
Zápis ze zasedání LK AS FSV UK, 7. 1. 2021 
  
Místo a čas: online prostřednictvím Zoom, 11:30. 
 
Přítomní členové LK AS FSV UK:; Bc. Jakub Iran; Petr Kobylka; PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D.;               
PhDr. Vilém Novotný (do 17.45), Ph.D.; prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 
 
Omluveni: Bc. Ondřej Šveda. 
 
Nepřítomni: - 
 
Hosté: prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. (proděkan pro vědu a výzkum). 
 
Zápis: 

1. LK se zabývala bodem 4. návrhu programu zasedání AS FSV UK (12. 1. 2021)              
“Jednací řád Vědecké rady FSV UK”: 

a. Proděkan Kučera seznámil LK s návrhem aktualizovaného znění, které má          
povahu nového vnitřního předpisu. 

b. Jde spíše o rutinní změnu, která ze zřejmých důvodů zakotví hybridní a            
distanční formu zasedání Vědecké rady FSV UK. 

c. Nová jsou ustanovení: čl. 3 odst. 2, čl. 4, odst. 1 až 3 a čl. 5 odst. 5. Tato                   
ustanovení vycházejí z právě projednávané novely Jednacího řádu Vědecké         
rady UK, po materiální stránce přebírají ustanovení týkající se hybridního a           
distančního zasedání vědecké rady a jeho organizace z OD č. 19/2020. 

d. Návrh prozatím nebyl konzultován s LK AS UK. Proděkan Kučera se přiklání            
k přímému předložení návrhu AS UK zvláště z důvodů nutnosti organizace           
zasedání VŘ FSV UK v nejbližších měsících; návrh dále přímo vychází ze            
souvisejícího opatření rektora a obdobnou potřebu úprav JŘ VR budou mít i            
ostatní fakulty UK. 

e. LK vznesla následující podstatné připomínky: 
i. 3/2 implikuje, že děkan musí vyhlásit hybridní nebo distančí formu v           

případě, že to byť jen umožňují předpisy. Vhodné by bylo využít např.            
formulaci obdobnou té v OD: “Zasedání vědecké rady je možné konat           
hybridním nebo distančním způsobem ...”; 

ii. 5/3 je nekonzistentní s veřejným hlasování. Bylo by vhodné         
upřesnit, že se to týká jen tajného hlasování a ideálně vůbec           
nedefinovat konkrétní možnosti hlasování; 

f. LK vznesla následující doplňující připomínky: 
i. 4/1 sjednotit děkan/předseda vědecké rady (ideálně i v ostatním         

textu); 
ii. 4/2 lépe “videokonference”, elektronická konference = e-mailová       

komunikace viz 6/3; lépe “děkanát” než “fakulta” (konzistence s čl. 7); 
iii. druhou větu 5/3 posunout na začátek 5/4; 
iv. 5/4 druhá věta nadbytečná; 
v. pod čl. 8 by bylo vhodné doplnit jména a místo pro podpis předsedy             

AS; 



vi. Footnote 1): “§ 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých              
školách, ve znění pozdějších předpisů. Akademický senát Univerzity        
Karlovy schválil tento řád dne _____.” 

g. LK AS FSV UK doporučuje schválit předložený návrh po zapracování          
vznesených připomínek. 

 
2. LK se zabývala bodem 6. návrhu programu “Studentský ombudsman FSV UK”: 

a. LK velice vítá jak iniciativu vzniku této pozice obecně tak její částečně            
neformální pojetí, ráda by ale upozornila na několik potenciálně         
problematických detailů a formálních souvislostí: 

i. “ombudsmani se automaticky stávají členy Sociální komise” - Sociální         
komise nepatří mezi vždy zřizované komise. Nastává tedy situace,         
kdy Sociální komise nemusí být zřízena Akademickým senátem FSV         
UK. V případě, kdy je Sociální komise zřízena, tak ta tedy automaticky            
naroste o 5 (externích) členů. Je to vhodné, zvl. z hlediska           
usnášeníschopnosti a samotného jednání komise? Co když nebudou        
mít zájem stát se členy komise? Co když je AS nejmenuje? Řešením            
by bylo, kdyby šlo např. o “stálé hosty” Sociální komise.;“ombudsmany          
volí studentské spolky, ale odvolává je Sociální komise” - členy komisí           
volí i odvolává Akademický senát FSV UK. Studentské spolky ani          
komise nemohou volit a odvolávat členy komisí. Dále asymetrie mezi          
volbou a odvoláním v aktuálním návrhu; 

ii. je pozice studentského ombudsmana chápaná jako “podpůrný orgán”        
(SocK) AS FSV UK? Proč se ombudsmani “zodpovídají Sociální         
komisi AS FSV UK”? LK se domnívá, že by z principu věci mělo jít o               
více nezávislou pozici; 

iii. LK se na zasedání pléna pokusí zformulovat návrh možného principu          
ustavení studentských ombudsmanů, mohlo by jít např. o neformální         
pětičlennou pracovní skupinu studentů navrženou studenstvem a       
posvěcenou AS FSV UK; 

iv. LK AS FSV UK doporučuje požádat Sociální komisi o zapracování          
vznesených připomínek a předložení upraveného materiálu na       
únorové/březnové zasedání AS FSV UK. 

 
3. Jiří Kukačka informoval členy LK o záměru děkanky FSV zřídit pracovní skupinu pro             

novelizaci Volebního řádu FSV UK ve složení Petr Soukup, Martin Bláha, Jiří            
Kukačka. Pracovní skupina by měla začít pracovat spolu s nově zřízenou LK v únoru              
tak, aby mohl být návrh přeložen na březnové zasedání AS FSV UK. Půjde o              
jednoduchou technickou novelu týkající se podmnožiny návrhů dle 8. bodu programu           
zasedání AS FSV UK 1. prosince 2020 primárně s ohledem na elektronickou            
realizaci voleb. 
 

4. Jiří Kukačka srdečně poděkoval všem kolegům z Legislativní komise za jejich ochotu            
a čas věnované vzájemné spolupráci na fungování komise v tomto relativně           
náročném funkčním období. 

 
Zapsal: Jiří Kukačka (předseda LK AS FSV UK), 7. 1. 2021. 
Kontrola a ověření: přítomní členové LK AS FSV UK. 


