
Zápis z jednání Legislativní komise AS FSV UK  

26. 4. 2021 

 

Průběh: Online 

Přítomni: Kateřina Konrádová, Jiří Kukačka, Filip Láb, Martin Štoll 

Host: Ondřej Blažek 

 

Program: 

1. Projednání Kariérního řádu 

2. Volba místopředsedy/kyně LK AS FSV UK 

3. Stanovisko LK k Jednacímu řádu AS FSV UK (bod Různé) 

4. Různé 

 

1. LK projednala detailně připomínky ke KŘ 

            

Základní - principiální - systémové připomínky:  

● forma dokumentu - mělo by být přijato formou vnitřního předpisu raději než opatřením 

děkanky (ad proces schvalování dokumentu, jeho ne/změny atd.), 

● proces vzniku dokumentu - není jasné, proč fakultní návrh KŘ vychází z KŘ FaF UK, 

jelikož inspirace KŘ se dají hledat: a) v tuzemsku - u jiných VŠ a fakult (vhodné by bylo 

sledovat zejména sociálněvědní fakulty, jelikož tyto vědy mají svá specifika, která je 

nutné reflektovat), b) v zahraničí, 

● provazba s univerzitní úrovní - LK nemá od vedení fakulty informace o vzniku KŘ na 

univerzitní úrovni, s nímž by měl být fakultní KŘ v souladu (návaznost a provázanost 

na nadřazený předpis UK), a to navzdory tomu, že informace z rektorátu jsou z 

loňského roku (nikoliv však veřejně) dostupné, 

● absence důvodové zprávy (nejasnost cíle KŘ, absence analýzy současného stavu) - 

není jasný cíl zavedení KŘ, chybí analýza současného stavu na fakultě, 

● administrativní zátěž - KŘ přináší v návrhu enormní administrativní zátěž (výkaznictví), 

návrh nereflektuje případnou administrativní zátěž (typicky garantování) u profesorů a 

docentů, vedoucích kateder, ředitelů institutů apod., které by měly vyvážit vědeckou 

zátěž, 

● nejasnost povinností u habilitací, jmenovacích řízení na profesuru - KŘ nereflektuje 

možné změny v podmínkách na habilitace a jmenovací řízení, 

● nevyváženost jednotlivých činností - pedagogická činnost i vědecká činnost musí mít 

stejnou důležitost, žádné z činností by neměla být dána větší váha, 

● detailnost dokumentu - dokument je až příliš detailně taxativní - nebylo by vhodnější 

mít obecnější dokument?, zároveň i přes detailnost/délku dokumentu je text na mnoho 

místech nejasný, 

● první hodnocení - jak bude probíhat první hodnocení? jaký je plán implementace KŘ? 

● (opakované) termínování smluv - KŘ musí být v souladu s platnou legislativou, přičemž 

opakované poskytování smluv na dobu určitou jednomu zaměstnanci není z hlediska 

Zákoníku práce možné, 



● ... 

Jednotlivé - dílčí - výjimečně až téměř formulační připomínky: 

● viz přiložený dokument s komentáři členů LK 

 

2. Komise zvolila za místopředsedkyni Mgr. Kateřinu Konrádovou.  

3. Stanovisko LK k Jednacímu řádu AS FSV UK (bod Různé) 

 

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. 

 

 

Za správnost:  

Předseda LK AS FSV UK Filip Láb 

 

https://docs.google.com/document/d/1Siet3N7Ou3Co5vjpkcaJG0xrWMB7usgy/edit

