Zápis ze schůze předsednictva AS FSV UK
Datum: 24. ledna 2022 od 18:00 hodin
Místo: on-line, ZOOM
Přítomní: Magda Pečená (MP), Nick Ojo Omorodion (NOO), Tomáš Kouba (TK)
Omluveni: Veronika Macková
Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená (MP) seznámila přítomné s událostmi, k nimž
došlo od posledního zasedání předsednictva AS FSV UK i senátu jako celku. Členové
předsednictva jednotlivé body průběžně doplňovali.
1. Hlavním bodem jednání pléna senátu bude představení členů nového kolegia
děkana. Podklady, resp. CV obdržíme. Dle Statutu FSV UK čl. 6, ods. 8 (téměř
doslovně převzato ze zákona o VŠ): "Senát se vyjadřuje zejména b) k záměru
děkana jmenovat nebo odvolat proděkany" (díky Jirkovi Kukačkovi za odkaz).
V roce 2018 byla přijata Usnesení tohoto typu:
Usnesení č. X: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru děkanky jmenovat
proděkanem pro Y pana Z.
Paní tajemnici prosím o přípravu hlasovacích lístků pro tajnou volbu pro navržené
proděkany.
2. Bude třeba schválit novou Vědeckou radu FSV UK, vzhledem k bodu 1 a
předpokládané delší diskusi k novým členům kolegia a dalším bodům (viz dále)
bude Vědecká rada schvalována na březnovém zasedání senátu.
3. Na RKD 10. 1. 2022 byly diskutovány především - Principy rozdělování
institucionální podpory na vědu a výzkum, na RKD 24. 1. 2022 - Kariérní řád (oba
dokumenty budou diskutovány na senátu 1. 2.).
3.1. Principy rozdělení institucionální podpory bude senát schvalovat
3.2. Kariérní řád - senát neschvaluje, nicméně vedení fakulty názor senátu zajímá.
Předložené znění nebude konečné, stále probíhají diskuse. Připomínky ředitelů
institutů a odborů jsou poměrně četné (principiální i formální), nový děkan po
dlouhé diskusi poskytl prostor členům RKD pro písemné připomínky do 5. 2. 2022.
4. Studentské peníze - NOO informoval, že v průběhu února bude vyhlášeno další kolo
Studentských peněz na LS 2021/2022. Výzva bude pak otevřená ca 3 týdny.
5. Sportovní den FSV UK - NOO zjistí zájem studentských spolků pro organizaci
Sportovního dne. MP zároveň zjistí, zda je nové vedení ochotno projekt podporovat
(podobně jako minulé vedení).

Poté předsednictvo diskutovalo o programu zasedání 1. 2. 2022 AS FSV UK a sestavilo tento
program:

Návrh programu:
1. Schválení návrhu programu a zápisu ze zasedání AS FSV UK dne 11. ledna 2022
2. Zprávy z předsednictva a komisí AS FSV UK, zprávy z AS UK
3. Informace z vedení FSV UK
4. Vyjádření k záměru děkana jmenovat proděkany FSV UK, představení ostatních členů
kolegia děkana
5. Principy rozdělování institucionální podpory na vědu a výzkum
6. Kariérní řád
7. Změna organizačního zařazení CESES (doplněno po odsouhlasení členů předsednictva
25. 1. 2022)
8. Různé
Předsednictvo AS FSV UK vyslovilo s tímto návrhem programu jednomyslný souhlas a
schválilo, že se toto zasedání AS FSV UK uskuteční 1. 2. 2022 od 15:00 v místnosti 212 v
budově Hollar.
Zároveň bude spolu s pozvánkou zaslán odkaz na zoom:
https://cesnet.zoom.us/j/99450299112 pro ty, kteří se nemohou osobně účastnit.
Zapsala: Magda Pečená

