
Zápis ze schůze předsednictva AS FSV UK  
Datum:   29. března 2021 od 18:30 hodin 

Místo: on-line jednání prostřednictvím platformy Zoom 

Přítomní: Magda Pečená (MP), Nick Ojo Omorodion (NOO), Veronika Macková (VM), Tomáš 

Kouba (TK), Kateřina Vovsová (host) (KV)  

 
     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 8. 3., 15. 3. a 29. 3. 2021 proběhlo Kolegium děkanky (KD), dne 15. 3. 2021 rozšířené 
Kolegium děkanky (RKD). Vše v zápisech na webu. Hlavními tématy ve zkratce: 

- Kariérní řád - diskutován na KD a bude zaslán k projednání odborové organizaci, 
institutům, senátu (předběžně ca 6. 4. 2021, k projednání na květnovém plénu 
senátu), snaha ze strany paní děkanky o dosažení maximálního konsenzu; 

- Projekt Cooperatio (představuje ca 1/4 prostředků na vědu v rozpočtu, pětiletý 
horizont, přihlášení FSV k definovaným vědním oblastem); 

- Projekt START (peníze pro doktorandské projekty) a (obecně) neúspěch společensko-
vědních oborů, pan proděkan Kučera se snaží oslovit jiné společensko-vědní fakulty, 
zasadit se o společný postup a klást dotazy rektorátu (např. na prorektora 
Konvalinku); zároveň bylo toto téma diskutováno na AS UK (z informací od naší 
senátorky v AS UK Elišky Černovské); 
Hodnocení vědy - nespokojenost s výsledkem hodnocení; 

- COVID a testování; 
- Jinonice - dodavatel významně postižen COVIDem, příprava Dodatku č. 4, Dodatek č. 

3 projednala Správní rada UK a byl odeslán ke kontrole MŠMT. Probíhají jednání 
v rámci projektového týmu a se zhotovitelem o aspektech stavby s přímým dopadem 
na uživatele: interiér, A/V technika, osvětlení, zastínění, zabezpečení (zámky), 
kopírky; 

- zvýšené finanční nároky na doktorandy, kteří si prodlužují dobu studia - náklady na 
tato stipendia ponesou fakulty/do jaké míry?; 

- blíží se přijímací řízení, pokles počtu přihlášek; drobné změny v přijímacím řízení 
(bude předmětem jednání senátu, viz dále) 

- bylo uzavřeno účetnictví fakulty za 2020 
- Pan proděkan Krištoufek předkládá na dubnový senát  

- Změny Podmínek přijímacího řízení  
- Rozpočet Stipendijního fondu.  

Důvodové zprávy a další podklady byly dodány k projednání. Materiály byly již dříve 
zaslány na studijní komisi.  
 

Paní děkanka MP informovala, že jí ustavená pracovní komise (kolegové Soukup, Bláha, 
Kukačka) pro novelizaci Volebního řádu, jejímž úkolem bylo aktualizovat normu v kontext 
potřeby elektronických voleb, svou práci dokončila, MP byl zaslán návrh k informaci. MP 
navrhla ještě nějaké další změny (které se však netýkají primárně elektronizace voleb). 
O jejich zapracování či vypořádání zatím nemá informaci. Následně bude dokument předán 
legislativní komisi (LK). 



 
Dne 18.3. se konalo zasedání sociální komise (SocK), diskutovalo se především téma 
studentských ombudsmanů. Sociální komise, resp. někteří její členové se sešli s řediteli 
jednotlivých institutů a pak s přímo s paní děkankou a panem proděkanem Krištoufkem. 
Základní vzájemně odsouhlasené parametry 

- volba studentských ombudsmanů agendou studentských spolků,  
- jeden rok funkčního období.  

Zařazení ombudsmana do oficiální struktury fakulty po ročním zkušebním období. 
Sociální komise předložila materiál k projednání na plénum senátu. 
 
Paní děkanka s předstihem zaslala Strategický záměr FSV UK na 2021 - 2025 s doplněnými 
indikátory. Zároveň byly jednotlivými členy KD zapracovány/vypořádány připomínky 
senátorky Konrádové (LK). Materiály byly obratem rozeslány předsedům komisí a vyvěšeny 
na webu senátu.  
 
Předsednictvo AS FSV UK obdrželo podnět od paní Kateřiny Volné (doktorandka IMS), že v 
souvislosti s “bujícími kuloárovými drby” by se senát měl zabývat habilitačním řízením paní 
děkanky v tom smyslu, jak toto ovlivňuje/ohrožuje dobré jméno fakulty. Paní Volná 
pravděpodobně vznese podnět na plánu senátu. Předsednictvo jednomyslně rozhodlo o jeho 
zařazení do programu dubnového senátu v bodu Různé. 
 
 
     Poté předsednictvo diskutovalo o programu dubnového zasedání AS FSV UK:  

     Návrh programu:  

1. Schválení návrhu programu a zápisu z řádného zasedání AS FSV UK ze dne 2. března.  

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

3. Informace z vedení FSV UK 

4. Strategický záměr FSV UK na 2021 - 2025 

5. Projekt studentských ombudsmanů 

6. Změny Podmínek přijímacího řízení se začátkem v akademickém roce 2021/2022  

7. Rozpočet Stipendijního fondu  

8. Různé 

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

     Zapsala: Magda Pečená 


