
Zápis ze zasedání LK AS FSV UK, 24. 2. 2022

Místo a čas: online prostřednictvím Google Meet, 16:30.

Přítomní členové LK AS FSV UK: RNDr. Michal Červinka Ph.D.; Jakub Dolejš; PhDr. Jiří
Kukačka, Ph.D.; PhDr. Michal Smetana, Ph.D.; prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Omluveni: -

Nepřítomni: -

Hosté: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. (děkan FSV), Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
(proděkan pro elektronizaci)

Zápis:
1. LK přivítala proděkana pro elektronizaci Nekolu a ten představil cíle a východiska

koncepce elektronizace FSV UK spolu s předběžným harmonogramem aktivit na rok
2022 (shrnuté v interním dokumentu “vychodiska_harmonogram_2022_lk-as.pdf”,
který by měl být probrán na nejbližším KD):

a. Na první dva měsíce jsou naplánovány schůzky s: vedoucím RUK ÚVT,
vedoucí EO, vedoucí PO, prorektorem pro informační technologie.

b. Idea budování systému odspodu na základě potřeb institutů, akademiků, ale
“neutopit se” v detailech.

c. Využití dobré praxe z ostatních fakult (PříF UK, PF UK), schůzky.
d. Diskuse o strategicko systémovém výhledu vs. jednotlivé kroky elektronizace

konkrétních menších agend (agilní přístup).
e. Hlavní výstupy schůzky s tajemníkem fakulty Blažkem (15. 2. 2022): předána

historická dokumentace, je třeba zvolit jiný přístup než detailní technické
mapování jednotlivých workflows a designování velkého systému. Tento rok
zůstane řízení CIVT plně v gesci tajemníka (mj. z důvodu zachování
kontinuity a omezených kapacit v souvislosti s přípravou IT v jinonickém
areálu), případné změny odpovědnosti za agendu IT v dalších letech budou
diskutovány v rámci kolegia.

f. Možnost využití elektronického osobního certifikátu UK již diskutováno s
tajemníkem FSV; v praxi se využívají certifikáty s různou mírou platnosti, je
třeba systematizovat na úrovni celé FSV. Limity podpisu na úrovni pracovně
právních-sporů a současně není jasné, jak velké části agendy by se tento
podpis mohl týkat (např. dovolenek určitě ano, což je již uvažováno jako
ideální pilotní projekt).

g. Otázka ukládání a konverze el. dokumentů.
h. Další setkání s proděkanem pro elektronizaci Nekolou proběhne za dva

měsíce, 12. 5., od 16:00 online, kdy se zaměříme i na možnosti, jak AS
FSV UK může přispět k úspěšné implementaci elektronizace FSV.



2. LK se zabývala bodem 6. návrhu programu zasedání AS FSV UK (1. 3. 2022)
“Souhrn a návrh vypořádání připomínek k návrhu Kariérního řádu FSV UK”:

a. Děkan Karásek poskytl zpětnou vazbu na připomínky ke Kariérnímu řádu a
byl k dispozici k dalším dotazům a diskusi.

b. Jde o pracovní dokument (bez průvodní DZ) naznačující, jakým způsobem se
bude vyvíjet další verze draftu KŘ.

c. Děkan Karásek zmínil zásadní obavy studentů z podlomení pilíře
pedagogické činnosti, což přesně je důsledek, který nastat nesmí. Naopak
vyzdvihl možnosti zvýšení efektivity díky spojení výzkumné a pedagogické
role akademických pracovníků. Dále zmínil problematiku technicistního
vyznění požadavků na AP2 (⅓ habilitačních požadavků za 3 roky), protože
někdo může do pozice AP2 vstupovat již s napublikovaných portfoliem.
M.Štoll ocenil aktivitu studentských senátorů, neboť sdílí obavy o ponížení
významu pedagogické činnosti v “posedlosti” měřitelnými vědeckými výkony.

d. Děkan zároveň zdůraznil důležitost rozvojové agendy AP3 a AP4 nad rámec
technických požadavků (⅓ za 3 roky), která by měla být reflektována v nové
verzi draftu KŘ.

e. M. Štoll poděkoval děkanovi za vypořádání připomínek, ocenil, že žádnou
nenechal stranou.

f. M. Štoll rozvedl úvahu o tom, jak Kariérní řád zcela nekonzistentně “neví”,
zda chce doc. a prof. jako funkční místa nebo vědecko-pedagogické tituly.
Fakticky by bylo možné zrušit habilitační a jmenovací řízení, neboť všichni
stejně budou posuzování podle výkonu za 3, res. 9. let. Tedy je možné z AP4
se klidně ocitnout v pozici L1 stejně jako kdo dnes už splňuje na AP2
požadavky na AP4, bylo by přeci možné jej přesunout i bez řízení. Dodal, že
tento habilitační tlak povede k devalvaci této pozice.

g. V rámci pokračující debaty nad Kariérním řádem zazněly tyto připomínky:
i. OR 56/2021 vs. OR 15/2020 … L2 akademický pracovník vs. popis

práce zaměstnance, OR platí souběžně, ale jsou v logickém rozporu.
LK požádala děkana, aby tento nesoulad komunikoval s vedením UK.
Pan děkan vnímá situaci tak, že novější OR zpřesňuje to starší, ale
zkusí tuto situaci vyjasnit s právním referátem a vedením UK.

ii. Byla diskutována otázka rozložení publikací do 9 let např. pro AP2
výzkumníky, kteří mají bohatší publikační činnost již během doktorátu,
např. možnost habilitačního “fast tracku”.

iii. Byla znovu zmíněna nepříliš definovaná horizontální průchodnost
VP/L <---> AP. Situace VP pozic, které jsou KŘ vnímány jako primárně
projektové pozice na dobu určitou. Dle děkana klíčovou skutečností,
která by měla umožnit hladkou kariérní změnu, je projití výběrovým
řízením.

iv. Důležitost “destigmatizace” pozice L, případné vytvoření pozice L3,
proměna požadavků pro seniorní pozice AP4.

v. Jakou roli bude mít sabatikl ve vztahu k počítání času?
vi. Otázka výjimek. Otázka, zda sabatical prodlužuje všechny termíny.
vii. Otázka složení komise (losování, odborová organizace).



3. LK se zabývala bodem 7. návrhu programu “Prodloužení nájmu v Pekařské 10”:
a. LK neshledala žádné problematické body.
b. V dokumentu jde pouze o dodatek ke smlouvě týkající se prodloužení

smlouvy, který ale zatím není finalizován. Jeho draft prošel připomínkováním
právního oddělení FSV UK a prochází kontrolou i na právním odboru RUK.

c. LK AS FSV UK doporučuje schválit navržené znění usnesení.

4. Další zasedání LK v letním semestru 2022 budou probíhat vždy ve čtvrtek před
zasedáním pléna AS FSV UK od 16:00 online a budou standardně zveřejňovány
v Google kalendáři AS FSV UK.

Zapsal: Jiří Kukačka (předseda LK AS FSV UK), 27. 2. 2022.

Kontrola a ověření: přítomní členové LK AS FSV UK.


