
Zápis ze zasedání LK AS FSV UK, 1. 12. 2022

Místo a čas: online prostřednictvím Google Meet, 16:00.

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

Omluveni: -

Nepřítomni: -

Hosté: -

Zápis:

1. LK se zabývala bodem 4. návrhu programu zasedání AS FSV UK (6. 12. 2022) “Plán
realizace Strategického záměru na rok 2023”:

a. LK vnímá představený plán jako ambiciózní.
b. LK doporučuje schválit navržené usnesení.

2. LK se zabývala bodem 6. návrhu programu “Změna v termínu otevření hodnocení
výuky v AR 2022/2023 - dílčí změna Harmonogramu AR 2022/2023”:

a. LK vzala v úvahu informace doplněné formou emailové zprávy od proděkanky
pro studijní záležitosti.

b. LK navrhovanou změnu nedoporučuje i vzhledem k debatám, které k danému
tématu proběhly v minulosti.

c. Kromě jiného, LK nepovažuje za šťastné, aby změna proběhla těsně před
plánovanou implementací.

3. Na základě žádosti od Jana Křováka se LK zabývala bodem 7. “Studentské peníze -
Pravidla a Dodatečný příspěvek ze Studentských peněz pro nově vzniklý FSV UK
Circle”:

a. Členové LK individuálně okomentovali a připomínkovali navržený draft změn.
b. LK se specificky zabývala navrženou změnou bodu 15) a doporučuje

ponechat určitou možnost intervence (veto) pedagogické komory.

4. Na základě informací od Volební komise pro volby do AS FSV UK pro 2023–2025 se
LK zabývala stížnostmi na nemožnost hlasování pracovníků na pozici L1:

a. LK konstatuje, že dle platných předpisů pracovníci na pozici L1 nemají
volební právo do AS FSV UK a nejsou členy akademické obce.

5. Následně proběhla debata o problematice pozice L1 a zařazení těchto pracovníků ve
studijních programech:

a. LK konstatuje, že dle OR 56/2021 “Katalogy prací a pracovních pozic pro
zaměstnance UK” je typickou náplní práce na pozici L1 “Realizace



podpůrných forem pedagogické činnosti […] anebo realizace pedagogické
činnosti přímo nesouvisející s hlavním zaměřením studijního programu.”

b. LK doporučuje zvážil kontrolu vhodnosti zařazení pracovníků na pozici L1 s
ohledem na jejich reálnou pracovní náplň.

6. Další zasedání LK proběhne ve čtvrtek 5. 1. 2023 od 16:00 online a je
standardně zveřejněno v Google kalendáři AS FSV UK.

Zapsal: Jiří Kukačka (předseda LK AS FSV UK), 1. 12. 2022.

Kontrola a ověření: přítomní členové LK AS FSV UK.


