
Zápis ze zasedání LK AS FSV UK, 26. 11. 2020 
  
Místo a čas: online prostřednictvím Zoom, 17:00, společně se Studijní komisí. 
 
Přítomní členové LK AS FSV UK:; Petr Kobylka; PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D.; PhDr. Vilém              
Novotný (do 17.45), Ph.D.; prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.; Bc. Ondřej Šveda. 
 
Omluveni: - 
 
Nepřítomni: Bc. Jakub Iran. 
 
Hosté: - 
 
Zápis: 

1. LK se zabývala bodem 4. návrhu programu “Plán realizace Strategického záměru           
FSV UK na rok 2021”: 

a. LK vznesla následující připomínky: 
i. Materiál nereflektuje usnesení č. 11 a 12  AS FSV UK z 1. 9. 2020. 
ii. Elektronizační (EOD)/digitalizační agenda je naprosto upozaděna,      

kromě vyhodnocení (konsolidace, formalizace) a doplnění zkušeností       
z roku 2020 v materiálu chybí koncepční výhled dalších kroků. 

b. LK AS FSV UK doporučuje vyzvat vedení FSV UK k zapracování           
vznesených připomínek a předložení doplněného materiálu na lednové        
zasedání AS FSV UK. 

 
2. LK se zabývala bodem 5. návrhu programu zasedání AS FSV UK (1. 12. 2020)              

“Nová Pravidla pro přiznávání stipendií na FSV UK k prvnímu vyjádření”: 
a. LK vznesla následující připomínky: 

i. “Čl. 6, odst. 3, písm. b) – plánovaný pobyt (o stipendium se žádá             
předem, nikoliv zpětně), vyškrtnuta účelová stipendia” … Čl. 6, odst.          
3, písm. b) neexistuje, půjde o Čl. 6, odst. 1, písm. b). 

ii. Čl. 2, odst. 3: “Uvnitř podskupin se výše stipendia určí lineárně podle            
studijního výsledku.” : kromě toho, že porozumění danému pravidlu        
předpokládá pochopení konceptu linearity, není zřejmá praktická       
implementace tohoto teoretického pravidla, zvláště princip seřazení       
studentů na “horizontální ose”. 

iii. Přečíslovat Čl. 9 - 11 na 8 - 10. 
iv. LK AS FSV UK doporučuje schválit navržené znění usnesení. 

 
3. LK se zabývala bodem 8. návrhu programu “Novelizace Volebního řádu AS FSV UK             

– záměr”: 
a. LK AS FSV UK doporučuje schválit navržené znění usnesení. 

 
 
 
 



4. LK se zabývala bodem 9. návrhu programu “Problémy spojené s doktorským studiem            
Mezinárodních vztahů IPS FSV UK”: 

a. LK upozorňuje, že ač formální řešení předloženého podnětu nespadá do          
působnosti AS FSV UK, je nanejvýš vhodné (dle Statutu FSV UK, Čl. 6, odst.              
8) aby se daným podnětem senát na svém zasedání zabýval. 

b. Podnět spojuje pracovně-právní rovinu, která by v aktuální situaci měla být           
řešena přímo s děkankou FSV, a rovinu etickou, ve které má rozhodné slovo             
Etická komise UK. 

c. Legislativní komise otevřela téma souladu fakultních a jiných předpisů s          
opatřeními a pravidly na úrovni institutů a dalších součástí fakulty (například           
vyhlášky, organizační řády, pravidla). Tomuto tématu se nevěnuje přílišná         
pozornost a komise jej považuje za důležité s ohledem na vnitřní fungování            
fakulty. Problematikou se bude dále zabývat. 

d. Po společné debatě spolu se zástupci Studijní komise se LK ztotožňuje           
s usnesením Studijní komise k tomuto bodu programu. 

 
Zapsal: Jiří Kukačka (předseda LK AS FSV UK), 30. 11. 2020. 
 
Kontrola a ověření: přítomní členové LK AS FSV UK. 
 
 

 
 


