
Zápis ze schůze předsednictva AS FSV UK
Datum: 3. května 2021 od 18:30 hodin

Místo: on-line jednání prostřednictvím platformy Zoom

Přítomní: Magda Pečená (MP), Veronika Macková (VM), Tomáš Kouba (TK), Kateřina Vovsová

(host) (KV)

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.

Dne 12.4., 19.4. a 3.5. 2021 proběhlo Kolegium děkanky (KD), dne 26. 4. 2021 rozšířené
Kolegium děkanky (RKD). Vše v zápisech na webu. Hlavními tématy v uplynulém měsíci ve
zkratce:

- Kariérní řád - návrh KŘ FSV UK od pí děkanky jsme obdrželi 8 .4. 2021 s žádostí o
připomínky do 30. 4. 2021 Všechny komise byly osloveny a dodaly připomínky,
souhrnný dokument s připomínkami odeslán pí děkance 29. 4. 2021. Setkání s pí
děkankou k tématu KŘ proběhne 28. 5. 2021 od 9:30. Finální verze Kariérního řádu
UK zatím není dle informací KD schválená.

- Rozpočet FSV UK - návrh rozpočtu předložený panem tajemníkem Blažkem byl
diskutován na KD, následně 26. 4. 2021 RKD a vzápětí na ekonomické komisi 27. 4.
2021. Následně byly podkladové materiály rozeslány všem členům senátu 27. 4.
2021 (tj. s požadovaným 14-denním předstihem). Ekonomická komise doporučila po
diskusi rozpočet ke schválení a vyžádala si pouze ověření výpočtu graduation rate a
výpočet podílu zahraničních pracovníků.

- Hodnocení vědy FSV UK a hodnotící zpráva - dle dohody ze zasedání senátu 6. 4.
2021 jsme obdrželi a všem členům senátu rozeslali Hodnotící zprávy vědy na FSV
UK. Zároveň měli všichni členové senátu možnost účastnit se dne 22. 4. 2021
kulatého stolu s prorektorem prof. Konvalinkou, kde bylo toto hodnocení popsáno a
následně diskutováno - byl popsán systém hodnocení, hodnotitelé, postup a cíle
hodnocení, výsledky. Účastnilo se několik senátorů FSV UK i jiných pracovníků FSV.

- Dnes byl na KD předložen dopis, kterým se chce vedení fakulty ohradit proti
výsledku hodnocení. Pí děkanka plánuje poslat panu rektorovi/prorektorovi ve
středu 5. 5. 2021, následně členům senátu k informaci.

- Přijímací řízení - dočasný pokles počtu přihlášek byl těsně před deadlinem zastaven
a nakonec FSV hlásí nárůst počtu přihlášek o ca 9 %

- Plnění Strategického záměru - pí děkanka zadala na KD svým kolegům, aby (do
27.5. 2021) za své oblasti vyhodnotili naplňování Strategického záměru - bude
předmětem informace na červnovém plénu senátu.

- Principy rozpočtu na 2022 (Principy rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě
Karlově pro rok 2022) - pan proděkan Kučera krátce představil na KD principy



rozpočtu UK na roky 2022, materiál byl rozeslán všem senátorům. Ekonomická
komise návrh Principů již také krátce diskutovala, p. proděkanovi následně MP
zaslala dříve formulovaný podnět zaslaný EK AS UK (3. 6. 2019). Hana Kubátová i
ostatní členové Ekonomická komise AS FSV UK se shodli, že v obecné rovině jsou
podněty v dopise obsažené nadále platné (připomínky fakulty mají termín 4. 5.
2021, nebylo v plánu, aby to bylo předmětem jednání pléna květnového senátu).

- Rozpočet AS FSV UK - Senátní rozpočet byl navržen ještě v rámci práce minulého
senátu. Rozpočtované položky ve výši ca 248 tis Kč jsou součástí navrhovaného
rozpočtu FSV UK na rok 2021. Předsednictvo rozhodlo o tom, že na příštím jednání
předsednictva budou diskutovány návrhy na rozdělení rozpočtu.

- Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana fakulty pro období od 1. 2. 2022 - 31. 1.
2026 - předsednictvo navrhuje vyhlásit volbu kandidáta na funkci děkana/děkanky na
12. 10. 2021. Zároveň MP vyzve v rámci pozvánky na plénu senátu potenciální
zájemce o členství ve volební komisi. Dále předsednictvo navrhlo následující rámcový
harmonogram volby:

● Vyhlášení volby kandidátky či kandidáta na děkana: 11. 5. 2021

● Jmenování volební komise pro volbu kandidátky či kandidáta na děkana: 11. 5. 2021

● Zveřejnění termínu volby: 11. 5. 2021

● Místo volby: bude specifikováno nejméně 30 dní před volbou

● Lhůta na podávání kandidátek: od 20. 8. 2021 do 20. 9. 2021

● Představení kandidátek a kandidátů v rámci zasedání Akademického senátu: 5. 10.

2021, 17:00,  místo bude specifikováno nejméně 30 dní před volbou

● Veřejné představení kandidátek a kandidátů akademické obci: 7.10. 2021, 16:00,

místo bude specifikováno nejméně 30 dní před volbou

● Volba na zasedání Akademického senátu: 12. 10. 2021

● Lhůta pro nové návrhy v případě neúspěšné volby: 19. 10. 2021

● Druhá volba na zasedání Akademického senátu: 26. 10. 2021

- Volební řád AS FSV UK - předseda LK FSV UK projednal se zástupci Legislativní
komise AS UK, předpokládá diskusi v rámci LK FSV UK tento čtvrtek 6. 5. 2021.
Materiál bude předložen a projednán na plénu senátu příští týden 11. 5. 2021,
nebude se však schvalovat (předpoklad schvalování až na červnovém plénu).

- Přijímání usnesení v rámci bodu Různé - stanovisko Legislativní komise FSV UK:
“Komise se vyjádřila k možnosti nebo nemožnosti přijímání usnesení v bodu Různé.
Dle současného znění Jednacího řádu AS FSV UK není vyloučeno přijímat usnesení v
bodě Různé. LK ovšem doporučuje pro hlasování a přijímání usnesení agendu
zařazovat jako standardní bod programu zasedání mimo bod Různé, aby se předešlo
případným procesním nejasnostem. Stejně tak konzultace s LK AS UK potvrdila
stávající praxi, kdy se o skutečnostech projednávaných v bodu různé nehlasuje a
nepřijímají se usnesení. Zároveň je nutné zdůraznit, že návrh musí být řádně
předložen/přednesen předkladatelem dle Jednacího řádu AS FSV UK, čl. 6 a 7.”



- MP obdržena podnět od senátorů Hany Kubátové a Václava Moravce
Odvolávají se na Usnesení ze zasedání AS FSV UK 1. 9. 2020:

- Usnesení č. 11: AS FSV UK žádá tajemníka fakulty, aby provedl v následujícím
půlroce audit administrativní zátěže pedagogických a vědeckých pracovníků FSV UK,
včetně časového harmonogramu konkrétních kroků snižujících předmětnou zátěž, s
cílem naplnění „Strategického záměru MŠMT pro oblast vysokých škol na období od
roku 2021“, schváleného v červnu 2020 (viz prioritní cíl č. 6 tohoto záměru).

- Usnesení č. 12: AS FSV UK vyzývá vedení FSV UK ke zlepšení správy vědeckých
projektů – a to zejména vyřešením problému se zobrazováním publikací na webu
fakulty, vytvořením webových stránek projektů dle layoutu webových stránek
fakulty, vytvořením platformy pro zveřejňování white a working papers na webových
stránkách fakulty, zavedením elektronického oběhu dokumentů, zpřesněním OD č.
4/2017 „Postup pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na FSV UK“ tak, aby
tento předpis nekomplikoval administrativu vědeckých projektů (např. problematika
výkladu ustanovení kolem DPH, problematika kvality oslovovaných dodavatelů při
průzkumu trhu apod.).

MP si domluvila schůzku s panem tajemníkem Blažkem a budou diskutovat
harmonogram postupu naplňování jednotlivých nedostatků a požadavků zmíněných
v usneseních. Přizvána byla i VM.

- návrh termínů zasedání senátu v září 2021 a v zimním semestru 2021/2022.
Předsednictvo navrhuje tyto termíny zasedání pléna AS FSV UK: 14. 9. 2021 (LS
2020/2021) , 5. 10. 2021, 2. 11. 2021,  7. 12. 2021, 11. 1. 2022, 1. 2. 2022.

Poté předsednictvo diskutovalo o programu květnového zasedání AS FSV UK:

Návrh programu:

1. Schválení návrhu programu a zápisu z řádného zasedání AS FSV UK ze dne 6. dubna
2021.

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

3. Informace z vedení FSV UK

4. Rozpočet FSV UK pro rok 2021

5. Návrh termínů zasedání AS FSV UK v září 2021 a v zimním semestru 2021/2022

6. Vyhlášení voleb kandidáta na funkci děkana fakulty pro období od 1.2.2022 -
31.1.2026, představení harmonogramu volby a ustavení volební komise

7. Pravidla pro přiznávání stipendií na FSV UK

8. Projednání Volebního řád AS FSV UK

9. Různé



Předsednictvo AS FSV UK vyslovilo s tímto návrhem programu jednomyslný souhlas a
schválilo, že se i květnové zasedání AS FSV UK se uskuteční on-line formou
prostřednictvím platformy Zoom.

Zapsala: Magda Pečená


