
 Zápis z jednání LK AS FSV UK 26. 2. 2020 
  
Místo a čas: Hollar, 212, 15:00 
 
Přítomní členové LK AS FSV UK: Petr Kobylka; PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D.; prof. MgA.              
Martin Štoll, Ph.D. ⇒ LK se sešla v počtu 3 členů, tedy usnášení-neschopná. 
 
Omluveni: Bc. Jakub Iran; Bc. Ondřej Šveda; PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. 
 
Nepřítomni: - 
 
Hosté: - 
 
Zápis: 

1. LK se zabývala bodem 5. návrhu programu březnového pléna AS FSV UK (3. 3.              
2020): “Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene”: 

a. Přítomní členové LK neshledali problém se záměrem uzavřít danou smlouvu,          
nicméně doporučuji mírnou reformulaci začátku navrhovaného usnesení na:        
“AS FSV UK souhlasí s záměrem uzavření...”. 

 
2. LK se zabývala bodem 6. “Návrh na ustanovení Etické komise FSV UK”. 

a. Přítomní členové LK oceňují snahu předkladatelů o započetí diskuse o          
etických otázkách akademické činnosti a jejím případném posuzování přímo         
na půdě FSV. 

b. Přítomní členové LK po delší diskusi vyjadřují lítost, že daný návrh nevychází            
z předchozí diskuse na plénu AS FSV UK, ze které by vzešla potřeba tento              
fakultní orgán zřídit. 

c. Dokument “Statut Etické komise FSV UK” ovšem pokládáme za velmi          
relevantní pro započetí takové diskuse, nicméně v aktuální podobě ho nelze           
doporučit ke schválení ani na jeho základě doporučit schválení navrhovaného          
usnesení. Vyvstává řada nezodpovězených otázek praktického i koncepčního        
rázu, např.: 

i. poslání a náplň činnosti komise jsou pouze vágně definované (ve          
srovnání s Etickou komisí UK). 

ii. bylo by vhodné zvážit složení komise s ohledem na specifika FSV           
(parita institutů). Aktuální princip pouze kopíruje Etickou komisí UK. 

iii. není zřejmý vztah komise ke vznikajícím “pravidlům (fakulty) pro výběr          
spolupracujících komerčních subjektů”. 

iv. dvoutřetinová většina nedává smysl pro 7 členů komise. 
 

3. Plán jednání LK v letním semestru 2020: 6. 4. (9:00, místnost 20), 29. 4. (15:00,               
místnost 11), 1. 6. (9:00, místnost 110). 

 
Zapsal: Jiří Kukačka, předseda LK AS FSV UK, 26. 2. 2020 
Kontrolovali: přítomní členové LK AS FSV UK 

 


