
Zápis ze schůze předsednictva AS FSV UK
Datum: 3. března 2023 od 15:00 hodin

Místo: on-line, ZOOM

Přítomní: Magda Pečená (MP), Barbora Součková (BS), Pavel Szobi (PS), Jan Volenec (JV)

Hosté: Michal Aleš, ombudsman IPS FSV UK

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. Od posledního zasedání pléna senátu 14. února se sešlo kolegium děkana 27. 2.
(další se sejde 9. 3.). Všechny podstatné informace jsou zveřejněny v zápisech.

2. Podnět Daniela Šárovce ohledně jeho doktorského studia, resp. jeho ukončení.
Děkujeme za účast Aleše Michala, ombudsmana za IPS, který se věci poměrně

intenzivně věnuje. Předsednictvo se s celou záležitostí seznámilo a prodiskutovalo ji.

Předsednictvo se shodlo, že postup školitele, oborové rady i vedení fakulty je v
souladu s pravidly doktorského studia. Předsednictvo neidentifikovalo známky
nerovného či neférového zacházení se studentem či krácení jeho práv. Zároveň vzalo
na vědomí Zprávu ombudsmana v této záležitosti, především jeho závěrečnou část,
kdy Aleš Michal konstatuje, že se necítí/necítil nijak omezen či ovlivňován ve
výkonu své práce, což mu však bylo podsunuto v podnětu pana Šárovce.

Celý podnět, včetně Zprávy ombudsmana v této věci bude k dispozici k nahlédnutí a
prostudování na zasedání senátu dne 14. 3. Zprávou ombudsmana se zabývala i
Sociální komise AS FSV UK. Předsednictvo bude o svém stanovisku informovat v bodu
Různé.

3. Podnět předsedy AS FF UK Ondřeje Švece k platovému ohodnocení pracovníků
společenskovědních fakult. MP seznámila kolegy s e-mailem, který obdržela od
předsedy Akademického senátu filozofické fakulty UK. Zároveň shrnula závěry Zprávy
z Průzkumu pracovní spokojenosti zaměstnanců a zaměstnankyň Univerzity Karlovy:
Fakulta sociálních věd a Zprávu z auditu rovných příležitostí UK, březen 2022.
Předsednictvo po diskusi navrhlo následující usnesení:

“Akademický senát FSV UK vyjadřuje solidaritu s podfinancovanými obory, především
humanitního či filozofického zaměření, ve snaze o zvýšení platů na dotčených
fakultách vysokých škol. AS FSV UK celou situaci a její vývoj nadále sleduje”.

Předsednictvo tuto výzvu zařadí do bodu Různé.

4. Jinonice - pan děkan se nezúčastní zasedání senátu 14. 3., obdrželi jsme však
písemné vyjádření k aktuálnímu stavu jinonického projektu. Pan děkan zároveň
prosí, pokud máme/senátoři mají nějaké doplňující dotazy, komunikujte je e-mailem
s předstihem MP nebo komukoliv z předsednictva a/nebo přímo panu děkanovi.
Společné představení Jinonic proběhne na místě 21. 3. v dopoledních



hodinách, pozvánka již přišla, je třeba registrace. MP zašle pozvánku všem
senátorům - studentům (pozvánka šla jen všem zaměstnancům).

5. Postoj k OpenAI, ChatGPT - dostaneme návrh prohlášení fakulty k tomuto nástroji.
Navrhujeme zařadit k tomuto tématu samostatný bod, pravděpodobně se rozvine
diskuse.

6. Revize OD 16/2018 (přesně: Změna opatření děkana č. 18/2017, Opatření děkana,
kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a
odevzdání závěrečných prací a jejich evidence a zpřístupnění v elektronické podobě) -
paní proděkanka M. Krausz-Hladká poskytne (do úterý 7.3. ) návrh revize tohoto
opatření. Bude jistě předmětem diskuse na studijní komisi.

7. Výroční zpráva AS FSV UK - byla publikována na webu FSV UK.

8. Překlad Jednacího řádu a Volebního řádu FSV UK do angličtiny. RUK nás vyzval k
zajištění překladů těchto dvou dokumentů a zveřejnění na webu (hotovo, náklady
ca 11 tis. Kč)

9. Komise - ustavující schůze proběhly, komise si zvolily své předsedy, všechny
informace byly zveřejněny již na webu. Postupně tam přibývají i zápisy a
termíny setkání komisí již v tradičních předsenátních termínech.

10. Studentské peníze - proběhla diskuse ohledně možnosti navýšení rozpočtu pro
Studentské peníze ze stávajících 350 tis. Kč (2021, 2022) na 400 tis Kč. Důvodem
tohoto návrhu je samozřejmě inflace, především navyšování cen právě v těch
položkách, které se dotýkají projektů Studentských peněz (např. pronájmy sálů na
plesy). Zároveň musíme konstatovat, že rozpočet se nejméně dva roky nenavyšoval
a v covidových letech 2020 a 2021 nebyl zcela vyčerpán. Zároveň na fakultě vznikl
další studentský spolek (FSV UK Circle) a dá se říci, že samotné projekty se stávají
ambicioznějšími a internacionalizovanějšími. MP zašle panu děkanovi i tajemníkovi
žádost o navýšení prostředků, včetně odůvodnění.

11. Neformální setkání senátorů 14. března od 18 hod (nebo po skončení pléna) -
opět Kavárna na Boršově, Náprstkova ulice. Prosíme pana tajemníka Honzu
Křováka o rezervaci.

Poté předsednictvo diskutovalo o programu zasedání 14. března 2023 AS FSV UK a sestavilo
tento program:

Návrh programu:

1. Schválení návrhu programu a zápisu z řádného zasedání AS FSV UK 14. února 2023

2. Zprávy z předsednictva a komisí AS FSV UK, zprávy z AS UK

3. Informace z vedení FSV UK

4. Revize OD 16/2018 (týkající se náležitostí závěrečných prací)

5. Postoj fakulty k Open AI, Chat GPT



6. Různé
Předsednictvo AS FSV UK vyslovilo s tímto návrhem programu jednomyslný souhlas

a schválilo, že se toto zasedání AS FSV UK uskuteční 14. března 2023 od 15:00 v
místnosti 212 v budově Hollar.

Zároveň bude spolu s pozvánkou zaslán odkaz na zoom:
https://cesnet.zoom.us/j/99753594117 pro ty, kteří se nemohou osobně účastnit.

Zapsala: Magda Pečená


