
Zpráva Valná hromada Spolku studentů politologie FF UK (POLIS) 01.11.2021 

 

POLIS má celkem 46 členů, usnášeníschopné kvorum tedy tvoří 12 přítomných. 

Valná hromada byla zahájena v usnášeníschopném počtu 19 členů v 20:33. Krátce zahájení (a odvolení 

zapisovatele) stoupl počet účastníků na 23 ve složení: 

Michaela Matoušková, Sára Englišová, Jan Šíma, Martin Medvíď, Jan Elger, Radek Vrábel, Martin 

Kodada, Samer Abbas, Patrik Budai, Albert Uiblein, Jan Kolínský, Tereza Kořénková, Vendula Menclová, 

Mattero Daniel Stibor, Anna Frostová, Matyáš Vendl, Michal Zaťko, Jan Ryant, Kateřina Vybíralová, 

Eliška Krajčovičová, Patrik Sommer, Ondřej Černý, Adam Pláteník. 

 

Volba zapisovatele 

Předseda spolku Ondřej Černý po zahájení valné hromady vyzývá plénum ke zvolení zapisovatele. 

Michaela Matoušková navrhuje Jana Elgera, který je odhlasován zapisovatelem v poměru 18 pro, 0 proti, 

1 se zdržel. 

 

Plné moci 

Následně členové předávají předsedajícímu plné moci nepřítomných členů, kteří zmocnili následující členy: 

Martin Kodada předává předsedovi plnou moc za: Jakuba Gogelu, Magdalenu Matouškovou, Tomáše 

Mráze a Robina Bureše. 

Radek Vrábel předává předsedovi plnou moc za: Matěje Šulce, Bernadetu Bučokovou. 

Vendula Menclová předává plnou moc za Terezii Velkovou. 

Michaela Matoušková předává plnou moc za Kristiána Těmína. 

Ondřej Černý předává plnou moc za Zuzanu Špoutilovou. 

Sámer Abbas předává plnou moc za Patrika Hrachovce. 

Na základě plných mocí se počet hlasů zvyšuje o 10 hlasů. 

 

Program valné hromady 

Předseda představuje program jednání. 

+ příloha č. 1 

Program je schválen v poměru 23 (+10) pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 



Zpráva ohledně ÚPOLu 

Michaela Matoušková byla zplnomocněna Kristiánem Těmínem k řečení pár slov. Zaprvé, užší spolupráce 

s Ústavem politologie je oboustranně žádaná a žádoucí. Kantoři ÚPOLu mají zájem se účastnit spolkových 

debat, pokud je budeme aktivně oslovovat. Z jejich strany je překážkou zejména nedostatek času, ale pokud 

jim spolek vyjde vstříc, rádi se budou našich přednášek účastnit.  

Druhým důležitým bodem je návrh na akci, která by spojila fyzickou aktivitu se sbližovací akcí mezi 

kantory a studenty politologie. Jednalo by se např. o procházku s nějakým politologicko-historickým cílem, 

při které by mohli kantoři se studenty navázat nenásilnou formou užší spolupráci.  

Staré předsednictvo tuto zprávu kvituje a vznáší naději, že bude nový výbor v této formě spolupráce, a jejím 

prohloubení, aktivně pokračovat.  

 

Výroční zprávy za roky 2019/2020 a 2020/2021 

Předseda představuje výroční zprávy za poslední dva roky (2019/2020 a 2020/2021). 

+ příloha č. 2 a 3 

Předseda oceňuje formu převedení činnosti spolku do online světa v době pandemie a uspořádání velkého 

množství online debat. Zdůrazňuje schopnost spolku reagovat na aktuální dění. Zdůrazňuje také fakt, že se 

POLIS, jako jedinému spolku FF UK, povedlo uspořádat debatu s kandidáty na děkana. Spolupráce 

s NGOs, AMO, Ffabula, CPS, CLS. Rovněž oceňuje debatu Rusko a Evropa, jíž se účastnili tři bývalí 

ministři zahraničních věcí. Oceňuje členy za rozběhnutí sociálních sítí a spoluorganizaci debat. 

Výroční zprávy jsou schváleny v poměru 23 (+10) pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 

 

Účetní uzávěrky za roky 2019, 2020 a 2021 

+ příloha č. 4, 5 a 6 

Účetní uzávěrky jsou schváleny v poměru 23 (+10) pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 

 

21:01 vyhlášena pauza 10 minut 

V průběhu pauzy přichází Jindřich Dolejš, počet účastníků se zvedá na 24. 

21:19 ukončení pauzy 

 

Volební komise 

Ondřej Černý navrhuje do volební komise Patrika Budaie, Michaela Matoušková Michala Zaťka a Sára 

Englišová Jana Šímu.  

Volební komise ve složení Budai, Zaťko, Šíma je odhlasována v poměru 24 (+10) pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 

Volební komise zvolila jednohlasně Jana Šímu za svého předsedu. 



Volba předsedy  

Předseda navrhuje, aby se každý kandidát v jedné minutě představil. 

Návrh odhlasován poměrem 24 (+10) pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 

Volba bude probíhat dle volebního řádu zaneseného ve stanovách spolku. 

 

Kandidáti: 

Martin Kodada  

navržený Robinem Burešem, Magdalenou Matouškovou, Jakubem Gogelou a Samerem Abbasem 

Albert Uiblein  

navržený Albertem Uibleinem a Martinem Kodadou 

+ podrobně příloha č. 7 

 

Proslovy kandidátů 

Martin Kodada: „Děkuji za navržení. V programu se zaměřuji na posílení pospolitosti. Mrzí mě, že chodím 

na přednášky a znám jenom několik lidí, kteří studují se mnou v ročníku. Ve spolku mi chybí snaha 

propojovat se s vyučujícími, doktorandy, studenty.“ 

Albert Uiblein: „Děkuji. Jsem rád, že se po strastiplném roce a půl tady můžeme potkat osobně. Ve svém 

programu jsem se zaměřil na jiné věci. Jsme studenti nejlepší politologie v České republice. Mohli bychom 

se zaměřit na rozvíjení spolku a vytvořit platformu propojení spolku se studenty ústavu.“ 

 

Po proslovech byla otevřena diskuse s kandidáty: 

Sára Englišová: „Můžu se zeptat obou k akademické části přednášek a programu. Jakým směrem se chcete 

vydat? Méně přednášek? Více filmových projekcí neformální formou? Víc online? Míň online?“ 

Albert Uiblein: „Primárním úkolem spolku je zajišťovat program pro studenty politologie. Může to být 

Úpolení, promítání. To by mělo být základním úkolem spolku. Součástí je i propojování s ústavem a 

s něčím, co je pro ÚPOL čisté a ryzí. Otevírat podobná témata pro studenty politologie. Hlavní by ale mělo 

být starat se o naše členy. Náš program by měl odpovídat tomu, že jsme studenty Filozofické fakulty.“ 

Martin Kodada: „Líbilo by se mi, kdyby se dělaly aktivity primárně pro nás. Aby to nevypadalo tak, že si 

výbor zorganizuje akci a je to seshora dolů, ale aby každý člen spolku měl rovnou možnost udělat nebo 

spolupořádat akci, na které mu záleží, z oblasti vlastního zájmu. Vím, že generujeme velké množství 

akademických prací a bylo by dobré udělat konferenci o tom, o co se každý z nás zajímá. Měli bychom 

rovněž hledat průniky témat s dalšími obory. Chtěl bych to ale stavět na rovině, co já jako předseda můžu 

udělat pro spolek.“ 

Ondřej Černý: „Co bude raison d’etre spolku, který má tradici 20 let?“ 



Michaela Matoušková: „Co bude mít za výhodu, bude-li spolek pod Studentskou radou (dále zkráceně 

Strada)?“ 

Martin Kodada: „Strada pomůže zjednodušit hodně procesních a administrativních věcí.“ 

Ondřej Černý: „Pokud bude spolek pod Stradou, jakým způsobem si zachováme právní subjektivitu? Pak 

bude nutné schválení celé Strady. Co to tím pádem usnadní? Studentskou radu můžeme ovlivnit jenom 

z části. Jakým způsobem na ni můžeme působit? Pak budeme poddružný spolek.“ 

Radek Vrábel: „Myslím si, že primární rolí není vynikat mezi ostatními spolky ale hlavně naopak spojovat 

ostatní spolky a spojovat se s ostatními spolky na fakultě.“ 

Martin Medvíď: „Studentská rada byla dříve zaměřená proti POLIS a není to tak, že bychom Stradu neznali. 

V minulosti se nedělo, že by POLIS omezovala. Ptám se, jestli je nutné mít vlastní zapsaný spolek, když 

jde věc zjednodušit.“ 

 

Odchází Tereza Kořenková a přichází Terezie Velková (Kořenková nechává plnou moc Janu Kolínskému). 

Počet členů a plných mocí tedy zůstává na čísle 24 + 10. 

 

Ondřej Černý: „Účetnictví (myšleno transparentní účet) máme od léta roku 2020, od roku 2019 máme 

zároveň zjednodušené účetnictví a vypisujeme jeho základní stav od 1.1. do 31.12. Druhý důvod, proč mít 

spolek zapsaný samostatně je, že za cenu trošku větší míry administrace máme ten benefit, že můžeme 

uzavírat závazky a smlouvy vůči jiným subjektům. Třeba když řešíš hudbu a kapelu, nemusí se to řešit přes 

Stradu. Plénum Strady může POLIS omezovat.“ 

Martin Kodada: „Právní rovina Strady je jedna rovina, ale ne vždy platí, že by Strada rozhodovala o 

jednotlivých spolcích a ta praxis je v tom.“ 

Patrik Sommer: „Pro Vás je problém pochopit, co znamená mít spolek zapsaný pod Stradou. Rád bych se 

zeptal Alberta, jak se staví k zapsání spolku pod Stradu.“ 

Albert Uiblein: „Zapsání spolku pod Stradu není ideálním řešením, ale myslím si, že spolek by měl mít jiné 

priority než toto. Jsme tak rozdílní od ostatních fakult a oborů na fakultách, že není nutné se diferencovat 

jinak. Výbor by měl mít kromě organizační stránky i tu koordinační a jeho úloha by měla být koordinace 

aktivit a delegace čiností.“ 

 

Debata byla následně ukončena a přešlo se k samotnému hlasování.  

 

Výsledek hlasování o předsedovi spolku: 

Martin Kodada (18 hlasů) 

Albert Uiblein (16 hlasů) 

Martin Kodada zvolen novým předsedou spolku v 1. kole. 



Volba místopředsedy 

Kandidáti: 

Martin Medvíď  

navržený Martinem Kodadou, Radkem Vrábelem, Janem Elgerem, Sárou Englišovou 

Jan Kolínský  

navržený Janem Kolínským 

Jindřich Dolejš  

navržený Patrikem Budaiem (kandidaturu odmítá) 

 

Proslovy kandidátů 

Jan Kolínský: „Je škoda, že je spolek rozpolcený, lidi mají spoustu vizí. Všichni jsme sem přišli, protože 

nám na spolku záleží a bylo by fajn, kdyby každý měl možnosti nějak participovat na činnosti spolku, 

koordinovat jeho aktivity a zapojit se do nich.“ 

Martin Medvíď: „Studuju 1. ročník magistra. Nemám pocit, že by POLIS cílil i na magisterské studenty, 

což je jedna z věcí, která by se mohla zlepšit, a bylo by dobré, kdyby ve vedení spolku byl někdo, kdo 

magistra studuje. Ve facebookové skupině spolku proběhla debata, v níž jsem představil názory, za kterými 

si stojím, a myslím si, že tento program má potenciál. Nikdy nikomu výbor nebránil uspořádat akci.“ 

 

Po proslovech byla otevřena diskuse s kandidáty: 

Jan Kolínský: „Spolek by měl primárně fungovat jako místo pro setkávání studentů.“ 

Martin Medvíď: „Nebylo to tak, že by bylo připraveno 30 akcí a výbor jenom hledal, jak je udělat. Výbor 

určitě koordinuje.“ 

Jan Kolínský: „Výbor není to jediné, co spolek má.“ 

 

Tato krátká a přínosná debata byla ukončena a přešlo se k samotné volbě.  

 

Výsledek hlasování o místopředsedovi spolku: 

Jan Kolínský (17 hlasů) 

Martin Medvíď (16 hlasů) 

Zároveň byl odevzdán 1 neplatný hlas. 

Jan Kolínský zvolen místopředsedou v 1. kole. 

 



Předseda Ondřej Černý odchází, přenechává plnou moc za sebe a Zuzanu Špoutilovou Michaele 

Matouškové. Michaela Matoušková je zároveň pověřena předsedat valné hromadě. 

Počet přítomných se tedy snižuje na 23, s plnou mocí od Ondřeje Černého se ale celkový počet platných 

hlasů (34) nemění. Stav je tedy 23 přítomných, 11 členů prostřednictvím plných mocí. 

 

22:33 vyhlášena pauza do 22:50 

 

Volba výboru 

Kandidáti:  

Vendula Menclová navržená Vendulou Menclovou 

Kateřina Vybíralová navržená Kateřinou Vybíralovou 

Jan Ryant navržený Janem Kolínským 

Albert Uiblein navržený Martinem Kodadou a Albertem Uibleinem 

Martin Medvíď navržený Martinem Kodadou 

Jakub Gogela navržený Martinem Kodadou 

Sámer Abbas navržený Martinem Kodadou 

Robin Bureš navržený Martinem Kodadou 

Jindřich Dolejš navržený Partikem Budaiem 

Patrik Budai navržený Jindřichem Dolejšem (kandidaturu odmítá) 

 

Vendula Menclová: „Ahoj! Jsem Vendula a jsem ve druháku, do výboru chci, abych propojovala studenty, 

a díky spolku mám aspoň pár kamarádů.“ 

Kateřina Vybíralová: „Chtěla bych, abychom se nějak propojili. Chceme se všichni poznat i se staršími 

ročníky. Také chci reprezentovat ženskou stránku ve výboru.“ 

Jan Ryant: „Jsem v prvním ročníku. Nic není dokonalé, všechno se dá zlepšovat, a to chci dělat. Jsem rád, 

že Vás tady můžu potkat.“ 

Albert Uiblein: „Chci být k ruce vedení, pomoci s organizováním akcí a pracovat na přivádění nových 

členů.“ 

Martin Medvíď: „Chci se zasadit o snížení členských příspěvků, členské příspěvky nejsou adekvátní 

k výdajům spolku.“ 

Martin Kodada za Jakuba Gogelu: „Nejen jako student práv a politologie, jsem v každé organizaci v Praze 

a mám sdílenou zkušenost všech těchto spolků. Organizoval jsem 5 debat.“ 



Martin Kodada za Robina Bureše: „Chci se zasadit o zřízení ztrát a nálezů a vyřešení ztráty mých sluchátek. 

Také chci pořádat akce směrem dovnitř členstva a propojovat se všemi skupinami lidí. Bude překvapení, 

co ty akce budou, ale budou a těšte se, až budou.“ 

Samer Abbas: Jmenuji se Samer a studuji na politologii třetí ročník bakaláře. Podporuji do výboru Martina 

Medvídě.“ 

Jindřich Dolejš: „Martin říkal, že příspěvky jsou moc vysoké, já říkám, že jsou naopak moc nízké. Mohly 

by se tedy zvednout na 200 či 300 Kč, aby byly peníze na nějaké akce.“ 

 

Po krátkém představení kandidátů se přechází k volbě. 

 

Výsledky hlasování o výboru spolku: 

Albert Uiblein (20 hlasů) 

Martin Medvíď (20 hlasů)  

Vendula Menclová (15 hlasů) 

__________________________- 

Kateřina Vybíralová (12) 

Jan Ryant (11) 

Jakub Gogela (4) 

Samer Abbas (13) 

Robin Bureš (6) 

Jindřich Dolejš (1)  

 

Do výboru spolku byli zvoleni Albert Uiblein, Martin Medvíď a Vendula Menclová. 

 



Volba členů disciplinární komise: 

Kandidáti: 

Ondřej Černý navržený Michaelou Matouškovou a Jakubem Gogelou 

Michaela Matoušková navržená Ondřejem Černým 

Aneta Irová navržená Michaelou Matouškovou 

Jakub Gogela navržený Martinem Kodadou 

Radek Vrábel navržený Martinem Kodadou 

Kateřina Vybírovalá navržená Sárou Englišovou 

Jan Elger navržený Martinem Medvíděm 

Samer Abbas navržený Martinem Kodadou 

Jan Ryant navržený Samerem Abbasem 

 

Po představení kandidatur je každému kandidátovi umožněno se v krátkosti představit.  

 

Radek Vrábel: „Jsem členem spolku už 5 let. Podporuji program, který jsme představili se starými kádry, 

podporuji aktivity jako letní promítání a rád bych vyjádřil podporu předsedovi.“ 

Samer Abbas: „Budu hájit stanovy vším možným, čím to půjde, až do roztrhání svého těla.“ 

Kateřina Vybíralová: „Děkuji za navržení a myslím si, že směřování spolku jsem zmínila v předchozím 

projevu.“ 

Jan Ryant: „Děkuji za nominaci, své celkové vize jsem již nastínil v předchozí řeči, v tomto voleném orgánu 

bych se rád podílel na dohlížení nad dodržováním stanov.“ 

Martin Kodada za Jakuba Gogelu: „Jsem schopný v jednu ráno odcitovat stanovy, aniž bych se do nich 

podíval. Jsem schopný odcitovat čl. 4 našich stanov po čtyřech panácích. Takové lidi potřebujeme 

v organizaci.“ 

Aneta Irová: (program Anety Irové čte Michaela Matoušková) „Zdravím, jmenuji se Aneta Irová a jsem 

studentkou třetího ročníku politologie a současně prvního ročníku psychologie. Ve spolku Polis jsem již od 

úplného začátku svého studia a za poslední rok jsem byla členkou revizní komise, do níž jsem se letos také 

rozhodla přijmout návrh na kandidaturu. Během svého působení v revizní komisi jsem získala skutečnou 

představu o tom, jak revizní komise funguje, nicméně jsem měla i tu možnost zjistit, jak probíhá spolupráce 

s výborem. Proto by mým primárním cílem bylo především zlepšení komunikace nejen mezi revizní komisí 

a výborem, ale i mezi rev. komisí a ostatními členy spolku. Myslím si, že orgány by měly být v tomto 

transparentnější a poskytnout možnost dalším členům a nižším ročníkům naučit se více o fungování spolku, 

což je něco, co i mně jako členovi v minulých letech chybělo. 

 



Ondřej Černý: (program Ondřeje Černého čte Michaela Matoušková) „Jmenuji se Ondřej Černý a na FF 

UK studuji politologii a filosofii. Poslední dva roky mi bylo ctí vést spolek POLIS v pozici předsedy a za 

tu dobu se spolek rozvinul v plnohodnotného partnera Ústavu politologie i FF UK. Reformou stanov, 

založením transparentního účtu a dalších vedlejších aktivit se za tu dobu stal spolek transparentnějším a 

otevřeným prostředím. Nyní bych své zkušenosti spolu s teoretickými a praktickými znalosti fungování 

spolku rád uplatnil i v disciplinární komisi, kde bych chtěl na transparentnost a dlouhodobě udržitelný 

rozvoj spolku navázat. Disciplinární komise by podle mého názoru měla dostát svému účelu naslouchající 

platformy pro všechny členy a zároveň fungovat jako metodická opora výboru, o což bych se chtěl v této 

roli zasadit. V roli člena disciplinární komise bych proto zejména posílil vzájemnou komunikaci mezi 

výborem i mezi členy a byl oporou vedení v nejasné šedi pravidel a povinností spolku.“ 

Michaela Matoušková: „Jmenuji se Michaela Matoušková a studuji na ÚPOLu čtvrtým rokem bakalářský 

studijní program. Uplynulé dva roky jsem zastávala pozici místopředsedkyně POLIS, mám tudíž reálnou 

představu o tom, jak spolek funguje. V disciplinární komisi bych chtěla dohlížet na dodržování stanov, 

transparentnost a posílit komunikaci mezi výborem a revizní komisí.“ 

 

Matteo Daniel Stibor a Eliška Krajčovičová odcházejí (po odvolení). 

 

Výsledky voleb do disciplinární komise: 

Zvolena nová disciplinární komise ve složení: 

Ondřej Černý (22) 

Michaela Matoušková (20) 

Kateřina Vybíralová (13) 

__________________________- 

Aneta Irová (7) 

Jakub Gogela (10) 

Radek Vrábel (10) 

Jan Elger (8) 

Samer Abbas (9)  

Jan Ryant (2)  

 

Do disciplinární komise spolku byli zvoleni: Ondřej Černý, Michaela Matoušková a Kateřina Vybíralová. 

 

Michaela Matoušková ukončuje VH v 00:00. 

Začíná volná zábava. 


