Zápis ze schůze předsednictva AS FSV UK
Datum: 28. listopadu 2021 od 18:00 hodin
Místo: on-line, ZOOM
Přítomní: Magda Pečená (MP), Veronika Macková (VM), Tomáš Kouba (TK)
Omluveni: Nick Ojo Omorodion (NOO)
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 (24. - 25. 11.)
Představení kandidátů proběhlo 24. 11. 2021 po mimořádném zasedání senátu
Volby samotné proběhly po technicko-administrativní stránce bez problémů
Protokol o výsledku voleb odeslán Hlavní volební komisi ještě 25. 11. večer
Poděkování panu tajemníkovi za jejich zajištění
Vysoká účast pedagogů, nízká účast studentů

2. Výroční zpráva AS FSV UK - Nezapomenout ! - Jednotlivé příspěvky prosíme dodat
Janu Křovákovi do 17.12.2021.
3. Odměny pro senátory a senátorky AS FSV UK - připraveny ke zpracování dle
schválené struktury. Příkazy k odměnám pedagogů podepsány 15. 11., příkazy pro
stipendia budou podepsány 7. 12. těsně před senátem (jede to trochu jiným
kanálem).
4. Jmenování kandidáta na pozici děkana
Paní děkanka informovala MP, že pan rektor Zima přijde osobně na jednání senátu
11. ledna 2022 (v 15:00 hod) a předá jmenovací dekret novému děkanovi, panu
Karáskovi.
5. Nové akreditace
Pan proděkan Bednařík zaslal MP informaci, že StK bude na svém nejbližším jednání
diskutovat čtyři nové akreditace (podklady jim již zaslal). Pan Bednařík slíbil, že
připraví složku, kde budou ze SISu vygenerované kompletní akreditační spisy. Bude
tedy splněno, aby před plénem byly akreditace projednány StK. Pak ty akreditace
budu předloženy na vědeckou radu konanou 8. prosince.
6. Paní děkanka v úterý 23. 11. předložila Plán realizace Strategického záměru na rok
2022. Senátorům byl nasdílen ve čtvrtek 25. 11.
7. MP obdržela rezignační dopis senátorky Denisy Hejlové (k 31. 12. 2021). Na její
místo nastoupí kolega Jiří Kukačka (IES).
8. Pan tajemník Blažek přislíbil informovat na prosincovém zasedání senátu o výsledku
auditu “optimalizačních usnesení”.

9. Organizace doktorského studia - bude předloženo na zasedání senátu panem
proděkanem Cahlíkem.
10. Na lednovém zasedání senátu vystoupí Jiří Kukačka se zprávou o činnosti Rady
vysokých škol.
11. Předsednictvo navrhuje v duchu dlouholeté tradice uspořádat senátní posezení v
Pivovaru Národní po zasedání AS FSV UK dne 7. 12. 2021.
Poté předsednictvo diskutovalo o programu zasedání 7. 12. 2021 AS FSV UK a sestavilo
tento program:
Návrh programu:
1. Schválení návrhu programu a zápisu z mimořádného zasedání AS FSV UK dne 23.
listopadu 2021
2. Zprávy z předsednictva a komisí AS FSV UK, zprávy z AS UK
3. Informace z vedení FSV UK
4. Plán Realizace strategického záměru na rok 2022 (předkládá děkanka FSV UK)
5. Nové akreditace (předkládá proděkan Bednařík)
6. Organizace doktorského studia (předkládá proděkan Cahlík)
7. Různé
Předsednictvo AS FSV UK vyslovilo s tímto návrhem programu jednomyslný souhlas a
schválilo, že se toto zasedání AS FSV UK uskuteční 7. 12. 2021 od 15:00 v místnosti 212 v
budově Hollar.
Zapsala: Magda Pečená

