
Zápis a usnesení ze zasedání AS FSV UK
Datum:1. 3.  2022 od 15: 00

Místo: Hollar, místnost č. 212

Přítomni:

Za pedagogickou komoru:

Hana Kubátová, M.A., Ph.D; PhDr. Mgr. Jiří Kukačka, Ph.D.; Mgr. Veronika Macková, Ph.D; PhDr.

Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.; Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.; Mgr. Magda Pečená, Ph.D.;

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D; PhDr. Pavel Szobi, Ph.D.; prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.; Mgr. Eliška

Tomalová, Ph.D

Za studentskou komoru:

Jakub Dolejš; Šimon Charvát; Bc. Jan Křovák; Bc. Tomáš Kouba; Bc. Kateřina Motyčková; Bc.

Jáchym Nerad, Bc. Nick Ojo Omorodion; Karina Rejchrtová, Bc. Barbora Součková; Bc. Matěj

Šarboch

Omluveni:

Hosté: děkan FSV UK JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D; tajemník Ing. Ondřej Blažek;

proděkanka pro zahraniční styky PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. (on-line); proděkan pro akreditace

a kvalitu studia PhDr. Petr Bednařík, PhD.; proděkanka pro studijní záležitosti PhDr. Malvína

Krausz Hladká, PhD.; proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání doc. Ing. Tomáš

Cahlík, CSc. (on-line); doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.; RNDr. Michal Červinka, Ph.D.; Bc. Marek

Boňko; Bc. Ernest Huk, Mgr. Lucie Poslušná (on-line), Ing. Pavel Kot (on-line)

1. Schválení návrhu programu a zápisu ze zasedání AS FSV UK dne 1. února
2022

Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená uvítala přítomné senátorky, senátory, členy vedení a

hosty. Někteří senátoři se sešli už ve 14:00, aby neformálně probrali situaci na Ukrajině. Po 15:00

následovalo představení návrhu programu dnešního zasedání, který Magda Pečená ihned navrhla

doplnit o bod č. 7 “Dovolba do Sociální komise AS FSV UK (SocK)”. Rozšířit řady SocK by totiž

chtěl Jáchym Nerad. Jelikož nebyly žádné další doplňující nebo pozměňující návrhy, vyzvala

Magda Pečená k hlasování.



1. Schválení návrhu programu a zápisu ze zasedání AS FSV UK dne 1. února 2022

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

3. Informace z vedení FSV UK

4. Studentské peníze

5. Reakreditace - pro bakalářské obory Sociologie; Sociologie a sociální politika;  pro
magisterský obor Society, Communication and Media

6. Dovolba náhradníků do Disciplinární komise FSV UK

7. Dovolba do Sociální komise AS FSV UK

8. Prodloužení nájmu v Pekařské 10

9. Vědecká rada FSV UK

10. Souhrn a návrh vypořádání připomínek k návrhu Kariérního řádu FSV UK

11. Různé

Usnesení č. 1: AS FSV UK schvaluje upravený program zasedání 1. 3. 2022

Pro: Kubátová, Kukačka, Macková, Moravec, Mouralová, Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš,

Charvát, Křovák, Motyčková, Nerad, Ojo Omorodion, Rejchrtová, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Schváleno

Zápis ze zasedání AS FSV UK ze dne 1. února byl rozeslán k připomínkám, jež byly následně

zapracovány.

Usnesení č. 2: AS FSV UK schvaluje zápis ze zasedání AS FSV UK ze dne 1. února 2022

Pro: Kubátová, Kukačka, Macková, Moravec, Mouralová, Pečená, Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš,

Charvát, Křovák, Kouba, Motyčková, Nerad, Ojo Omorodion, Rejchrtová, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Schváleno

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



Předsednictvo
Magda Pečená sdělila, že se předsednictvo AS FSV UK sešlo on-line 21. února. Uvedla, že vše

podstatné je uvedeno v zápisu, který je zveřejněn na webových stránkách AS FSV UK.

Předsednictvo diskutovalo body, které jsou na programu dnešního senátu. Dále Magda Pečená

zmínila, že se spolu s děkanem a dalšími zástupci FSV 3. března zúčastní inaugurace nové

rektorky UK prof. Mileny Králíčkové.

Následně na zasedání přišel ukrajinský student Ernest Huk. Před plénem vyjádřil univerzitě a FSV

vděk za podporu jeho zemi. Ocenil solidaritu ze strany UK i Čechů obecně. Zdůraznil, že se

nejedná pouze o ukrajinský boj. Je to válka celé civilizace proti zlu, uvedl. Při té příležitosti požádal

Ernest Huk FSV o nějaké velké gesto - třeba aby na měsíc byla ukrajinština druhým oficiálním

jazykem fakulty. Vyzval, aby FSV byla v tomto ohledu nejodvážnější. Následoval potlesk, po

kterém Magda Pečená otevřela krátkou diskuzi. Děkan Tomáš Karásek mimo jiné řekl, že české

školství musí Ukrajincům poskytnout v oblasti vzdělání veškerou podporu.

Přišel Jaromír Soukup

Usnesení č. 3: AS FSV UK důrazně odsuzuje agresi Ruska vůči Ukrajině a plně podporuje

ukrajinské studenty, akademiky a všechny zaměstnance na Fakultě sociálních věd UK i v celé

akademické obci

Pro: Kubátová, Kukačka, Macková, Moravec, Mouralová, Pečená, Soukup, Szobi, Štoll, Tomalová,

Dolejš, Charvát, Křovák, Kouba, Motyčková, Nerad, Ojo Omorodion, Rejchrtová, Součková,

Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Zprávy z AS UK
Poté dostal slovo Jan Křovák, aby informoval o dění v AS UK, také v kontextu války na Ukrajině.

Uvedl, že včera (28. února) proběhlo zasedání tamní Sociální komise, jehož se zúčastnila také

ředitelka Kolejí a menz, která uvedla, že mají k dispozici 150 lůžek. Na Sociální komisi AS UK se

také řešila otázka koordinace humanitární pomoci Ukrajině. Marek Boňko uvedl, že každá fakulta

UK bude mít v tomto ohledu svého koordinátora. Veškeré info je na stránkách ukrajine.cuni.cz. Jan

Křovák zase poukázal na existenci e-mailu hateless@cuni.cz. Tématem byla i otázka pomoci

ruským akademikům a studentům, pokud by se objevili v situaci, kdy je na ně útočeno. Na závěr

Marek Boňko dodal, že AS UK řeší i to, že se s ohledem na situaci kolem Sberbank (české entity) i

mailto:hateless@cuni.cz


ruských bank může objevit řada studentů, kteří se nedostanou ke svým penězům a nebudou tak

mít na zaplacení nájmu apod.

Legislativní komise AS FSV UK (LK)
Předseda LK AS FSV UK Jiří Kukačka uvedl, že se sešli minulý čtvrtek (24. 2.) a měli dva důležié

hosty - děkana Tomáše Karáska a proděkana pro elektronizaci Martina Nekolu. S proděkanem

probírali jeho první kroky v agendě elektronizace. LK věří, že pod jeho vedením se tato agenda na

FSV zdárně pusune. Domluvili se na dalším setkání, které se uskuteční za dva měsíce. Chtějí se

na něm zaměřit na to, jak by AS FSV UK mohl v agendě elektronizace pomoci.

Přišel Tomáš Kouba

S děkanem členové SK diskutovali o vypořádání připomínek ke kariérnímu řádu. Mimo jiné se

hovořilo o případném vytvoření pozice L3 a nutnosti destigmatizace pozice L. Komise děkanovi

poděkovala za vypořádání všech připomínek.

Třetím bodem on-line schůzky byla otázka prodloužení nájmu v Pekařské 10. LK v návrhu nenašla

žádné nesrovnalosti a doporučila AS FSV usnesení schválit. Dále Jiří Kukačka informoval, že se

Legislativní komise bude scházet vždy ve čtvrtek před plénem od 16:00 online viz Google kalendář

AS FSV UK..

Studijní komise FSV UK (StK)
Předsedkyně Studijní komise FSV UK (StK) Magdalena Mouralová řekla, že se StK v uplynulém

období sešla dvakrát. V pondělí (21.2) byly projednány tři akreditační spisy. Žádné zásadní

připomínky vůči nim přítomní členové StK neměli a doporučili je všechny schválit. Na pátečním

jednání (25. 2.) se zabývali stálými agendami, ale také “Komunikačním desaterem”,které bude StK

detailněji probírat na příštím jednání, nyní mají členové StK materiál, který zpracovala SocK, k

dispozici k připomínkám. Dále StK debatovala o návrhu kariérního řádu (o připomínkách a návrhu

jejich vypořádání se strany pana děkana). Magdalena Mouralová ocenila pečlivost, s jakou se ke

všem připomínkám děkan vyjádřil. Na zasedání StK se řešila možnost podpory ukrajinských

vyučujících či jazyková politika fakulty.

Ekonomická komise AS FSV UK (EK)



Ekonomická komise AS FSV UK se setkala 24. února. Podle předsedkyně EK Kariny Rejchrtové

bylo na programu pouze prodloužení nájmu Pekařské 10. EK se domnívá, že se skutečně jedná o

nejlepší řešení současného stavu a návrh podpořila.

Sociální komise (SocK)
Předsedkyně Sociální komise AS FSV UK (SocK) Barbora Součková uvedla, že se sešli 23. února.

Na jednání informovali studentští ombudsmani, za uplynulý měsíc opět řešili spíše individuální

méně závažné podněty. SocK je ráda, že ombudsmani spolupracují s fakultními instituty. Dalším

tématem byla novelizace Řádu studentských ombudsmanů - volby budou mít podle Barbory

Součkové na starost studentské spolky. Dále se jednalo o vznikajícím “Komunikačním desateru” či

letáku o psychologické pomoci.

3. Informace z vedení FSV UK

Děkan FSV UK Tomáš Karásek shrnul kroky, které vedení FSV podniklo v souvislostí se situací na

Ukrajině. Nejprve děkan vydal prohlášení odsuzující ruskou invazi. Včera (28. února) jednalo

kolegium děkana s řediteli jednotlivých institutů, kteří během víkendu navrhli řadu opatření. Shodli

se na tom, že kroky lze dělit do dvou kategorií. Do té první spadají ty akutní, do druhé se řadí

dlouhodobější opatření. Řešila se například i možnost otevření pozic pro ukrajinské akademiky.

Fakulta už zřídila informační e-mail či si sestavila seznam ukrajinských studentů a ty oslovila.

Zatím však specifické žádosti od těchto studentů o pomoc nedorazily. Vedení FSV se také shodlo,

že ukrajinské studenty podpoří mimořádným stipendiem. V tuto chvíli se vyčkává, zda postupy

nebude chtít koordinovat univerzita, pokud ne, tak se stipendia začnou vyplácet. Kolegium řešilo

také vztah k ruským studentům a institucím. Shodli se na otevřenosti ruským studentům,

proputinovská propaganda není ale vítaná. Dalším tématem byla i otázka vypovězení smluv

ruským institucím - zatím se dohodli pouze na zmrazení vztahů.

Magda Pečená otevřela diskuzi. Michal Červinka měl dotaz ohledně vyhodnocování přihlášek

prvního kola pro cizojazyčné programy. Konkrétně ho zajímalo posuzování návrhů na slevy na

školném apod. a jak se má v tomto ohledu postupovat. Dodal, že by od proděkanky pro studijní

záležitosti potřebovali manuál. Dále Michal Červinka ocenil záměr otevření pozic pro ukrajinské

akademiky a v té souvislosti se zeptal, jestli se něco podobné zvažuje i pro ty ruské.



Proděkanka Malvína Krausz Hladká odpověděla, že otázku vyhodnocování přihlášek aktuálně řeší,

zatím ale nepadlo rozhodnutí. Schůzky mají naplánované. Zatím se zabývali možností odpuštěním

poplatku za tento semestr.

Eliška Tomalová uvedla, že na IMS se zaobírali možností, že by se přednostně vyhodnocovaly

přihlášky Ukrajinců, čímž by se jim mohlo dříve poskytnout útočiště. Zmínila také otázku

přetíženosti jazykového pracoviště. Tomáš Karásek řekl, že počítá s tím, že univerzita v této oblasti

dokáže nastavit jednotný rámec. Doporučoval by nechat přijímací proces proběhnout standardně a

pak pro Ukrajince vytvořit program. Dále děkan uvedl, že se na FSV pravděpodobně budou

obracet ruští studenti bez finančních prostředků, s tím se fakulta vypořádá. Byl informován o tom,

že na IMS vzniká iniciativa pro ruské opoziční akademiky. Tomáš Karásek v té souvislosti ujistil, že

na aktuální situaci v Rusku se bude reagovat a iniciativa se rozšíří.

Hana Kubátová se mimo jiné zeptala, jestli univerzita zvažuje po vzoru například Technologické

agentury ČR umožnit rozšířit řešitelské týmy v univerzitních projektech typu Primus nebo UNCE

pro akademiky z Ukrajiny. Děkan odpověděl, že podnět předá dál. Dále Hana Kubátová řekla, že

byla v kontaktu s akademikem z Petrohradu. Jedná se o člověka, který má opoziční smýšlení a

chtěla by ho pozvat sem. Proto by ráda věděla, jak v tomto případě postupovat. Tomáš Karásek

poznamenal, že se existuje riziko, že by se sem v této době vůbec nedostal. Obecně děkan

nechce kontakty s ruskými akademiky zakazovat, poukázal ale na citlivost.

Magda Pečená připomněla, že se v tomto ohledu nesmí zapomínat ani na běloruské studenty. To

se podle Tomáše Karáska bude řešit, až bude potřeba. Tomáš Kouba dodal, že ani pro Bělorusy se

v současnosti nevydávají víza.

Michal Červinka poukázal na to, že je obtížné rozlišovat mezi Ukrajinci a Rusy. Identifikace - co se

vyplácení stipendií týká - bude složitá. Podle děkana by klíčem mělo být ukrajinské občanství.

Následně děkan informoval například o tom, že univerzitní rozpočet bude fakultám předložen až v

květnu/červnu. Fakultní rozpočet, resp. jeho schvalování v senátu se proto bude řešit operativně

(např. prostřednictvím mimořádného zasedání). Tajemník FSV Ondřej Blažek se stal členem

Pracovní skupiny pro ekonomiku UK. Děkan je rád, že tam má fakulta své zastoupení. Tomáš

Karásek by rád pozval na návštěvu fakulty novou rektorku Milenu Králíčkovou. Kolegium se

shodlo, že by s ní rádo probralo několik konkrétních témat - centralizaci investiční výstavby,

integraci studijních programů a elektronizaci. Co se týče Jinonic, tak stavba podle děkana avizuje

zpoždění některých dodávek. Termín předání se však smluvně prodlužovat nebude. Předpokládá

se, že zimní semestr příštího akademického roku se zahájí na stávajících pracovištích - na



Pekařské 16 a Pekařské 10. Co se týče reakreditací, tak fakulta nesouhlasí s integrací studijních

programů (politologie, sociologie) s FF.

Malvína Krausz Hladká uvedla, že 28. února vypršel termín pro podávání přihlášek do

magisterského a bakalářského studia. Za poslední tři dny jich hodně přibylo, přesto jich je asi o

500 méně než loni.

Odešla Magdalena Mouralová

4. Studentské peníze

Slovo dostal Nick Ojo Omorodion, který informoval o tom, že v pondělí 14. února proběhlo letní

kolo rozdělování takzvaných studentských peněz. Studentská komora AS FSV UK podle něj

obdržela žádosti o financování celkem 40 projektů v rekordní částce 391 265 Kč. Rozpočet

Studentských peněz na celý kalendářní rok 2022 je 350 000 Kč. Po vyslechnutí všech žadatelů se

studentští senátoři rozhodli podpořit 33 projektů a to konečnou částkou 214 985,24 Kč. Tato

částka je sice vyšší, než polovina celkového rozpočtu, ze zkušeností ale podle místopředsedy AS

FSV UK vyplývá, že v letním semestru se koná akcí více a ne všechny prostředky se vždy

vyčerpají. Z toho důvodu jsou zbývající prostředky na podzimní kolo v zimním semestru podle

Nicka Ojo Omorodiona dostatečné.

Poté Nick Ojo Omorodion zmínil děkanský sportovní den. Ten proběhl v roce 2019, následující dva

roky jej ale znemožnila pandemie koronaviru. Podle místopředsedy AS FSV UK je potřeba, aby se

organizace ujal nějaký nadšenec. Vypadá to ale, že letos se k tomu bohužel nikdo nemá. V roce

2020 měl sportovní den proběhnout společně s filozofickou fakultou. Ta bude něco připravovat i

letos, Nick Ojo Omorodion v té souvislosti poukázal na možnost pozvat tam i studenty FSV.

Veronika Macková se následně zeptala, zda by o organizaci děkanského sportovního dne neměly

zájem studentské spolky. Nick Ojo Omorodion odpověděl, že zatím se bohužel nikdo nepřihlásil.

Usnesení č. 4: AS FSV UK bere na vědomí čerpání tzv. Studentských peněz ze dne 14. února

2022

Pro: Kubátová, Kukačka, Macková, Moravec, Pečená, Soukup, Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš,

Charvát, Křovák, Kouba, Motyčková, Nerad, Ojo Omorodion, Rejchrtová, Součková, Šarboch

Proti: nikdo



Zdržel se: nikdo

Vzato na vědomí

5. Reakreditace

Předsedkyně AS FSV UK předala slovo proděkanu Petru Bednaříkovi, aby postupně představil

všechny tři akreditační spisy. Martin Štoll následně uvedl, že studijní komise reakreditace dlouze

diskutovala a jednoznačně je podpořila. Připomínky jsou podle něj zapracované, jednalo se pouze

o formality.

Usnesení č. 5: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu

akreditačního spisu bakalářského studijního programu Sociologie

Pro: Kubátová, Kukačka, Macková, Moravec, Pečená, Soukup, Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš,

Charvát, Křovák, Kouba, Motyčková, Nerad, Ojo Omorodion, Rejchrtová, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Odsouhlaseno

Usnesení č. 6: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu

akreditačního spisu bakalářského studijního programu Sociologie a sociální politika

Pro: Kubátová, Kukačka, Macková, Moravec, Pečená, Soukup, Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš,

Charvát, Křovák, Kouba, Motyčková, Nerad, Ojo Omorodion, Rejchrtová, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Odsouhlaseno

Usnesení č. 7: AS FSV UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu

akreditačního spisu navazujícího magisterského studijního programu Society,

Communication and Media

Pro: Kubátová, Kukačka, Macková, Pečená, Soukup, Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš, Charvát,

Křovák, Kouba, Motyčková, Nerad, Ojo Omorodion, Rejchrtová, Součková, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: Moravec

Odsouhlaseno



Odešla Barbora Součková

6. Dovolba náhradníků do Disciplinární komise FSV UK
Předsedkyně AS FSV UK vyzvala proděkanku Malvínu Krausz Hladkou, aby představila další bod

dnešního zasedání. Proděkanka uvedla, že žádá plénum o schválení změny členů Disciplinární

komise FSV UK. Konkrétně se jedná o ukončení funkce členky studentské komory Vědunky

Kopečné, kterou vystřídá dostavadní náhradnice Klára Kantová. Uvolněného místo pozice

náhradnice studentské komory pak zaujme Diana Kmeťková. Magda Pečená otevřela diskuzi,

jelikož žádné dotazy ani připomínky nezazněly, následovalo hlasování.

Usnesení č. 8: AS FSV UK schvaluje změnu členů Disciplinární komise FSV UK

Pro: Kubátová, Kukačka, Macková, Moravec, Pečená, Soukup, Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš,

Charvát, Křovák, Kouba, Motyčková, Nerad, Ojo Omorodion, Rejchrtová, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Schváleno

7. Dovolba do Sociální komise AS FSV UK

Dalším bodem dnešního zasedání byla dovolba do Sociální komise AS FSV UK. Zájem rozšířit její

řady vyjádřil nový senátor Jáchym Nerad, který v plénu AS FSV UK nahradil Kateřinu Konrádovou.

Magda Pečená se zeptala, zda jsou nějací dobrovolníci do tajné volební komise. Přihlásila se

Hana Kubátová, Jan Křovák a Martin Štoll.

Usnesení č. 9: AS FSV UK schvaluje komisi pro dovolbu do Sociální komise AS FSV UK ve

složení Hana Kubátová, Jan Křovák a Martin Štoll

Pro: Kukačka, Macková, Moravec, Pečená, Soukup, Szobi, Tomalová, Dolejš, Charvát, Kouba,

Motyčková, Nerad, Ojo Omorodion, Rejchrtová, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: Křovák, Kubátová, Štoll

Schváleno



Poté se Jáchym Nerad představil a volební komise rozdala hlasovací lístky. Následovala tajná

volba.

Rozdáno hlasovacích lístků: 18

Odevzdáno platných hlasovacích lístků: 18

Usnesení č. 10: AS FSV UK schvaluje Jáchyma Nerada členem Sociální komise AS FSV UK

Pro: 18

Proti nikdo

Zdržel se: nikdo

Schváleno

8. Prodloužení nájmu v Pekařské 10

Tajemník Ondřej Blažek uvedl plénum do problematiky prodloužení nájemní smlouvy v Pekařské

10, která nyní poskytuje zázemí zaměstnancům IMS FSV UK. Na konci loňského roku majitelé

objektu s prodloužením nájmu za pro FSV přijatelných podmínek nesouhlasili. Situace se však

vyvinula a přijatelné podmínky se postupem času podařilo zástupcům FSV vyjednat (ukázalo se

totiž, že se do těchto prostor po FSV pravděpodobně přechodně nastěhuje Pedagogická fakulta

UK, která zahajuje rekonstrukci svých prostor v centru Prahy).

Stávající smlouva o pronájmu prostor v Pekařské 10 je platná od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2022 a

navrhovaným dodatkem bude prodloužena do 31. 1. 2023. Jelikož FSV v objektu Pekařská 10

neprováděla žádné interiérové úpravy, není třeba sjednávat žádnou dobu pro uvedení prostor do

původního stavu, jak tomu je v případě Pekařské 16, osvětlil tajemník. Hana Kubátová poté

vznesla dotaz, kdy dojde ke stěhování. Tajemník uvedl, že jak z Pekařské 10, tak z Pekařské 16 by

se mělo stěhovat zřejmě v lednu 2023. Stěhování by však nemělo být logisticky náročné.

Usnesení č. 11: AS FSV UK souhlasí se záměrem uzavřít dodatek nájemní smlouvy v objektu

Pekařská 10 s cílem jejího prodloužení, aby objekt mohl poskytnout prostory pro zázemí

zaměstnancům fakulty během zimního semestru 2022

Pro: Kubátová, Kukačka, Macková, Moravec, Pečená, Soukup, Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš,

Charvát, Křovák, Kouba, Motyčková, Nerad, Ojo Omorodion, Rejchrtová, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Odsouhlaseno



9. Vědecká rada FSV UK
Následujícím tématem byla nová Vědecká rada FSV UK (VR). Děkan Tomáš Karásek uvedl, že se

jedná o klíčový orgán pro fungování a další rozvoj vědní a výzkumné politiky fakulty. Výběr členů

představuje jeden z hlavních pilířů fakultní politiky a klíčovou součást výkonu děkanské politiky.

Děkan dodal, že při výběru nových členů se řídil několika kritérii, některá jsou určena Statutem

FSV UK. Jedná se například o podmínku, aby členové VR byli významnými představiteli oborů, v

nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost. Podle dalšího kritéria minimálně třetina členů

VR nesmí být členem akademické obce UK. Děkan dodal, že v budoucnu plánuje VR rozšířit a

dodat další nominace. V té souvislosti zmínil genderovou nevyváženost tělesa, kterou by rád

napravil. Poté Tomáš Karásek řekl, že jeden z kandidátů před několika dny svou kandidaturu

stáhnul.

Magda Pečená otevřela diskuzi. Hana Kubátová uvedla, že si myslí, že by bylo přínosné posílit VR

o mezinárodní článek a navrhla přizvání členů ze zahraničí, a to například ve formě čestného

členství. Tomáš Karásek uvedl, že u čestných členů se držel konzervativní tradice, kdy jimi

jmenoval emeritní akademiky, kteří působili na FSV. Uvítal by mezinárodní složení i řádných členů,

to by se ale musely změnit předpisy. U zahraničních členů také nastává problém s jejich

přítomností v případě prezenčních setkání a hlasování. Je podle něj dobrý nápad zařadit

zahraniční akademiky mezi čestné členy. Dále Hana Kubátová poukázala na malé zastoupení žen

ve VR. Děkan zopakoval, že plánuje těleso v tomto ohledu doplnit.

Usnesení č. 12: AS FSV UK dává předchozí souhlas k odvolání všech členů Vědecké rady FSV

UK

Pro: Kubátová, Kukačka, Macková, Moravec, Pečená, Soukup, Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš,

Charvát, Křovák, Kouba, Motyčková, Nerad, Ojo Omorodion, Rejchrtová, Šarboch

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Odsouhlaseno

Odešel Matěj Šarboch

Následovala debata ohledně toho, jak by se v tomto případě mělo hlasovat. Nakonec se o celé VR

hlasovalo najednou dle usnesení navrženém panem děkanem. O dalším postupu by bylo

rozhodnuto až v případě, kdyby nebyla VR schválena jako celek.



Usnesení č. 13: AS FSV UK dává předchozí souhlas ke jmenování nově navržených členů

Vědecké rady FSV UK

Pro: Kukačka, Macková, Moravec, Pečená, Soukup, Szobi, Štoll, Dolejš, Charvát, Křovák, Kouba,

Motyčková, Nerad, Ojo Omorodion, Rejchrtová

Proti: nikdo

Zdržel se: Tomalová, Kubátová

Odsouhlaseno

Odešel Michal Červinka

10. Souhrn a návrh vypořádání připomínek k návrhu Kariérního
řádu FSV UK

Magda Pečená poděkovala děkanovi za okomentování připomínek k návrhu Kariérního řádu FSV

UK. Tomáš Karásek zase poděkoval vedoucí sekretariátu děkana a kanceláře tajemníka Monice

Mandové za pomoc s přípravou. Také Hana Kubátová děkanovi poděkovala za okomentování

připomínek a zeptala se ho, kdy bude nová textace. Tomáš Karásek podle svých slov počítá s tím,

že buď příští měsíc, nebo maximálně v květnu. Dodal, že mnoho připomínek bylo věcných.

Procedura podle něj bude taková, že text upraví a pak požádá členy svého kolegia, aby jej pročetli.

Předpis by také měla prostudovat fakultní právnička. Následně by děkan připravil a odprezentoval

stručnou verzi kariérního řádu celé akademické obci.

Jan Křovák děkanovi poděkoval za odpovědi na připomínky (dopis) studentské komory.

Jiří Kukačka se děkana zeptal na případný vznik pozice L3. Konkrétně ho zajímalo, jestli by to bylo

v souladu s univerzitním předpisem. Tomáš Karásek odpověděl, že zatím reálně tato možnost

neexistuje a kariérní postup se v současnosti předpokládá pouze u AP pracovníků, vznik pozice L3

by se mu však líbil. Zatím se nad touto možností ale jen zamyslel. Jedná se o jednu z otázek, které

bude možné vznést na paní rektorku.

Usnesení č. 14: AS FSV UK bere na vědomí návrh k vypořádání připomínek k návrhu Karierního

řádu FSV UK.

Pro: Kubátová, Kukačka, Macková, Moravec, Pečená, Soukup, Szobi, Štoll, Tomalová, Dolejš,

Charvát, Křovák, Kouba, Motyčková, Nerad, Ojo Omorodion, Rejchrtová



Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Vzato na vědomí

11. Různé

Na závěr jednání se předsedkyně AS FSV UK zeptala, zda jsou nějaké dotazy či témata do bodu

Různé. O slovo se přihlásil děkan Tomáš Karásek, který informoval, že IPS přešel na nový web,

který je propojený se zbytkem fakulty. Jedinou výjimkou tak zůstává IES. Děkan v té souvislosti

poděkoval tajemníkovi Ondřeji Blažkovi a IT oddělení, kteří na přechodu na nový web pracovali.

Jelikož žádné další dotazy nebyly, poděkovala Magda Pečená za dnešní zasedání a pozvala na

příští řádné zasedání, které se uskuteční 5. dubna 2022.

Mgr. Magda Pečená, Ph.D.

předsedkyně AS FSV UK

Zapsala: Mgr. Tereza Volfová, tajemnice AS FSV UK


