
Zápis ze zasedání EK AS FSV UK 
 
5.6.2017 
 
Přítomni: Ondřej Ditrych, David Emler, Monika Hollmanová, Vilém Novotný, Michal 
Paulus, Irena Reifová, Tomáš Weiss 
 
Omluveni: Jiří Kukačka 
 
Neomluveni: Kamil Švec  
 
Hosté: Tomáš Karásek (proděkan pro rozvoj FSV UK) 
 
 

1) Areál Jinonice 
 

Tomáš Karásek (TK) zpravil Ekonomickou komisi o stavu jednání o projektu 
Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice (OP VVV). 
Zároveň spolu s Davidem Emlerem (DE) seznámili komisi s návrhem usnesení pro 
nadcházející plénum k tomuto bodu ve znění: "Akademický senát FSV UK 
podporuje úsilí vedení fakulty o modernizaci Areálu Jinonice, aby odpovídal 
současným a budoucím prostorovým potřebám fakulty, v souladu s platnými 
dlouhodobými záměry univerzity a fakulty." TK se vyjádřil k otázce přínosů a rizik 
podaného projektu. Projekt podle něj dosahuje řádově pětinásobku minimálních 
nákladů rekonstrukce. Nabízí nicméně jinou cestou nedosažitelný transformativní 
efekt. Rizika se zvyšujícími se náklady podle jeho mínění proto nerostou stejnou 
měrou jako výnosy, které ve výsledku převažují. Ondřej Ditrych (OD) a Michal 
Paulus (MP) se v následné diskusi TK dotázali na důvody žádosti o přihlášení se 
k záměru dotvoření jinonického areálu. Podle TK není hlavním důvodem 
děkanovy žádosti komunikace navenek, ale vhodnost vyjádření senátu k projektu 
jako taková. Vilém Novotný (VN) uvedl, že žádost přichází pozdě a měla být 
bývala vznesena na začátku procesu. Tomáš Weiss (TW) namítl, že senát byl o 
projektu průběžně zpravován a jeho příprava se odrazila mj. v aktualizaci 
Dlouhodobého záměru a fakultního rozpočtu. Podle VN mělo jít pouze o 
přípravné kroky. TW a Monika Hollmanová (MH) uvedli, že tyto kroky byly podle 
jejich mínění jasně navázány na podaný projekt. TK později doplnil, že nemělo 
smysl žádat o podporu v raných fázích projektu, jehož obecné ideové zakotvení 
bylo prezentováno již v loňském roce. MH vznesla otázku smyslu usnesení 
nevztaženého ke konkrétnímu podanému projektu a rizika neschválení usnesení 
v obecné formulaci. TK uvedl, že se nejedná o přímočarou konstrukci, ale návrh 
je výsledkem procesu hledání přijatelné formulace. MP uvedl, že usnesení vnímá 
jako přihlášení se k dosud provedeným krokům v přípravné fázi. VN uvedl, že v 
projektu se neodráží vize Fakulty a není mj. řešena otázka budoucího 
sestěhování jejích součástí. TK uvedl, že základní shoda na zlepšení situace 
Fakulty v případě rozšíření kapacit jinonického areálu nebyla nikdy zpochybněna. 
Podle MH se jedná o přípravu na předpokládaný budoucí nárůst studentů. Podle 
TW projekt základní vizi vedení Fakulty odráží. Podle MP v minulosti nikdo na 
půdě senátu proti projektu razantně nevystoupil. Za klíčovou považuje substanci, 



nikoliv proces. VN se dotázal na možnost přenést projekt na univerzitní úroveň. 
Podle TK není za předpokladu přesunu ostatních fakult v současnosti 
využívajících jinonický areál nutno o takovém přesunu uvažovat. Po další diskusi 
přistoupila komise k hlasování o vlastním usnesení. 
 
Usnesení: EK AS FSV doporučuje AS FSV přijmout usnesení na podporu 
podaného projektu Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu 
Jinonice. 
 
PRO: Emler, Hollmanová, Paulus, Reifová, Weiss 
PROTI: Novotný 
ZDRŽEL SE: Ditrych 
 
Usnesení bylo schváleno. 

 
 

2) Výroční zpráva 
 

Komise projednala předloženou Výroční zprávu za rok 2016. 
 
Usnesení: EK AS FSV bere na vědomí předloženou Výroční zprávu za rok 2016. 
 
PRO: Ditrych, Emler, Hollmanová, Novotný, Paulus, Reifová, Weiss 
PROTI:  
ZDRŽEL SE:  
 
Usnesení bylo schváleno. 

 
 

3) Aktualizace Dlouhodobého záměru 
 

Komise projednala předloženou Aktualizaci Dlouhodobého záměru FSV UK pro 
období od 1. 2. 2017 do 1. 2. 2018. VN vznesl otázku k podobě indikátoru 
(„Schválení plánu rozpočtových úprav v letech 2018-2022“) k cíli Příprava 
prostorové konsolidace FSV UK. 

  
 

4) Návrh hodnocení vědy 
 

Komise projednala předložený Návrh postupu při realizaci hodnocení vědy na 
FSV UK. OD poukázal na nejasnost v předpokládaném vztahu k vládní Metodice 
2017+ a vznesl otázku účelnosti přípravy fakultního hodnocení v situaci, kdy 
vládní metodika ještě není veřejně představena; podobně jako o realističnosti 
navrhovaného kvalitativního hodnocení a účelnosti vynaložených nákladů ve 
smyslu nových zjištění nad rámec dat extrahovatelných z RIV (včetně výsledků 
hodnocení II. pilíře). TW uvedl, že jde o první krok k reformě financování s tím, že 
je zřejmé, že v nové vládní metodice bude zdůrazněn kvalitativní prvek 
hodnocení. VN uvedl, že není jasné, co nového se Fakulta za vynaložené peníze 



dozví. Dále doplnil, že věda se podle jeho mínění nedá redukovat na publikační 
výstupy a vyzval k vyčkání na konečnou podobu vládní metodiky. IR uvedla, že 
záměr zřídit fakultní etickou komisi by mohl být přijat zvlášť. Rovněž by byl podle 
ní namísto navrhovaného hodnocení účelnější audit poukazující na minulé 
nedostatky. VN uvedl, že srovnání se západními společenskovědními institucemi 
není možné a zadání hodnocení by mělo být zaměřeno jiným směrem. MH 
poukázala na existenci hodnotících zpráv v projektech PRVOUK a PROGRES, 
které rovněž vypovídají o stavu vědecké činnosti na Fakultě. Podle MH a MP by 
bylo vhodné proces zpomalit  a dokument předložit k projednání senátu až po 
schválení na rozšířeném kolegiu děkana. 
 
Usnesení: EK AS FSV doporučuje AS FSV odložit schvalování předloženého 
návrhu a vyzvat děkana nejdříve k jeho projednání na rozšířeném kolegiu děkana. 
V době před úplným zveřejněním vládní Metodiky 2017+ má pochybnosti o 
účelnosti vynaložených prostředků na v návrhu předpokládanou pilotní studii. 

 
PRO: Ditrych, Emler, Hollmanová, Novotný, Paulus, Reifová, Weiss 
PROTI:  
ZDRŽEL SE:  

 
 

Zapsal: Ondřej Ditrych 
 
 
 
 
 
 
 
 


