
Zápis z jednání Legislativní komise AS FSV UK 
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Průběh: Online 

Přítomni: Kateřina Konrádová, Jiří Kukačka, Filip Láb, Martin Štoll 

 

Program: 

1. Projednání Strategického záměru FSV UK na období 2021 - 2025 

 

Komise projednala předložený návrh Strategického záměru FSV UK na období 2021-2025. 

Z diskuze vyplynulo k materiálu několik koncepčních doporučení. LK doporučuje, aby byl SZ 

FSV UK více navázán na strukturu existující pracovní verze SZ UK a oficiální verze SZ 

MŠMT (viz https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/strategicky-zamer-ministerstva-

pro-oblast-vs-na-obdobi-od). Zároveň LK žádá vedení FSV UK o možné doplňující informace 

o stavu SZ UK. LK považuje za důležité, aby strategické dokumenty fakulty byly tvořeny v 

jasné návaznosti na další nadřazené strategické dokumenty a rovněž v návaznosti na 

vyhodnocení předchozích strategických dokumentů. LK doporučuje jako možnou inspiraci 

pro tvorbu strategických dokumentů Metodiku tvorby veřejných strategií, kterou schválila 

vláda: https://www.mmr.cz/cs/microsites/portal-strategicke-prace-v-ceske-republice/nastroje-

a-metodicka-podpora/vystupy-projektu.  

Pro předkládaný dokument LK  žádá přepracovat strukturu předkládaného dokumentu, 

především doplnění indikátorů plnění SZ a konkrétních odpovědností, lepší provázanost cílů 

s opatřeními, jakými chceme docílit jejich naplnění. Dále LK konstatuje, že bere na vědomí 

stávající vypořádání připomínek k SZ. V neposlední řadě LK konstatuje, že vyhodnocení 

předchozího SZ FSV UK má bohužel vzhledem k formě malou vypovídající či přidanou 

hodnotu.   

 

2. Projednání opatření děkanky Organizace doktorského studia 

 

Komise projednala návrh Opatření děkanky k organizaci doktorského studia. Změnu na 

otevření možností dalších hlasování per rollam pro oborové rady vnímá LK jako pozitivní 

změnu pro distanční fungování oborových rad.  

Zároveň LK otevřela otázku možnosti doplnění Opatření o možnost jednání a hlasování 

oborových rad online v odůvodněných případech, podobně jako tomu je v současné době u 

jednání VR FSV UK. Tato změna by podle LK vedla k výraznému zefektivnění jednání 

oborových rad a snížení administrativní zátěže.  

 

LK do budoucna žádá o předkládání obdobných materiálů ve standardním režimu změn 

(Word, Goodle Docs), aby bylo z jednoho dokumentu na první pohled patrné, k jakým 

změnám dochází.  

 

3. Projednání podkladu Studentské peníze 

 

LK vzala bez připomínek  na vědomí podklad Studentské peníze.  

https://www.mmr.cz/cs/microsites/portal-strategicke-prace-v-ceske-republice/nastroje-a-metodicka-podpora/vystupy-projektu
https://www.mmr.cz/cs/microsites/portal-strategicke-prace-v-ceske-republice/nastroje-a-metodicka-podpora/vystupy-projektu


 

4. Různé 

 

LK probírala na svém zasedání možnost “živého” náhledu zápisu jednání AS FSV UK pro 

senátory v průběhu samotných jednání, podle našeho názoru by taková možnost 

zjednodušila orientaci během samotných komplikovaných a dlouhých jednání.  

 

LK rovněž probírala otázku výsledků grantového programu START, které byly v minulém 

týdnu zveřejněny (viz https://cuni.cz/UK-10956.html). V tomto ohledu by LK ráda získala 

další informace od vedení fakulty. 

 

 

Za správnost:  

Předseda LK AS FSV UK Filip Láb 

 

https://cuni.cz/UK-10956.html

