníčková 7.1.2013 na schůzi
SR vznesla stížnost, že tato komunikace byla ze strany předsedy komise nedostatečná; SR se
touto námitkou však dále nezabývala). Tato komise navázala na práci stejné komise
z předchozího období a jejím úkolem bylo zajistit převod jmenované společnosti z vlastnictví
SF na nového společníka. Ze dvou uchazečů (lektorky SF servisu a Czech Financing
Company, a. s.) SR 7.1.2013 rozhodla ve prospěch Czech Financing Company, a. s. Převod
společnosti byl následně uskutečněn 9.1.2013.
12.11.2012 byla také ustavena plesová pracovní skupina ve složení Klára Vaníčková
(vedoucí), Jan Fršlínek, Alžběta Kálalová, David Pavlorek, Libor Procházka a Werner Roth.
Tato skupina se scházela ad hoc kvůli přípravě plesu, sešla se celkem pětkrát. Skupina však
nejednala pružně a celá řada organizačních aktivit se přenesla mimo ni. Např. Alžběta
Kálalová organizovala tombolu zcela samostatně a celou řadu práce zajišťovali lidé, kteří ve
skupině předtím nebyli: Petr Dekastello a Jiří Pilip většinu propagace, Silvie Mitlenerová
značnou část programu, který sestavovala v koordinaci s Klárou Vaníčkovou a Wernerem
Rothem. Činnost skupiny byla pochopitelně po plesu ukončena.
Téhož dne byly ustaveny i zbylé pracovní skupiny:
V prvé řadě komunikační pracovní skupina ve složení Jiří Pilip (vedoucí), Petr Dekastello,
Jan Fršlínek, Alžběta Kálalová, Soňa Nováková, Werner Roth a Klára Vaníčková. Skupina
měla za úkol sladit komunikační kanály, tj. web, novinkový systém, Facebook a Twitter,
projednat možnou změnu loga SF a SR, komunikovat se studijními konzultačními skupinami
a také se Studentskou unií UK, dále si vytkla za cíl obejít všechny fakultní základní součásti
s nabídkou spolupráce. Prezentovat nabídku spolupráce katedrám a ústavům se však podařilo
pouze u přibližně poloviny základních součástí FF.
Dále se ustavila kulturní pracovní skupina ve složení Jan Fršlínek (vedoucí), Petr
Dekastello, Soňa Nováková a Werner Roth. Ta měla za úkol připravit projekt oživení fakulty.
V zimním semestru instalovala mezi 2. a 3. patrem hlavní budovy FF UK výstavu obrazů.
V LS připravila projekt rozmístění odpočinkových zón na budově. Tento projekt byl
s částečným úspěchem projednáván s vedením fakulty.
Akademická pracovní skupina ve složení David Pavlorek (vedoucí), Petr Dekastello a Jan
Fršlínek připravila projekt rozšíření kurzů společného základu o akademické psaní a rétoriku.
Tento projekt byl prezentován děkanovi a ten jej přijal velmi pozitivně s tím, že jej předložil
5

k projednání studijní komisi fakulty a mohl by být realizován již v letním semestru 2014.
Projekt se vyvíjí slibně i s tím, že jej má ve svém programu i fakultou navržená kandidátka na
funkci děkana FF UK.

Studijní konzultační skupiny (SKS)
Podle Jednacího řádu SR již v rámci SF funguje institut tzv. SKS, které představují
samostatně organizované studentské spolky složené z členů SF, jejichž činnost zaštiťuje SF.
Jejich vytvoření a vnitřní strukturu schvaluje SR, která zároveň vykonává svůj dohled
nad jejich činností. Na konci funkčního období pod SR fungovalo 9 SKS:
Pro AKtivní ETnologii (PAKET)
Pražský religionistický spolek (PRS)
Vzhůru do sklepů!
Psychologie – Studentská iniciativa (Ψ)
Monasterologický spolek FF UK
Salsa4Water Prague
Spolek všeslovanské vzájemnosti (SVV)
Filosofický intelektuální klub (FIK)
Zlatý voči
Jejich výroční zprávy budou doplněny na webové stránky SR.
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Kluby SR
SR v průběhu funkčního období 2011/2012 pokračovala v dlouhodobém provozování
3 kulturních klubů. Jedná se o Divadelní klub, Filmový klub a Hudební klub.

Divadelní klub (DK)
divadlo.sr@ff.cuni.cz
Jako vedoucí divadelního klubu pokračovala externí spolupracovnice SR Tereza Kortusová.
V květnu 2013 pak z důvodů své zahraniční stáže a se souhlasem vedení SR předala svoji
agendu studentce divadelní vědy Kateřině Hrabětové. Vzhledem k zájmu, jakému se
u studentů DK těší, patří tento klub k „vlajkovým lodím“ činnosti SR. Prostřednictvím DK se
SR snaží studentům nabízet zlevněné lístky do divadel.

Filmový klub (FK)
Vedoucím FK zůstal Miloš Bělohlávek. Klub se konal nepravidelně v komorním formátu
v místnosti SR. Naším cílem je propojit FK s projektem širší báze filmových klubů na UK
nového místopředsedy SU UK Jan Jindry.

Hudební klub (HK)
hudba.sr@ff.cuni.cz
Vedoucím hudebního klubu byl určen Werner Roth, jeho agendu však záhy převzal Jiří
Pilip, jemuž se podařilo vyjednat obnovení spolupráce s Českou filharmonií
a se Symfonickým orchestrem Hlavního města Prahy (FOK). HK nabízí podobně jako DK
zlevněné lístky na představení.

Útěky na desku
V návaznosti na předchozí tři roky, kdy SR pod názvem Útěky na desku pořádala pravidelné
večerní hraní celé řady deskových her na půdě FF UK, se letošní SR rozhodla v těchto akcích
pokračovat. Tyto herní večery, jež za SR zaštiťovala Soňa Nováková, se konaly obvykle
jednou za 14 dní. Díky spolupráci s Knihovnou Jana Palacha se nejčastěji konaly v jejích
prostorech. Účast na deskohraní však bývala omezená. V letním semestru se pak deskohraní
konalo již nepravidelně.

Projekty SR
projekt.sr@ff.cuni.cz
Za uplynulé funkční období nebyla SR schopna vyčlenit finanční prostředky na vypsání svého
grantového řízení. Byl však vypracován manuál pro žádání o podporu i mimo tato řízení. Byla

předložena jediná žádost, a sice na podporu organizace večírku FIK. Tento projekt byl
zamítnut, jelikož měl financovat potraviny.
SR se pokusila výpadek vlastních prostředků nahradit tím, že svým prostřednictvím podávala
projekty SKS na SU UK, která v uplynulém ak. roce otevřela dvě grantová řízení. V obou
projektech (Vzhůru do sklepů! a SVV) získal Fond po čtyřech tisících Kč.
Jako jeden z hlavních dlouhodobých projektů bylo pokračování Multimediálním projektu
UK, tj. rozšiřování webu Jana Palacha janpalach.cz. Ten byl dotován z prostředků UK
v minulém roce částkou 187 tis. Kč. Projekt byl v červenci úspěšně vyúčtován a odsouhlasen
kancléřem UK.

Činnost SR k odkazu Jana Palacha
44. výročí smrti Jana Palacha
Každoroční vzpomínkové akce u příležitosti výročí sebeobětování Jana Palacha byly 16.
ledna 2013 zahájeny projevem rektora Univerzity Karlovy prof. PhDr. Václava Hampla,
DrCs., a představením nového obsahu webových stránek věnovaných Janu Palachovi.
Program pokračoval pietním aktem u pamětní desky na budově Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze. Dále proběhl např. Happening pro Palacha či předpremiéra filmové trilogie
Hořící keř. Palachův týden byl zakončen mší věnovanou Janu Palachovi, kterou celebroval
Mons. Tomáš Halík.

Ples FF UK
SR každoročně organizuje reprezentativní ples FF UK. Letošní ples proběhl ve čtvrtek
21.3.2011 jako již tradičně v Národním domě – Kulturním domě železničářů (nám. Míru 9,
120 53 Praha 1). Termín byl vybrán jako první volný čtvrtek v Národním domě.
Organizace plesu probíhala pod vedením Kláry Vaníčkové. Velice bohatou tombolu
zajišťovala Alžběta Kálalová, sponzory vedle ní úspěšně oslovovali zejména Marta
Harasimowicz, Jiří Pilip a Petr Dekastello.
Ples moderovali Silvie Mitlenerová a Jiří Pilip, úvodní slovo pronesl děkan FF UK Michal
Stehlík. Hudební doprovod v hlavním sále zajistil osvědčený Magnum Jazz Big Band.
Ceny lístků byly stanoveny na 230,- Kč stání, 250,- Kč sezení a 210,- Kč zlevněné (ceny tedy
zůstaly stejné jako vloni). Bohužel se ples nepodařilo zdaleka vyprodat, a to i přes masivní
propagaci. Na ples přišlo celkem 527 platících návštěvníků, což je v porovnání s r. 2011 méně
než polovina. To vedlo k výrazné rozpočtové ztrátě (viz tabulka). Úkolem příští SR bude
přehodnotit koncepci plesu s ohledem na to, že na základě smlouvy s FF UK by měl být
hlavním zdrojem fakultních dotací na činnost SR.
Ze strany účastníků SR nezaznamenala výraznější výtky vůči průběhu plesu a samotný
plesový večer je tak možné hodnotit pozitivně.
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ROZPOČET PLESU 21.3.2013
VÝDAJE
nájem
zvučení
osvětlení
OSA
daň z tomboly
program

výherní ceny
výpisy z rejstříku
trestů
tisk
kancelářské potřeby

-175450
-38599
-2420
-25000
6000
Magnum Jazz Bigband
Doris and the Swingin'
Bastards
Odečet plynu
Cirkus problém
The Eddy Allen 4 Peace
Improliga
Trio Romano
Čistírna pokaždé jinak
program celkem

-12000
-800
-2000
-4000
-1000
-3600
-6000
-72400
-4996
-200
-4690

papíry Artelibris
ostatní
kancelářské potřeby celkem

poplatek ze
vstupného
VÝDAJE CELKEM

-400
-261
-661
0
-318416

PŘÍJMY
vstupné
poskytnutí reklamy
výtěžek tomboly
PŘÍJMY CELKEM
CELKOVÁ BILANCE

-43000

124990
4996
17000
146986
-318416
146986
-171430

výdaje
příjmy
ztráta
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Majáles studentů
http://majalesstudentu.cz/
V uplynulém ak. roce se z iniciativy studentů napříč fakultami koordinovaných Karolínou
Chloubovou (PedF) a Sárou Vidímovou (FF) podařilo zorganizovat majálesový měsíc duben
vrcholící pak na Prvního máje samotným Majálesem, který proběhl v prostorách Karolina.
Akce byly pojaty jako studentský festival, který se zároveň vymezoval vůči komerčním
projektům nesoucím obdobný název. SR byla jedním z prvních spolků oslovených pro záštitu
této akce, kterou samozřejmě ráda poskytla. Pro tento projekt se nicméně podařilo sehnat širší
podporu v rámci SU UK a akci zaštítil rektor Václav Hampl.
V rámci předmajálesových akcí proběhla 25.4.2013 na hlavní budově FF UK též
Akademická noc založená na konceptu loňské úspěšné Noci univerzit. Organizaci této akce
zajišťovala SR. Při ní se bohužel vyskytla celá řada organizačních problému zejména
s ohledem na zajištění doprovodného hudebního programu. http://akademickanoc.cz/

Spolupráce a komunikace s ostatními studentskými spolky
a s vnějšími subjekty
SR dlouhodobě funguje jako orgán, který se snaží zaštítit studentský život na FF UK, a z toho
důvodu se snaží o spolupráci s dalšími spolky a organizacemi, ať už z FF UK, nebo odjinud.

Studentská unie Univerzity Karlovy, o. s. (SUUK)
http://suuk.cz/
SUUK představuje organizaci, jejímiž členy jsou jednotlivé studentské spolky a organizace,
jež působí na UK. V současnosti má celkem 32 členských organizací, z nichž 5 působí přímo
na FF UK.
Komunikace s členskými spolky SUUK probíhá prostřednictvím delegátů jednotlivých
členských spolků. SR svou delegátkou jmenovala Wernera Rotha; většiny jednání SUUK se
za SR také zúčastnil David Pavlorek; se ztrátou mandátu Wernera Rotha 10.6.2013 se stal
David Pavlorek novým delegátem. V Kontrolní a smírčí komisi SUUK vedle toho působí
i člen SR Jiří Pilip.
Nejvýznamnější akcí, kterou SUUK vedle Majálesu pořádá a jíž se SR účastní, je Studentský
jarmark, který proběhl 2.10.2013 na právnické fakultě. SR se tam prezentovala též se svojí
SKS PAKET. Studentského jarmarku 2013 se účastnila i SKS Salsa4Water Prague. Prostory
vybrané pro letošní Jarmark však SR považuje za ne zcela vyhovující podobnému typu akce
a doporučuje jeho návrat zpět do prostor Karolina.

Spolek studentů historie FF UK, o. s. (FFabula)
http://historik.chytrak.cz/
FFabula (též Spolek) je občanské sdružení, které působí na FF UK, jehož členy jsou studenti,
absolventi nebo přátelé oboru historie. Mezi členy Spolku patří i členové SR a RK, mezi nimi
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Miloš Bělohlávek, který v uplynulém akademickém roce působil jako předseda Spolku, dále
též Marta Harasimowicz, David Pavlorek a Jiří Pilip. V současnosti má Spolek přibližně 100
členů.
SR Spolku poskytuje prostor pro konzultační hodiny i pro ukládání svých materiálů, zároveň
Spolku pomáhá s prezentací při zápisech nových studentů FF UK. Členové Spolku na oplátku
při zápisech do studia SR organizačně pomáhají.
Je třeba též zmínit Letní školu interdisciplinárních přístupů na téma „Svoboda“, kterou
Spolek ve dnech 22. až 24.8.2012 na FF UK pořádal a na jejíž organizaci se podílel
i politologický spolek Polis a také SROV.

Další spolupráce a komunikace
SR se dlouhodobě snaží vyhovět vnějším i vnitrofakultním organizacím, které potřebují
poskytnout prostor pro prezentaci, příp. konání svých akcí. V uplynulém roce SR proto také
spolupracovala s:
• občanským sdružením AIESEC Praha (http://praha.aiesec.cz/), jemuž SR zajistila
prostor pro prezentaci na FF UK,
• studentským klubem K4 a s Galerií K4 v Celetné 20 (http://www.k4klub.org/),
kterým SR poskytuje prostor propagaci a které poskytují SR prostory pro konání akcí
SR,
• akademickou
farností
v kostele
u
Nejsvětějšího
Salvátora
(http://www.salvator.farnost.cz/), s níž se SR domluvila na vzájemné propagaci,
• organizací The World Collegiate Association for Research of the Principle (WCARP, http://www.w-carp.cz/2/), které SR zajistila prostory pro pořádání přednášek
k tématu podpory neziskových organizací.

Komunikace se studenty a s vedením FF UK
KONZULTAČNÍ HODINY
SR pravidelně komunikuje se studenty prostřednictvím emailové komunikace i svých
konzultačních hodin, které SR v uplynulém funkčním období ovšem nebyla schopna vypsat v
rozsahu požadovaném Jednacím řádem SR. Jako již pravidelně však studenti se SR konzultují
i mimo tyto oficiální hodiny.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 12.1.2012
Ve spolupráci se studijním oddělením FF UK SR i letos jako každý rok participovala na Dni
otevřených dveří (DOD) na FF UK, kdy byli uchazeči a zájemci o studium na FF UK
informováni zástupci jednotlivých základních součástí o studiu na FF UK. Členové SR byli
po celou dobu DOD k dispozici uchazečům, poskytovali jim informace o přijímacích
zkouškách i o studiu a rozdávali jim brožury OFFŠEM pro akademický rok 2012/2013.
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KOMUNIKACE S FF UK
Komunikaci s FF UK zajišťovaly schůzky s představiteli vedení FF UK. SR díky členství
Davida Pavlorka a nově i Jiřího Pilipa v Akademickém senátu FF UK pravidelně na této půdě
prezentuje podněty studentů, které se jí dostávají. Na žádost vedoucí studijního oddělení
Kateřiny Volné SR pravidelně propaguje studentské hodnocení výuky. SR zároveň pravidelně
komunikuje a spolupracuje s Knihovnou Jana Palacha. David Pavlorek pravidelně
komunikoval s děkanem FF UK Michalem Stehlíkem, s nímž řešil mimo jiné otázky finanční
podpory ze strany FF UK.
SR před začátkem každého semestru provádí kontrolu zveřejňování rozvrhů a její výsledky
předává proděkanovi pro studijní záležitosti.
PROPAGACE SR
SR k propagaci slouží 2 nástěnky v přízemí a po jedné nástěnce v 1., 2. i 3. patře hlavní
budovy FF UK, 5 vitrín v přízemí hlavní budovy, nástěnka u vrátnice v Celetné 20, nástěnka
v přízemí v Hybernské 3 a nástěnka v budově U Kříže 10 v Jinonicích.
Spolu s nástěnkami jako hlavní prostor pro propagaci SR slouží webové stránky a facebook
(http://www.facebook.com/stradaff, od 9.10.2012, kdy měl 962 fanoušků, došlo k nárůstu
na 1 204 fanoušků k 23.10.2012). Vedle toho SR zřídila své profily též na Twitteru a Googleplus.
V jednání je přechod současných webových stránek na jednotný vizuál a údržbu fakultního
webu, neboť současný stav webu je nevyhovující.
NOVINKOVÝ SYSTÉM
http://sml.strada.ff.cuni.cz/
Novinkový systém je rozsáhlá databáze mailů studentů FF UK a slouží k informování
studentů jednak o důležitých organizačních a administrativních záležitostech, ale
i o kulturních a společenských akcích, které pro studenty SR či jiné organizace pořádají
a zprostředkovávají. Emailové adresy studentů SR získává zejména při zápisech studentů
do prvního ročníku studia. Na ustavující schůzi SR byla pověřena správou novinkového
systému Alžběta Kálalová, která výrazně zapracovala na systematizaci zadávání informací
do systému. Za účelem toho, aby se zamezilo zbytečnému spamování studentských mailů,
zasílá se týdenní seznam novinek jednou za týden. Mimo to se zvlášť zasílají nabídky DK a
HK.
Za hostování virtuálního serveru pro novinkový systém SR platí 240,- Kč měsíčně. Správu
tohoto systému zajišťuje externí spolupracovník a jeho tvůrce Adam Benda. Tento systém
zároveň slouží jako databáze členů a přátel SF, zároveň jeho prostřednictvím běžel
i rezervační systém pro Ples FF UK 2013.
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INFORMAČNÍ BROŽURA PRO „PRVÁKY“ OFFŠEM A ZÁPISY NOVÝCH STUDENTŮ
Jako každoročně i letos SR vypracovala informační brožuru OFFŠEM. Brožura je každoročně
vydávaný průvodce, který novým studentům představuje FF UK, pomáhá jim zorientovat se
v jejím fungování a v zařizování potřebných studijních náležitostí, zároveň studenty
upozorňuje na možnosti volnočasových aktivit apod. Východiskem pro zpracování OFFŠEMu
jsou její předchozí verze. Za revizi, aktualizaci a doplnění letošního OFFŠEMu odpovídala
pracovní skupina členů SR, kterými byli Miloš Bělohlávek, Marta Harasimowicz, Alžběta
Kálalová, Silvie Mitlenerová a David Pavlorek. Texty pak byly zaslány k posouzení
i Knihovně Jana Palacha a LVT. Grafiku připravil Petr Dekastello; tisk celkem 1 700 kusů byl
zajištěn vydavatelstvím KUFR, s. r. o., které tisklo OFFŠEM již v minulých letech. Celkové
náklady na OFFŠEM byly 45 999,- Kč.
OFFŠEM byl distribuován všem nově nastoupivším studentům při zápisech do studia
ve dnech 2., 3., 18., 19. a 20.9.2012. Při zápisech David Pavlorek a Jiří Pilip prezentovali SR,
představovali a rozdávali OFFŠEMy a zajišťovali emaily do novinkového systému.
S roznášením OFFŠEMů a zápisových archů pro novinkový systém pomáhali Alžběta
Kálalová, Marta Harasimowicz, Miloš Bělohlávek a také členové Spolku studentů historie.
OFFŠEM bude k dispozici uchazečům a zájemcům o studium na FF UK během příštího dne
otevřených dveří.
FAKULTNÍ UVÍTÁNÍ STUDENTŮ (LEKCE FAUST)
Mezi každoroční akce SR patří i FAkultní Uvítání STudentů neboli lekce FAUST, která se
letos konala v úterý 17.10. Je určen pro studenty prvních ročníků na FF UK, zapojit se může
každý. FAUST je organizován jako orientační běh po budovách FF UK se zábavnými úkoly
a disciplínami, které vtahují „prváky“ do tajů fakulty. Na organizaci akce se kromě členů SR
a RK podílela i celá řada dobrovolníků. Základní struktura lekce FAUST byla stejná
s předchozími ročníky, přesto je letošní FAUST doplněn o nové disciplíny. Vyhlášení
výsledků lekce FAUST a doprovodný program se konal ve studentském klubu K4. Letošní
ročník měl o něco vyšší účast než v minulých letech, celkem se účastnilo 12 družstev po 2
až 5 lidech.
TEAMBUILDING, ANEB, STRADÁLES
Marek Brčák a Jiří Pilip zajistili krůtu, kterou 8.6.2013 u Libora Procházky snědli zástupci SR
a ostatních fakultních spolků.
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Hospodářská zpráva
Tato hospodářská zpráva nepředstavuje účetní uzávěrku za určité období, ale zprávu
o hospodaření SF od poslední valné hromady SF 17.10.2011 do termínu předložení této
zprávy 23.10.2013.
Základními položkami hospodaření byla realizace Multimediálního projektu UK
(187 000 Kč) a zajištění plesu. SF se za minulá funkční období dostal do ztráty 40 000 Kč,
která v souvislosti s letošním plesem narostla o dalších 20 000 Kč. To způsobilo dlouhodobou
platební neschopnost Fondu. Za podpory fakulty a členských příspěvků se nicméně podařilo
Fond oddlužit a nyní pracuje s vyrovnaným rozpočtem. Problémem však je, že se mu
nedostává finančních prostředků nad rámec provozu a údržby SR, která činí cca 2 tis.
měsíčně.
ROZVAHA
AKTIVA
účet
pokladna
účet v bance
celkem
PASIVA
účet
vlastní nzdroje
cizí zdroje
celkem

počáteční
koncový
stav
MD
dal
rozdíl MD-dal zůstatek
1 150,00
4 800,00
5 900,00
-1 100,00
50,00
26 007,93 307 509,41
332 732,88
-25 223,47
784,46
27 157,93 312 309,41
338 632,88
-26 323,47
834,46
počáteční
koncový
stav
MD
dal
rozdíl MD-dal zůstatek
27 157,93 103 650,00
130 757,93
-27 107,93
50,00
0,00 208 659,41
207 874,95
784,46
784,46
27 157,93 312 309,41
338 632,88
-26 323,47
834,46

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V CZK
VÝNOSY
výnosy
úroky
dotace
dary
celkem

účet
hotovost
celkem
227 604,73
1 199,00
228 803,73
42,68
2 751,00
2 793,68
6 862,00
850,00
7 712,00
73 000,00
0,00
73 000,00
307 509,41
4 800,00
312 309,41

NÁKLADY
účet
hotovost
celkem
daně a poplatky
63 653,88
0,00
63 653,88
mzdové náklady
219 750,00
2 750,00
222 500,00
provozní náklady
16 489,00
2 679,00
19 168,00
ostatní náklady
32 840,00
471,00
33 311,00
Celkem
332 732,88
5 900,00
338 632,88
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Zhodnocení
SR na fakultě plní celou řadu úloh. Poradenská a administrativně-pomocná role je v SR plně
zaběhaná, navenek je často málo viditelná, ale představuje značnou část agendy SR, která
odlehčuje do značné míry administrativu orgánů děkanátu.
V rámci záštitné úlohy se podařilo pod SR založit od r. 2010 již 9 SKS. V tomto smyslu
funguje motivace studentů využít platformu SR k vytvoření vlastních spolků, problémem je,
že jejich vazba na SR je pak orientována čistě administrativně v souvislosti s právní
a hospodářskou správou těchto spolků, jinak je vazba těchto spolků na SR vcelku minimální.
Pokud jde o záštitu akcí na FF a zajišťování prostor pro takové akce, SR v tomto dlouhodobě
funguje velice dobře, jedná se však spíše opět o administrativní záležitosti, neboť organizační
potenciál SR zejména v ohledu lidských a hospodářských zdrojů je dlouhodobě minimální.
Pokud jde o zprostředkující činnost, která do značné míry souvisí se záštitnou činností, je
v tomto ohledu SR důležitým fakultním centrem, problém je ovšem v tom, že mimofakultní
subjekty si často nejsou vědomy toho, že se mají obracet na SR, tudíž se vlastně cyklí celý
proces (vnější subjekt se obrátí na fakultu, ta věc postoupí SR s tím, že pokud ji SR projedná,
zpět se s nějakým výstupem obrátí na fakultu).
Ve věci propagace je třeba odlišovat celou řadu kanálů, jimiž SR disponuje. SR má v tomto
ohledu výhodu oproti většině spolků na UK, jelikož disponuje vlastními nástěnkami
a vitrínami na hlavní budově FF UK, v Celetné 20, v paláci Špork a v Jinonicích. Lidský
potenciál a celková vytíženost však neumožňují pravidelně udržovat většinu z těchto
nástěnek. S tím souvisí i roznos plakátů a letáků pro případné větší akce – v tomto smyslu
celý systém roznosu závisí na několika málo lidech, kteří jsou pak při své činnosti vytíženi
cestováním po všech možných univerzitních areálech v Praze. V tomto smyslu by bylo
záhodno vytvořit pevný systém roznosu plakátů napojený na ostatní fakultní studentské
spolky a organizace. Pozitivem s ohledem na propagaci je spolupráce s Informačněporadenským centrem UK, u něhož SR zdarma tiskne plakáty (řádově 50 A3 týdně).
Problémem ovšem je výrazně nejednotná propagace SR a nevyhovující logo, SR ve výrobě
těchto materiálů víceméně spoléhá na dobrovolníky z vlastních řad a na spřátelené osoby,
které tvoří grafiku bez nároku na odměnu, neboť SR dlouhodobě nedisponuje prostředky, jež
by na toto mohla uvolnit.
Elektronické informační kanály SR lze hodnotit každý velice odlišně. Internetové stránky jsou
dlouhodobě nevyhovující a nedaří se je ani dostatečně aktualizovat. V tomto směru by SR
chtěla přejít na jednotný fakultní vizuál, který používá celá řada kateder a nechat redakční
systém spravovat fakultou. Jako klíčový kanál je třeba hodnotit novinkový systém
(sml.strada.ff.cuni.cz), který funguje velice dobře jako centrální sběrné místo o novinkách
a akcích na FF, zároveň jako rezervační systém pro různé akce, rozesílač informativních
mailů a nabídek Divadelního a Hudebního klubu a v neposlední řadě jako registr členů
a přátel Studentského fondu FF UK, o. s.; jeho problémem je však grafická úprava,
nepřehlednost a poměrně složitý systém údržby. Pokud jde o sociální sítě, SR má profily
na Facebooku a na Twitteru. Dosah Twitteru je minimální, u Facebooku se dlouhodobě nedaří
naplnit celkový potenciál profilu, byť v poslední době šla jeho sledovanost výrazně nahoru;
v porovnání např. se Spolkem studentů historie je ovšem dosah profilu SR výrazně nižší,
přestože pokud jde o počet fanoušků, je stav opačný.
Divadelní a Hudební klub v současné době fungují bezproblémově a patří mezi vlajkové lodě
toho, co může SR studentům FF nabídnout. Zájem o jejich nabídky je velmi výrazný.
Základním problémem těchto klubů je jejich předávání novým vedoucím.
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S organizační činností má SR poměrně výrazné zkušenosti. Samozřejmě že na celé řadě akcí
dojde k selháním, přesto se dá konstatovat, že SR je schopná zorganizovat povedené akce
velkého rozsahu a do organizace takových akcí zapojit i celou řadu dobrovolníků. Hlavním
problémem je ovšem poslední dobou velice výrazný pokles zájmu studentů o návštěvu
na jakýchkoli akcích od akademických přes kulturní až po zábavní. Za příklad může sloužit
ples FF 2013, který začal s prodejem i propagací s výrazným předstihem oproti minulým
letům, propagace byla mnohem masivnější než kdy v minulých letech a cena lístků je držena
již pátým rokem na stejných hodnotách, přesto je pokles počtu návštěvníků citelný (v r. 2011
jich bylo přes 1 100, v r. 2013 něco málo přes 500). Z toho důvodu se podobné akce, na nichž
je SR hospodářsky závislá, stávají ztrátovými a stále zhoršují hospodářskou situaci SR.
Zároveň je třeba konstatovat, že s výjimkou administrativních záležitostí, není SR lákavým
partnerem pro ostatní studentské spolky, a tak je počet akcí, s nimiž SR organizačně pomáhá,
čím dál tím menší.
SR má významné zkušenosti s podáváním i administrací poměrně velkých projektů (Intermost
v řádu 750 tis. Kč, palachovský web v řádu 500 tis. Kč) a je schopna menším spolkům
zprostředkovat i menší projekty. Hospodářská situace je však dlouhodobým problémem SR,
která není schopná generovat volné prostředky k přerozdělování zajímavým studentským
projektům (za poslední 4 roky proběhla pouze 2 projektová řízení, která rozdělila 45 tis. Kč);
na konci r. 2011 sice SR mezi spolky byla sice schopna rozdělit celkem 100 tis. Kč, jednalo se
však o jednorázovou situaci, kdy na ni FF z vlastního rozhodnutí delegovala právo určit
cílové osoby pro odměnová stipendia. V tomto směru se tedy SR potýká spíše s vlastními
problémy (splácení dluhů, převod obchodního podílu v SF servis, spol. s r. o.).
Pokud jde o doplňkovou činnost, ta funguje a je odvislá vždy od osob konkrétních členů SR
a RK, mají-li zájem něco dělat. Do této činnosti zařazujeme i Filmový klub, který dlouhodobě
čelí nízké účasti a takřka samostatné propagaci a který dosud nebyl schopen rozjet zděděný
projekt Cunema, který měl integrovat programy celé řady filmových klubů na UK.
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