Zápis ze schůze předsednictva AS FSV UK
Datum: 6. září 2021 od 15:30 hodin
Místo: Hollar, místnost 108
Přítomní: Magda Pečená (MP), Veronika Macková (VM), Nick Ojo Omorodion (NOO),
Kateřina Vovsová (host) (KV), Martin Štoll (host) (MŠ)
Omluven: Tomáš Kouba (TK)
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. Volby do AS UK
- Předsednictvo AS UK na svém zasedání dne 14. června 2021 vyhlásilo volby do
Akademického senátu UK pro období 2022 - 2025 na fakultách, které jsou pro účely
voleb zařazeny do I. sboru, tam je zařazena i FSV UK.
- Volby se mají konat v listopadu 2021 a předsednictvo AS FSV UK tedy navrhuje
termín 24. - 25. listopadu 2021, tj. stejné datum, které AS UK určil pro volby do
součástí UK. Jedná se o středu a čtvrtek.
- Volební řád AS FSV UK umožňuje (čl. 1) volby provést “plně elektronicky pomocí
počítačové sítě”. Předsednictvo se shodlo na tom, že navrhne plénu senátu
elektronické volby.
- Volební komise - předsednictvo se shodlo na tom, že se nejprve pokusí sestavit
volební komisi ze stávajících senátorů, a až pokud se nepovede, osloví ředitele
institutů.
- MP připraví návrhy usnesení a Důvodovou zprávu.
2. Volby ombudsmana
Dle informací VM je datum volby stanoveno na 13. - 14. 10. 2021. KV na konci září
zajistí posunutí příspěvku k volbě ombudsmana na přední pozice na webu fakulty.
3. Volby kandidáta na pozici děkana/děkanky
MŠ informoval předsednictvo AS FSV UK, že přípravy na volbu děkana/děkanky
probíhají dle schváleného harmonogramu.
Předsednictvo spolu s MŠ diskutovalo možnost elektronické volby kandidáta na
děkana/děkanku, nicméně se shodlo, že současné znění Jednacího řádu FSV UK
neumožňuje senátu provádět zasedání včetně hlasování prostřednictvím prostředků
komunikace na dálku.
Prosíme legislativní komisi potvrdit místnost na 7. 10. - místnost č. 314 Opletalova
4. Výkladové stanovisko k Volebnímu řádu AS FSV UK
Volební řád AS FSV UK jednoznačně neurčuje postup v případě, že institut ztratí
zastoupení v senátu z titulu přesunu studenta (popř. pedagoga) na jiný institut. Není
zřejmé, zda je “důležitější” příslušnost k institut nebo mandát osoby. Diskutující se
přiklonili spíše k tomu, aby byl zachován princip zastoupení každého institut alespoň
jedním studentem a jedním pedagogem (“institute over mandate”). Nicméně MP a

MŠ seznámí senátory na jednání 14. 9. 2021 s tímto tématem a nastíní další
navrhované kroky.
5. Anglická verze senátních usnesení
KV se zeptá M. Šmídové z PR, zda je ochotna překládat usnesení senátu do Aj. KV
bude informovat. Kdyby to možné nebylo, zařídí NOO.
6. Tajemník/Tajemnice senátu
KV byla povýšena na vedoucí Studijního oddělení, nebude tedy nadále zastávat
funkci tajemnice senátu. Na žádost MP však zůstane do 31. 10. 2021. Předsednictvo
požádalo o oslovení kolegyně Terezy Volfové a zjištění zájmu o funkci tajemnice AS
FSV UK.
7. Podmínky přijímacího řízení na 2022/2023
Pan proděkan Krištoufek předloží Podmínky přijímacího řízení na 2022/2023. Dle
informací pana proděkana jde o materiál po zapracování připomínek RUK, obsahuje
změnu termínu podávání přihlášek na 28. 2. 2022 a hrazení březnového SCIO
termínu fakultou (pro bakalářské studijní programy).
8. Statut Komise pro etiku ve výzkumu FSV UK
Dle informací pana proděkana Kučery bylo rozesláno na instituty, bude vydáno jako
technická novela OD, na AS FSV UK bude zasláno s důvodovou zprávou k projednání
(Již zasláno, bude zařazeno do programu).
9. Mzdový a kariérní řád UK
Návrh Mzdového a Kariérního řádu UK byl rozeslán senátorům 30. 8. 2021. O
případných připomínkách, pokud budou některým/mi ze senátorů vzneseny, bude
hlasováno na plénu senátu 14. 9. 2021.
Od sekretariátu děkanky jsme obdželi pozvánku na slavnostní udělení čestné hodnosti dr.
h. c. MP rozešle pozvánku spolu s informacemi k zasedání senátu 7. 9.

Poté předsednictvo diskutovalo o programu zasedání 14. 9. 2021 AS FSV UK a sestavilo
tento program:
Návrh programu:
1. Schválení návrhu programu a zápisu z mimořádného zasedání AS FSV UK ze dne 15.
června 2021
2. Zprávy z předsednictva a komisí AS FSV UK, zprávy z AS UK
3. Informace z vedení FSV UK, včetně informace o průběžném naplňování
optimalizačních usnesení AS FSV UK č. 11 a č. 12 z 1. 9. 2020
4. Změna opatření děkanky č. 31/2018 Statut Komise pro etiku ve výzkumu
5. Podmínky přijímacího řízení 2022/2023
6. Vyhlášení voleb do Akademického senátu UK

7. Informace o probíhajícím Projektu studentských ombudsmanů
8. Různé
Předsednictvo AS FSV UK vyslovilo s tímto návrhem programu jednomyslný souhlas a
schválilo, že se toto zasedání AS FSV UK uskuteční 14. 9. 2021 od 15:00 v místnosti 212 v
budově Hollar.
Zapsala: Magda Pečená

