
Zápis ze schůze předsednictva AS FSV UK
Datum: 10. května 2022 od 8:00 hodin

Místo: on-line, ZOOM

Přítomní: Magda Pečená (MP), Nick Ojo Omorodion (NOO), Tomáš Kouba (TK), Veronika

Macková (VM)

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. Během posledního měsíce se sešlo kolegium děkana třikrát (4.4. a 25.4. a 9.5. (zde
včetně rozšířeného KD)). Hlavními tématy jsou nadále: pomoc studentům a
akademikům v souvislosti s válkou na Ukrajině, expertní skupina pro Ukrajinu,
modernizace areálu Jinonice a návrh principů kariérního rozvoje na FSV UK.
Zároveň 25.4. navštívila KD i paní rektorka prof. Milena Králíčková, spolu s ní přišli i
prorektoři Doleček, Krištoufek a člen KR pan Fontana. Tématy diskuse tak byly -

● Investiční strategie univerzity a fakult a spolupráce projekčních týmů fakult a
univerzity při realizaci investičních akcí (především sdílení zkušeností fakult,
které svou investiční akci dokončily/dokončují - LF Plzeň, FarmF HK, FSV UK, s
těmi, kteří ji teprve plánují PedF, PrF)

● Studijní agenda - integrace studijních programů (např. politologie - FSV a FF
UK), double a joint degrees

● Financování vědy - opět problém s přístupem k rozdělováním
institucionálních prostředků na vědu dle výkonu let do 2015

Podrobnější zápis zde:
https://fsv.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/zapisy-ze-schuzi-organu-fakulty/vedeni-fsv-uk

2. Přijímací řízení pro ukrajinské studenty pro AR 2022/2023 - předloží na plénum
senátu pí proděkanka pro studijní záležitosti MKH, po diskusi a v koordinaci s řediteli
institutů. Na FSV se hlásí téměř 50 % ukrajinských studentů (z těch, kteří se hlásí na
UK; k pátku 6. 5. 54 studentů z celkových 120). Probíhá i diskuse na téma, kolik
dalších je schopna FSV absorbovat. Kurzy Čj pro AU studenty již probíhají,
organizuje ÚJOP.

3. Jinonice a výsledky optimalizačních auditů - senátoři budou opět seznámeni v
rámci Informace z vedení.

4. Principy kariérního rozvoje na FSV UK - Revidovaný návrh KŘ předložen senátorům
3.5. Plénum senátu se jím bude zabývat na svém zasedání 17. května (samostatný
bod). Představení akademické obci by mělo proběhnout do konce května.

5. Rozpočet a změna termínu řádného zasedání pléna AS FSV UK (z 7. 6. na 14. 6.) -
info od tajemníka ap. Blažka: Probíhají práce na rozpočtu FSV na letošní rok. Pro
rekapitulaci termínů: Zhruba měsíční zpoždění celého procesu bylo způsobeno
rozpočtovým provizoriem. AS UK (předpokládáme) schválí rozpočet 13. 5. 2022. Pak
je třeba ca týden na zpracování. Jako podklad pro RKD bude rozesláno do 23. 5. 2022

https://fsv.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/zapisy-ze-schuzi-organu-fakulty/vedeni-fsv-uk


(a v kopii i členům EK AS FSV UK). RKD se uskuteční 30. 5. 2022 (hosté budou členové
EK AS FSV UK). 31. 5. 2022 by se uskutečnila EK AS FSV UK a bez zbytečného prodlení
by hned byl poslán rozpočet jako podklad pro AS FSV UK. Projednání a schválení
bychom tedy předpokládali na posunutém plénu AS FSV UK dne 14. 6. 2022.

6. Institut studentských ombudsmanů (Řád SO) a “Komunikační desatero” - proběhla
diskuse s p. děkanem a pí proděkankou MKH a TKR,  další schůzka plánována na 10.5.
od 15 hod (v rámci sociální komise AS FSV UK).

7. Termíny zasedání AS FSV UK v ZS 2022/2023 - návrh na termíny: 4. 10. 2022, 1. 11.
2022, 6. 12. 2022, 10.1. 2023, 7. 2. 2023.

V září se zasedání pléna uskuteční dle schváleného harmonogramu 13. 9. 2022.

8. Zlaté kurzy - paní proděkanka M. Krausz Hladká požádala o prostor na jednání
senátu dne 17. 5. 2021 pro předání ocenění “Zlatý kurz”. Předání se uskuteční před
začátkem standardního programu senátu (tj. v 15:00).

Poté předsednictvo diskutovalo o programu zasedání 17. května 2022 AS FSV UK a sestavilo
tento program:

Návrh programu:

1. Předání ocenění Zlatý kurz za ZS 2021/2022

2. Schválení návrhu programu a zápisu ze zasedání AS FSV UK dne 5. dubna 2022

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

4. Informace z vedení FSV UK

5. Rozšíření oprávnění uskutečňovat studijní program Journalism, Media and
Globalisation (reakreditace)

6. Podmínky přijímacího řízení pro studenty z Ukrajiny

7. Změna termínu řádného zasedání pléna AS FSV UK z 7. 6. na 14. 6. 2022 a termíny
zasedání pléna AS FSV UK v ZS 2022/2023

8. Návrh OD Principy kariérního rozvoje akademických pracovníků, vědeckých
pracovníků a lektorů na FSV UK

9. Řád studentských ombudsmanů

10. “Komunikační desatero”

11. Různé

Předsednictvo AS FSV UK vyslovilo s tímto návrhem programu jednomyslný souhlas a
schválilo, že se  toto zasedání AS FSV UK uskuteční 17. května 2022 od 15:00 v místnosti
212 v budově Hollar.

Zároveň bude spolu s pozvánkou zaslán odkaz na zoom: https://cesnet.zoom.us/j/97509800702
pro ty, kteří se nemohou osobně účastnit.

Zapsala: Magda Pečená

https://cesnet.zoom.us/j/97509800702

