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Zápis ze zasedání dne 15. prosince 2017 

 

 

 

1.  Zahájení, určení skrutátorů a procesní úprava hlasování  

 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v 10:00 hod. přivítal přítomné členy AS UK i hosty a zahájil 

zasedání. 

  

Skrutátory byli určeni: Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), Mgr. Michal Říha (PF), Mgr. Dan Thiel 

(FTVS). 

 

Ustanovení komise pro tajné hlasování 

Navrženi byli: Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), Miroslav Kyselica (3. LF), Martin Chaloupka (LFP). 



Předsedou volební komise byl zvolen:  Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS). 

Hlasování o komisi pro tajné hlasování 

Pro 48, proti 0, zdržel se 0 
Schváleno 
  

Program zasedání AS UK 

  

Předsednictvo AS UK na svém zasedání dne 4. prosince 2017 navrhlo program zasedání AS UK. Program byl 

rozeslán členům AS UK a spolu s podkladovými materiály zveřejněn na internetových stránkách senátu. 

 

1. Zahájení, určení skrutátorů a procesní úprava hlasování 
2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK ze dne 10. listopadu 2017 
3. Vystoupení J. M. pana rektora 
4. Návrh mzdového předpisu UK 
5. Návrh Principů rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově pro rok 2018 
6. Delegace zástupce do sněmu a předsednictva RVŠ 
7. Delegace zástupce do sněmu RVŠ 
8. Delegace zástupce do Studentské komory RVŠ 
9. Delegace náhradníka zástupce do Studentské komory RVŠ 
10. Delegace fakultních delegátů do sněmu RVŠ 
11. Nominace kandidátů do Rady kolejí a menz UK 
12. Vnitřní předpisy UK 
13. Právní jednání 
14. Návrh společné deklarace vedení UK a AS UK k politice otevřeného přístupu (Open Access) na UK 
15. Informace z pracovních komisí 
16. Informace z Rady vysokých škol 
17. Různé 

 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, seznámil členy AS UK se změnou programu spočívající ve 

vyčerpání bodu 12. Vnitřní předpisy UK již v bodě 4. Návrh mzdového předpisu. Dále informoval o sloučení 

hlasování bodů 6. až 11. z časových důvodů.  

 

Návrh usnesení: 

„AS UK schválil program zasedání.” 

  

Hlasování 

Pro 49, proti 0, zdržel se 0 

Schváleno 

 

 

2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK konaného dne 10. listopadu 2017 

 

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK, informovala o doručených připomínkách k předloženému návrhu zápisu ze 

zasedání AS UK ze dne 10. listopadu 2017. Byly doručeny připomínky technického charakteru od Doc. RNDr. 

Fatimy Cvrčkové, Dr.rer.nat. (PřF), které byly zapracovány a následně vyvěšeny. 

 

Návrh usnesení: 

„AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK konaného dne 10. listopadu 2017.” 

Hlasování 

Pro 50, proti 0, zdržel se 1 

Schváleno 

 

3. Vystoupení J. M. pana rektora 

 

V úvodu prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (dále jen ”J. M. pan rektor”) informoval členy AS UK o jednání 

vlády ČR o návrhu rozpočtu pro rok 2018, který by měl být schválen v předloženém znění. Následně uvedl, že 

byly předány ceny MŠMT, kde téměř ⅔  cen v oblasti studia, vědy a výzkumu získali zástupci z Univerzity 

Karlovy, dále se podařilo získat zástupcům UK cenu Česká hlava a Národní cenu.  

V oblasti týkajících se výběru poplatků J.M. pan rektor sdělil, že tato činnost se již chýlí ke konci, a brzy budou 

vymoženy všechny poplatky. Doposud bylo vymoženo 28,7 mil. Kč, které plynou do stipendijních fondů fakult.  



JM pan rektor dále uvedl, že společně s děkankami a děkany fakult se věnuje míře studijní úspěšnosti, která se 

stala novým parametrem pro rozdělování prostředků v rámci českých vysokých škol. Informoval také o 

přípravách na tzv. rychlovýzvu v hodnotě 0,5 mld. Kč určenou na vybavenost pro studenty a zaměstnance. 

Navázal objasněním počtu přijatých studentů a mystifikace, která vznikla odlišným přístupem ke zpracování 

dat na jedné z fakult. Poslední část rozpravy věnoval J.M. pan rektor informacím o dvou získaných 

konsolidovaných grantech ERC ve spolupráci s Evropským centrem, o dokončování grantů excelentního 

výzkumu, o strategickém partnerství s univerzitou v Curychu a o vypsaných projektech s univerzitou v Lovani, 

jakož i k přípravám k GDPR- nařízení k ochraně osobních údajů, které nabude účinnosti k  25. květnu 2018. 

 

Rozprava k vystoupení J. M. pana rektora UK 

 

Mgr. David Pavlorek (FF) se dotázal ke kauze nejmenování profesorů, zda UK zvažuje nějaké další kroky k této 

věci. 

J. M. pan rektor mu odpověděl, že všechny dekrety byly podepsány prezidentem ČR a ke jmenování dojde v 

lednu 2018. Dále rozvedl podrobné informace o současném stavu uvedené problematiky, která je nyní v 

jednání Nejvyššího správního soudu a Městského soudu v Praze.  

 

Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF) se dotázal, zda se vyšší počet přijatých studentů promítne do výše 

rozdělování příspěvků.  

J. M. pan rektor konstatoval, že počty studentů se přepočítávají, nicméně důležitým cílem je udržet počty 

studentů. Upřesnil, že vyšší počet přijatých studentů se přirozeně odráží pozitivně, kdežto u trvalého poklesu 

lze očekávat následný nižší příjem dotace. Zdůraznil, že se tato skutečnost vypočítává dle klouzavého průměru. 

MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, doplnil, že se jedná o fixní ukazatel A, který se dovnitř univerzity 

nepromítne. 

 

Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF) se v souvislosti s Vnitřním mzdovým předpisem UK dotázala na 

to, které materiály koncepčně ekonomické povahy se projednávaly během minulého roku s odborovou 

organizací dle čl. 1 odst. 15 v kolektivní smlouvě kolektivní organizace. 

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, vysvětlila, že se projednává přesně to, co se musí dle kolektivní 

smlouvy a provedla výčet jednotlivých projednávaných materiálů.  

Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF) požádala o upřesnění, co konkrétně znamenají nemzdové 

materiály. 

J. M. pan rektor vysvětlil, že kolektivní smlouva je psána na víc než jeden rok, z tohoto důvodu je standardně 

psána obecně, protože není dopředu nikdy jasné, co konkrétně se bude v budoucnu předkládat a jak se dané 

dokumenty budou jmenovat.  

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF), předseda Legislativní komise AS UK, uvedl na pravou míru, že se jedná o 

technickou chybu spočívající v nadbytečně uvedené čárce v dokumentu, která může měnit význam ustanovení 

a o žádných nemzdových dokumentech proto nemůže být řeč a celá tato diskuze je nedorozumění z ní 

vyplývající.  

 

Návrh usnesení: 

„AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora.” 

Hlasování 

Schváleno tichým souhlasem 

 

  

4. Návrh Vnitřního mzdového předpisu UK 

 

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, a předal slovo předkladateli J. M. panu rektorovi, který 

informoval o předloženém návrhu a jednotlivých modifikacích. 

 

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem 

Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko. 

  

Mgr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Studijní komise AS 

UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko. 

  

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, předal slovo JUDr. Ing. Josefu Stašovi, CSc., předsedovi 

Legislativní komise AS UK, který podal bližší informace o předloženém návrhu. 

 

V první řadě informoval o modifikaci předkladatele týkající se účinnosti navrhované změny.  

 



Hlasování o modifikaci předkladatele 

Pro 53, proti 0, zdržel se 0 

Modifikace byla vzata za základ.  

 

Dále byly k návrhu doručeny 3 pozměňovací návrhy. 

 

1) Pozměňovací návrhy doc. JUDr. Radima Boháče, Ph.D. 

 

a) Pozměňovací návrh čj. 382/a/2017 

 

Legislativní komise AS UK projednala pozměňovací návrh čj. 382/a/2017 [= vypuštění čl. 16; čl. 17 písm. a) 

nahradit zněním: „a) za splnění významného pracovního úkolu nebo za pracovní výkon“] předkladatele doc. 

JUDr. Radima Boháče, Ph.D. 

Legislativní komise AS UK považuje pozměňovací návrh čj. 382/a/2017 za přípustný a doporučuje jej přijmout. 

 

Hlasování o pozměňovacím návrhu 

Pro 52, proti 0, zdržel se 1 

Schváleno 

 

b) Pozměňovací návrh čj. 382/b/2017 

Legislativní komise AS UK projednala pozměňovací návrh čj. 382/b/2017 předkladatele doc. JUDr. Radima 

Boháče, Ph.D. 

Legislativní komise AS UK považuje pozměňovací návrh čj. 382/b/2017 za přípustný. 

Legislativní komise AS UK doporučuje přijmout pozměňovací návrh čj. 382/b/2017 ve znění modifikace 

provedené na základě diskuse předkladatelem. 

 

Hlasování o pozměňovacím návrhu 

Pro 53, proti 0, zdržel se 0 

Schváleno 

 

2) Pozměňovací návrh doc. RNDr. Fatimy Cvrčkové, Dr. 

 

Legislativní komise AS UK projednala pozměňovací návrh čj. 377/2017 předkladatelky doc. RNDr. Fatimy 

Cvrčkové, Dr. 

Legislativní komise AS UK považuje pozměňovací návrh čj. 377/2017 za přípustný. 

Legislativní komise AS UK doporučuje přijmout pozměňovací návrh čj. 377/2017 ve znění modifikace 

provedené na základě diskuse předkladatelkou. 

 

Hlasování o pozměňovacím návrhu 

Pro 53, proti 0, zdržel se 0 

Schváleno 

  

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF), předseda Legislativní komise AS UK, uvedl, že Legislativní komise AS UK 

vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu Vnitřního mzdového předpisu UK (čj. 369/2017) ve znění 

modifikovaných pozměňovacích návrhů a legislativně technických oprav. 

 

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. informoval o legislativně technické redakci textu, která spočívá zejména ve 

sjednocení dikce předpisu se Zákoníkem práce a dalšími navazujícími procesně právními předpisy. 

 

Hlasování o legislativně technické redakci návrhu 

Pro 53, proti 0, zdržel se 0 

Legislativně technické opravy byly vzaty za základ.  

 

Dále byla vedena rozprava o mzdových poměrech na UK. Rozpravy se zúčastnili: Mgr. David Pavlorek (FF), 

Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF), J. M. pan rektor a Prof. MUDr. Valér Džupa, CSc. (3. LF). 

 

Hlasování o ukončení diskuze  

Pro 47, proti 0, zdržel se 5 

Diskuze byla ukončena. 

 

Návrh usnesení: 

https://www.cuni.cz/UK-8681-version1-pn_rb_vmp_382_2017.zip
https://www.cuni.cz/UK-8681-version1-pn_rb_vmp_382_2017.zip
https://www.cuni.cz/UK-8681-version1-pn_rb_vmp_382_2017.zip
https://www.cuni.cz/UK-8681-version1-pn_rb_vmp_382_2017.zip
https://www.cuni.cz/UK-8681-version1-pn_rb_vmp_382_2017.zip
https://www.cuni.cz/UK-8681-version1-pn_rb_vmp_382_2017.zip
https://www.cuni.cz/UK-8681-version1-pozmenovaci_navrh_mzdovy_predp.docx
https://www.cuni.cz/UK-8681-version1-pozmenovaci_navrh_mzdovy_predp.docx
https://www.cuni.cz/UK-8681-version1-pozmenovaci_navrh_mzdovy_predp.docx


„AS UK schválil návrh Vnitřního mzdového předpisu UK (čj. 369/2017) ve znění modifikovaných pozměňovacích 

návrhů a legislativně technických oprav."  

 

Hlasování 

Pro 50, proti 0, zdržel se 4 

Schváleno 

 

5.  Návrh Principů rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově pro rok 2018 

 

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, a předal slovo předkladateli J. M. panu rektorovi, který 

informoval o předloženém návrhu a jednotlivých modifikacích. 

 

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem 

Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko. 

  

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, informoval o obdrženém návrhu prof. MUDr. Jiřího Rabocha, DrSc. 

(1.LF) a předal mu slovo, aby návrh představil.  

 

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1.LF) prezentoval návrh 1.LF podaný v souvislosti s RIV body. 

 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel diskuzi k návrhu zohlednit ty výsledky vědy výzkumu 

fakultních nemocnic, které jsou afiliovány se zaměstnanci lékařských fakult.  

 

Mgr. David Pavlorek (FF) se dotázal na stanovisko J. M. pana rektora a dále vyjádřil svou nespokojenost, že by 

se měla procenta ubírat mobilitám. 

 

J. M. pan rektor vysvětlil, že procenta mobilit zůstávají stejná a upřesnil, o jaké změny se jedná. Uvedl, že se s 

navrhovaným stanoviskem ztotožnil, neboť se domnívá, že fakultní nemocnice jsou společným pracovištěm.  

Tento fakt zohlednila i rada vlády ČR již v minulosti. Uvedl, že návrh vznikl po dohodě s předsedou Ekonomické 

komise AS UK a celkový podnět vzešel ze zasedání Ekonomické komise AS UK, kde byl prof. Raboch požádán, 

aby doplnil podkladové materiály o tento návrh.   

 

Mgr. David Pavlorek (FF) se dotázal, zda se dá odhadnout výše částky, která se na základě toho rozhodnutí 

přerozdělí ve prospěch lékařských fakult. 

 

J. M. pan rektor uvedl, že data v tuto chvíli dopočítaná nejsou, ale jedná se zhruba o 5-10%. 

 

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF) konstatoval, že samotné zvýšení RIV nepovažuje za šťastné a domnívá se, 

že by se rozdělení mělo dít na základě vykázaných RIV bodů a vyjádřil svůj nesouhlas s návrhem.  

 

Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. (3. LF) vysvětlila fungování rozdělení RIV bodů s vazbou na úvazky u 

zaměstnanců fungujících jak v nemocnici, tak na fakultě, a že cílem je započíst skutečně dosažený počet RIV 

bodů u zaměstnanců fakulty. 

 

Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF) se dotázala, zda mají fakultní nemocnice také nějaký zdroj 

financování, který se odvozuje od jejich získaných RIV bodů nebo ne. V případě že ano, se dotázala, jestli by 

nedocházelo k duplicitnímu financování. 

 

MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK, poděkoval za dotaz a vysvětlil, že návrh se netýká RIV bodů spadajících k 

financím za vědu, jedná se o příspěvky na vzdělávací činnost a zohlednění jejich kvality bere v potaz i jejich 

vědeckou činnost, kterou vykonávají a která je přiznávána fakultním nemocnicím. 

 

Mgr. Michal Říha (PF) se dotázal, zda společná pracoviště vykazují RIV i na jiných fakultách. 

J. M. pan rektor uvedl, že nevykazují. 

Mgr. Michal Říha (PF) položil doplňující otázku, proč fakultní nemocnice ano a jiných institucí, se kterými se 

spolupracuje, se to netýká. 

J. M. pan rektor znovu vysvětlil, že se jedná o materiál, který byl na kolegiu a návrh vychází od předkladatele, 

byl kladně projednán na jednání rozšířeného kolegia a další jednání k principům bude vedeno na jaře 2018. 

 

Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) vysvětlil o jaké částky by se zhruba jednalo a uvedl, že by bylo dobré říct, že 

segment lékařských fakult rostl za poslední roky nejpomaleji na UK, oproti společenským, které naopak rostly 

dobře a jsou to zejména lékařské fakulty, které dotují ty společenské a je třeba říci, že v koeficientu K jsou na 



tom lékařské fakulty skutečně hůře než jiné fakulty. Dále dodal, že na jaře bude potřeba řešit, jestli koncept, 

tak jak funguje, je s výhledem do budoucna skutečně dobře zvolený. S ohledem na návrh pociťuje jisté 

rozporuplné pocity vzhledem k tomu, že není prozatím namodelován a netušíme tedy, jaké budou dopady.  

 

Hlasování o předloženém návrhu 1. LF 

Pro 15, proti 14, zdržel se 23 

Neschváleno 

 

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF) poděkoval za zohlednění podpory tzv. dlouhých magistrů.  

 

Návrh usnesení: 

„AS UK schválil Principy rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově pro rok 2018.” 

 

Hlasování 

Pro 53, proti 0, zdržel se 0 

Schváleno 

 

6. Delegace zástupce do sněmu a předsednictva RVŠ 

 

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK. 

 

Jako zástupce AS UK do sněmu a předsednictva RVŠ byl nominován za předsednictvo AS UK: 

   

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK  

 

Předseda komise pro tajné hlasování, Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), seznámil členy AS UK s procedurou 

tajného hlasování pro nominaci zástupce AS UK do sněmu a předsednictva Rady vysokých škol a zahájil 

hlasování. 

  

Poté, co odhlasovali všichni členové AS UK, předseda komise hlasování ukončil. 

  

Výsledky tajného hlasování o nominaci zástupců do sněmu a předsednictva Rady vysokých škol: 

 

Vydáno bylo 50 hlasovacích lístků. 

Odevzdáno bylo 50 hlasovacích lístků, z toho 50 platných. 

  

Pro kandidáta PhDr. Tomáše Nigrina, Ph.D., předsedu AS UK bylo odevzdáno 49 hlasů ano. 

 

Návrh usnesení: 

„AS UK delegoval PhDr. Tomáše Nigrina, Ph.D. za zástupce do sněmu a předsednictva v Radě vysokých škol.” 

 

 

7. Delegace zástupce do sněmu RVŠ 

 

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK. 

 

Jako zástupce AS UK do sněmu RVŠ byl nominován za předsednictvo AS UK: 

   

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS) 

 

Předseda komise pro tajné hlasování, Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), seznámil členy AS UK s procedurou 

tajného hlasování pro nominaci zástupce AS UK do sněmu Rady vysokých škol a zahájil hlasování. 

  

Poté, co odhlasovali všichni členové AS UK, předseda komise hlasování ukončil. 

  

Výsledky tajného hlasování o nominaci zástupce do sněmu Rady vysokých škol: 

 

Vydáno bylo 50 hlasovacích lístků. 

Odevzdáno bylo 50 hlasovacích lístků, z toho 50 platných. 

  

Pro kandidáta Doc. Ing. Františka Zahálku, Ph.D. (FTVS) bylo odevzdáno 48 hlasů ano. 

 



Návrh usnesení: 

„AS UK delegoval Doc. Ing. Františka Zahálku, Ph.D. (FTVS) za zástupce do sněmu v Radě vysokých škol.” 

 

 

8. Delegace zástupce do Studentské komory RVŠ 

 

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK. 

 

Jako zástupce AS UK do Studentské komory RVŠ byl nominován za předsednictvo AS UK: 

   

Mgr. Bc. Michal Zima (PřF) 

 

Předseda komise pro tajné hlasování, Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), seznámil členy AS UK s procedurou 

tajného hlasování pro nominaci zástupce AS UK do Studentské komory Rady vysokých škol a zahájil hlasování. 

  

Poté, co odhlasovali všichni členové AS UK, předseda komise hlasování ukončil. 

  

Výsledky tajného hlasování o nominaci zástupce do Studentské komory Rady vysokých škol: 

 

Vydáno bylo 50 hlasovacích lístků. 

Odevzdáno bylo 50 hlasovacích lístků, z toho 50 platných. 

  

Pro kandidáta Mgr. Bc. Michala Zimu (PřF) bylo odevzdáno 44 hlasů ano. 

 

Návrh usnesení: 

„AS UK delegoval Mgr. Bc. Michala Zimu (PřF) za zástupce do Studentské komory v Radě vysokých škol.” 

 

9. Delegace náhradníka zástupce do Studentské komory RVŠ 

 

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK. 

 

Jako náhradník zástupce AS UK do Studentské komory RVŠ byl nominován za předsednictvo AS UK: 

   

Štěpán Esterle (KTF) 

 

Předseda komise pro tajné hlasování, Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), seznámil členy AS UK s procedurou 

tajného hlasování pro nominaci zástupce AS UK do Studentské komory Rady vysokých škol a zahájil hlasování. 

  

Poté, co odhlasovali všichni členové AS UK, předseda komise hlasování ukončil. 

  

Výsledky tajného hlasování o nominaci náhradníka zástupce do Studentské komory Rady vysokých škol: 

 

Vydáno bylo 50 hlasovacích lístků. 

Odevzdáno bylo 50 hlasovacích lístků, z toho 50 platných. 

  

Pro kandidáta Štěpána Esterleho (KTF) bylo odevzdáno 46 hlasů ano. 

 

Návrh usnesení: 

„AS UK delegoval Štěpána Esterleho (KTF) za náhradníka zástupce do Studentské komory v Radě vysokých 

škol.” 

 

10. Delegace fakultních delegátů do sněmu RVŠ 

 

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK. 

 

Jako zástupci fakult do sněmu Rady vysokých škol byli nominováni: 

 

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. za 1.LF 

MUDr. Jan Barcal, Ph.D. za LF P 

Doc. MUDr. Lenka Borská, Ph.D. za LF HK 

PhDr. Milena Přecechtělová za ETF 

Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. za FHS 



Doc. PhDr. Viléma Novotná za FTVS 

Mgr. Karel Šima, Ph.D. za FF 

Doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D. za KTF 

PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. za MFF 

PhDr. David Greger, Ph.D. za PedF 

JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. za PF 

prof. RNDr. Jan Černý Ph.D. za PřF 

Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. za (FarmF) 

   

Předseda komise pro tajné hlasování, Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), seznámil členy AS UK s procedurou 

tajného hlasování pro nominaci zástupců fakult do sněmu Rady vysokých škol a zahájil hlasování. 

  

Poté, co odhlasovali všichni členové AS UK, předseda komise hlasování ukončil. 

  

Výsledky tajného hlasování o nominaci zástupců do sněmu Rady vysokých škol: 

 

Vydáno bylo 50 hlasovacích lístků. 

Odevzdáno bylo 50  hlasovacích lístků, z toho 50 platných. 

 

Pro kandidáta MUDr. Martina Vejražku, Ph.D. (1.LF) bylo odevzdáno 49 hlasů ano. 

Pro kandidáta MUDr. Jana Barcala, Ph.D. (LF P) bylo odevzdáno 49 hlasů ano. 

Pro kandidátku Doc. MUDr. Lenku Borskou, Ph.D. (LF HK) bylo odevzdáno 49 hlasů ano. 

Pro kandidátku PhDr. Milenu Přecechtělovou (ETF) bylo odevzdáno 50 hlasů ano. 

Pro kandidáta Mgr. et Mgr. Ondřeje Špačka, Ph.D. (FHS) bylo odevzdáno 49 hlasů ano. 

Pro kandidátku Doc. PhDr. Vilému Novotnou (FTVS) bylo odevzdáno 48 hlasů ano. 

Pro kandidáta Mgr. Karla Šimu, Ph.D. (FF) bylo odevzdáno 48 hlasů ano. 

Pro kandidáta Doc. PhDr. Josefa Bartoně, Th.D. (KTF) bylo odevzdáno 48 hlasů ano. 

Pro kandidáta PhDr. RNDr. Josefa Stráského, Ph.D. (MFF) bylo odevzdáno 49 hlasů ano. 

Pro kandidáta PhDr. Davida Gregera, Ph.D. (PedF) bylo odevzdáno 48 hlasů ano. 

Pro kandidáta JUDr. Michala Sobotku, Ph.D. (PF) bylo odevzdáno 49 hlasů ano. 

Pro kandidáta prof. RNDr. Jana Černého Ph.D. za (PřF) bylo odevzdáno 46 hlasů ano. 

Pro kandidáta Doc. PharmDr. Františka Trejtnara, CSc. za (FarmF) bylo odevzdáno 49 hlasů ano. 

 

 

Návrh usnesení: 

„AS UK delegoval MUDr. Martina Vejražku, Ph.D. (1.LF), MUDr. Jana Barcala, Ph.D. (LF P), Doc. MUDr. Lenku 

Borskou, Ph.D. (LF HK), PhDr. Milenu Přecechtělovou (ETF), Mgr. et Mgr. Ondřeje Špačka, Ph.D. (FHS), Doc. 

PhDr. Vilému Novotnou (FTVS), Mgr. Karla Šimu, Ph.D. (FF), Doc. PhDr. Josefa Bartoně, Th.D. (KTF), PhDr. 

RNDr. Josefa Stráského, Ph.D. (MFF), PhDr. Davida Gregera, Ph.D.  (PedF), JUDr. Michala Sobotku, Ph.D. (PF), 

prof. RNDr. Jana Černého Ph.D., (PřF), doc. PharmDr. Františka Trejtnara, CSc. (FarmF) za zástupce fakult do 

sněmu Rady vysokých škol.” 

 

11. Nominace kandidátů do Rady kolejí a menz UK 

 

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK. 

 

Jako  zástupce AS UK do Rady kolejí a menz UK byli nominováni za Sociální komisi AS UK: 

   

Bc. Miroslav Čermák (FSV)  

Josef Štorm (2. LF) 

 

Jako zástupce AS UK do Rady kolejí a menz UK byli nominováni za Ekonomickou komisi AS UK: 

 

PhDr. David Emler, Ph.D. (FSV) 

 

Předseda komise pro tajné hlasování, Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), seznámil členy AS UK s procedurou 

tajného hlasování pro nominaci kandidátů do Rady kolejí a menz UK a zahájil hlasování. 

  

Poté, co odhlasovali všichni členové AS UK, předseda komise hlasování ukončil. 

  

Výsledky tajného hlasování o nominaci kandidátů do Rady kolejí a menz UK: 

 



Vydáno bylo 50 hlasovacích lístků. 

Odevzdáno bylo 50 hlasovacích lístků, z toho 50 platných. 

  

Pro kandidáta Bc. Miroslava Čermáka (FSV)  bylo odevzdáno 47 hlasů ano. 

Pro kandidáta Josefa Štorma (2. LF) bylo odevzdáno 44 hlasů ano. 

Pro kandidáta PhDr. Davida Emlera, Ph.D. (FSV) bylo odevzdáno 42 hlasů ano. 

 

Návrh usnesení: 

„AS UK delegoval Bc. Miroslava Čermáka (FSV), Josefa Štorma (2. LF), PhDr. Davida Emlera, Ph.D. (FSV) za 

zástupce do Rady kolejí a menz UK.” 

 

12. Vnitřní předpisy fakult 

 

Obsah tohoto bodu byl projednán v rámci bodu č. 4 Návrh mzdového předpisu UK. 

13. Právní jednání 

 

a) Kupní smlouva na koupi pozemků v Jinonicích pro výstavbu kampusu                             

Fakulty sociálních věd 

 

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy AS UK o podrobnostech smlouvy. 

 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, v zastoupení doc. Ing. Františka Zahálky, Ph.D., předsedy 

Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila 

k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko. 

  

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi. 

Do diskuze nebyl vznesen žádný podnět. 

  

Návrh usnesení: 

  

„AS UK projednal záměr uzavřít kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím a Hlavním městem 

Prahou, IČO: 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1, jako prodávajícím, jejímž předmětem 

je koupě pozemků parc. č. 764/114, část pozemku parc. č. 764/1 a část pozemku parc. č. 764/118, vzniklé 

oddělením na základě geometrického plánu č. 1742-40/2017 ze dne 13.6.2017, vyhotoveného Ing. Ivanou 

Tarabovou, se sídlem Bořivojova 23, 130 00 Praha 3,  nově označené jako pozemek parc. č. 764/267, parc. č. 

764/268, parc. č.764/269, včetně všech pozemních komunikací a jejich součástí, a příslušenství, které se na 

těchto pozemcích nacházejí, a část pozemku parc. č. 764/9, parc.č. 764/111 a  parc. č. 764/253, vzniklé 

oddělením na základě geometrického plánu č. 1787-40/2017 ze dne 13.6.2017, vyhotoveného Ing. Ivanou 

Tarabovou, se sídlem Bořivojova 23, 130 00 Praha 3, nově označené jako pozemek parc. č. 764/270, parc. č. 

764/272, parc. č. 764/273, včetně všech pozemních komunikací a jejich součástí a příslušenství, které se na 

těchto pozemcích nacházejí,  vše v k.ú. Jinonice, obec Praha, za kupní cenu ve výši 15 788 500,- Kč + DPH ve 

výši 3 315 585,- Kč a doporučuje návrh kupní smlouvy předložit Správní radě UK k vydání předchozího 

písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k 

uzavření smlouvy.“ 

 

Hlasování 

Pro 41, proti 0, zdržel se 0 

Schváleno 

 

 

14. Návrh společné deklarace vedení UK a AS UK k politice otevřeného přístupu (Open Access) na 

UK 

Bod uvedl PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, a předal slovo předkladateli J. M. panu rektorovi, který 

informoval o předloženém návrhu. 

 

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost, doplnil zbylé informace a informoval o 

dodatku k Zelené cestě, který navrhl Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), vyjádřil mu podporu a požádal ho o 

prezentaci daného návrhu. 



 

Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) seznámil senátorky a senátory AS UK s výše uvedeným dodatkem, tedy 

doplněním Zelené cesty na dvou místech v projednávaném dokumentu.  

 

J. M. pan rektor, překladatel, souhlasil s návrhem.  

 

František Vaňásek (1. LF), předseda Ediční komise AS UK, sdělil, že Ediční komise AS UK se s uvedeným 

dokumentem seznámila a doporučila ho AS UK ke schválení. 

  

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, otevřel k danému bodu diskuzi. 

K uvedenému bodu neproběhla žádná diskuze. 

 

Návrh usnesení: 

„AS UK schválil návrh společné deklarace k politice otevřeného přístupu (Open Access) na UK.” 

 

Hlasování 

Pro 41, proti 0, zdržel se 0 

Schváleno 

 

 

15. Informace z pracovních komisí 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, vyzval předsedy pracovních komisí AS UK, aby senát informovali o 

činnosti komisí. 

  

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF), předseda Legislativní komise AS UK, sdělil, že veškerá agenda spjatá s 

Legislativní komisí AS UK byla projednána v předchozích bodech, dále byla projednána otázka studijních 

programů v souvislosti s NAÚ a zvážení novely o možnosti elektronického hlasování, kde dospěla komise k 

názoru, že není účelné danou novelu provádět. 

  

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), předseda Ekonomické komise AS UK, sdělil, že veškerá agenda 

spjatá s Ekonomickou komisí AS UK byla projednána v předchozích bodech.   

  

Mgr. Michal Říha (PF), předseda Studijní komise AS UK, sdělil, že Studijní komise AS UK se věnovala, mimo již 

dříve projednané agendy, také návrhům vnitřních předpisů, které pravděpodobně budou předloženy a dále 

otázce role hodnocení výuky v akreditačním systému a jeho správě fakultami, jakož i návrhu na projekt 

podobný GA UK v oblasti pedagogické činnosti a jeho podpory v souvislosti s univerzitní prostupností.  

 

Bc. Miroslav Čermák (FSV), předseda Sociální komise AS UK, informoval členy AS UK o tom, že komise se sešla 

jednou za účelem vyslechnutí prezentace činnosti KaM, představení nového vedení IPSC a zprávám z kolegia 

rektora, dále se také věnovala podpoře zájmové činnosti studentů. 

  

František Vaňásek (1. LF), předseda Ediční komise AS UK, sdělil, že Ediční komise se věnovala kromě Open 

Accesu také problematice zaměstnaneckých děl, propagaci na sociálních sítí a webu UK, personálnímu posílení 

OVV a plánovaným projektům na další rok.  

  

Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), předseda Petiční komise AS UK, uvedl, že Petiční komise AS UK se v mezidobí 

nesešla. 

  

Návrh usnesení:  

„AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.” 

Schváleno tichým souhlasem 

 

16. Informace z Rady vysokých škol 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod a předal slovo prof. RNDr. Janu Hálovi, DrSc., 

delegátovi UK v RVŠ a Mgr. Bc. Michalu Zimovi, delegátovi ve Studentské komoře RVŠ. 

  



Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., delegát UK v RVŠ, informoval členy AS UK, že z důvodu absence nemůže 

informovat o průběhu zasedání sněmu RVŠ a požádal Mgr. Bc. Michala Zimu, delegáta ve Studentské komoře 

RVŠ, aby plénu AS UK sdělil informace z tohoto zasedání. 

  

Mgr. Bc. Michal Zima, delegát ve Studentské komoře RVŠ, sdělil, že poslední zasedání RVŠ bylo bilanční a 

rozlučkové, neboť bylo poslední v tomto roce a v novém se sejde v nové sestavě. Stejně tak tomu bylo i ve 

Studentské komoře Rady vysokých škol, kde se schválila výroční zpráva a harmonogram pro příští rok.  

 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval za dlouholetou činnost v RVŠ  prof. RNDr. Janu Hálovi, 

DrSc., delegátovi UK v RVŠ. 

 

Návrh usnesení: 

 „AS UK vzal na vědomí informace z Rady vysokých škol.” 

Schváleno tichým souhlasem 

  

17. Různé 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání a zároveň informoval senátorky a senátory AS 

UK o tom, že Předsednictvo AS UK se rozhodlo na základě ankety vzešlé ze zasedání AS UK dne 10. listopadu 

2017 ke změně harmonogramu zasedání AS UK pro negativní stanovisko, pročež zůstává původní termín 

zasedání AS UK dne 2. února 2018. 

Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) seznámil senátorky a senátory AS UK návrhem usnesení apelující na zvýšení 

mzdových prostředků ve vysokém školství. 

Návrh usnesení: 

„AS UK vyzývá Vládu ČR, aby se intenzivně zabývala otázkou navyšování prostředků rozpočtu vysokých škol, 

které by umožnilo zvyšovat mzdy ve vysokém školství. Situace s výší mezd ve vysokém školství je kritická. 

Vzhledem k prudkému růstu mezd mimo školský sektor, zejména pak mimo vysoké školy, je stále obtížnější 

udržet na vysokých školách kvalitní pracovníky.” 

Hlasování 

Pro 33, proti 2, zdržel se 4 

Schváleno 

 

Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF), uvedla, že v souvislosti s peticí adresovanou všem členům 

senátu s žádostí o nejmenování PhDr. Alice Němcové Tejkalové, Ph.D., řádně zvolené děkanky FSV UK jejím 

senátem, by se měl AS UK touto situací zabývat. Uvedla, že o této peticí ví již delší dobu, není jejím 

signatářem a souhlasí s J. M. panem rektorem, že volby byly jasně určující a nemělo by se tudíž do této věci 

zasahovat, pokud nedošlo k porušení vnitřních předpisů UK či dané fakulty. Nicméně uvedla, že věc v ní 

vyvolala zvědavost a začala se zabývat tímto příběhem různých sporů na FSV a narazila na možná autenticky 

zveřejněnou korespondenci z roku 2015 mezi příslušníky akademické obce a paní doktorkou Tejkalovou. 

Uvedla, že se domnívá, že v případě kdyby bývala byla tato korespondence důvěryhodná, mohlo dojít k 

porušení Etického kodexu UK. Dále upozornila na možnost plagiátorství článku a další nepotvrzená nařčení, 

citovala část možné reakce dr. Tejkalové a celé své vystoupení shrnula do dojmu, že by celou záležitost měla 

prošetřit Etická komise UK a z tohoto důvodu předešlý den podala této komisi podnět. Dále sdělila, že by byla 

ráda, kdyby AS UK přijal v této věci usnesení, které by vedlo k odložení jmenování děkanky dr. Tejkalové, 

dokud Etická komise UK neprošetří její podnět týkající se možného porušení Etického kodexu či případně dr. 

Tejkalovou, vůbec nejmenuje, jestli dospěje komise k rozhodnutí, že k porušení skutečně došlo.  

 

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV), zdůraznil, že jako zástupce Fakulty sociálních věd, může za sebe i zbylé členy 

této fakultní akademické obce prohlásit, že jim hluboce záleží na etice publikační činnosti. Ze zkušenosti ví, že 

každá fakulta prošla nějakým vývojem a je veřejně známo, na kolik je problematická tato publikační oblast, 

která sužuje nejenom Univerzitu Karlovu, ale i další vysoké školy v ČR a také zahraniční univerzity. Sdělil, že je 

velmi důležité řešit pochybnosti, vyvstanou-li v této sféře, a každý má plné právo takový podnět podat. Avšak 

nerozumí osobní motivaci doc. Cvrčkové zabývat se touto věcí, která byla jednak před výrazně delší dobou již 

prošetřena Etickou komisí a především tímto způsobem, kdy pokud je uvedená konverzace z roku 2015, měla 

příležitost připravit podkladové materiály, prostudovat v přiměřeném čase, aby se s nimi mohli senátoři AS UK 

řádně seznámit, neboť v opačném případě působí jako účelově načasovaná. Dementoval, že by uvedenou 



korespondenci znal a prohlásil za nedůvěryhodné, aby se tento návrh usnesení projednával na plénu AS UK v 

této podobě, aniž by se s ním dopředu senátoři AS UK seznámili. Dále akcentoval skutečnost ohrožení fakultní 

činnosti a fungování, které by z navrhovaného vyplynulo, jakož i citelnou finanční újmu v zásadních projektech, 

které jsou nyní v procesu. Na závěr zdůraznil skutečnost, že ke zvolení dr. Tejkalové došlo řádnou volbou AS 

FSV UK.   

 

J. M. pan rektor popsal vývoj událostí na FSV UK v této souvislosti z roku 2015, které jsou veřejně známé a 

dohledatelné a důrazně upozornil na skutečnost, že Beallův seznam je indikativní, a je třeba zkoumat publikaci 

od publikace. Dále konstatoval, že během dvou let nebylo hlasu k této věci, a to ani v během děkanských voleb 

na FSV UK, které byly dokonce dvoukolové a do kterých měl právo se přihlásit kterýkoliv člen akademické 

obce. Teprve se zvolením dr. Tejkalové se objevila petice poškozující dobré jméno Univerzity Karlovy, která 

zneužívá neznalosti části jejich signatářů. Konstatoval, že neschopnost některých jedinců přijímat jiné 

výsledky, než ty jež jim konvenují a v důsledku toho vytvářet invektiva, považuje za smutný důkaz nízké 

kultury, kterou by na UK nechtěl mít zastoupenou a je připraven před ní univerzitu bránit. 

 

PhDr. Karel Höfer (FSV) vystoupil jako zástupce Fakulty sociálních věd a prohlásil, že aniž by chtěl zlehčovat 

závažnost podnětu, staví se proti této petici a nebude ji podporovat, stejně tak ani návrh doc. Cvrčkové, neboť 

nepřispívá vůbec k ničemu a nepovažuje za vhodné, aby se dále v této diskuzi pokračovalo neboť nevidí snahu 

o ustoupení ani na jedné straně. Dodal, že podporuje a souhlasí s argumentací J. M. pana rektora. 

 

Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF) sdělila, že její návrh není věcně úplně stejný s návrhem 

obsaženým v petici.  

 

Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF) uvedl, že v petici jsou zmíněny predátorské časopisy a dodal, že 

problematikou publikování se zabývali a je uvedeno, že akademičtí pracovníci se mají snažit publikovat v 

dobrých časopisech, a tedy věcí publikování dr. Tejkalové by se AS UK neměl zabývat. V souvislosti s 

nejmenováním a jakousi údajnou interní korespondencí, u které se nebrání prošetření, však prohlásil, že se 

domnívá, že nejmenování dr. Tejkalové by znamenalo porušení autonomie fakulty.  

 

J. M. pan rektor souhlasil s Doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D. (2. LF) a dodal, že věc je třeba vidět i 

retrospektivně. 

 

Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF) vystoupil a podpořil vystoupení dr. Höfera (FSV) a dr. Jüptnera (FSV) a znovu 

akcentoval skutečnost, že veškeré informace byly veřejně všem známé a volbou vyjádřili, řádně zvolení 

senátoři AS FSV UK, svou vůli a od daných událostí uběhlo několik let. Sdělil, že si neumí představit, aby AS UK 

zpochybňovalo na základě návrhu doc. Cvrčkové svobodnou vůli AS FSV UK. Dále vyjádřil svůj silný nesouhlas 

se zaslanou peticí i návrhem doc. Cvrčkové ve všech jeho částech a označil takovouto činnost za poškozování 

dobrého jména UK. Uvedl, že není proti prošetření fiktivní korespondence, nicméně dodal, že je proti tomu, aby 

AS UK zasahovalo do práv a svobod Fakulty sociálních věd. Dodal, že uvedená věc byla již jednou prošetřena a 

bylo rozhodnuto, že k žádnému pochybení v této otázce nedošlo, a apeluje na respektování rozhodnutí AS FSV 

UK a jmenování dr. Tejkalové děkankou. 

 

Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF) se dotázala, zda její e-mail s návrhem byl doručen a dále 

komentovala vystoupení J.M. pana rektora, že pokud jde o publikování, tak jde o jakousi genezi s tímto 

problémem spojenou a jedná se především o souvislost s dr. Strelkovským.  

 

Mgr. Michal Říha (PF), předseda Studijní komise AS UK a člen Etické komise UK, sdělil, že na senátní e-mail mu 

žádný materiál k návrhu nedorazil a na intranetu Etické komise zatím žádný podnět není vystaven, takže 

nebylo možné se předem s podkladovými materiály k usnesení se seznámit. 

 

Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF) se omluvila s tím, že návrh zasílala předsedovi Etické komise 

prostřednictvím podatelny.  

 

Mgr. David Pavlorek (FF) konstatoval, že nepodpoří navrhované usnesení doc. Cvrčkové, neboť kauza je dva 

roky známá a ačkoli se necítí být kompetentní k tomu, aby hodnotil danou věc, není proti podání návrhu k 

projednání Etickou komisí. Dále se dotázal na míru poškození dané fakulty v případě nejmenování děkanky dr. 

Tejkalové, jestli by pak bylo vůbec vhodné kvalifikované hlasování zvažovat. 

 

J. M. pan rektor sdělil, že celou záležitost přezkoumal, petentům odpověděl, že se jedná o účelovou kauzu, kde 

on své stanovisko jasně vyjádřil a nevidí důvod ho měnit.  

 



Dr. D. Emler, předseda AS FSV UK, uvedl, že by rád navázal na vystoupení dr. Höfera (FSV), stručně shrnul, že 

veškeré informace byly opakovaně diskutovány na všech fórech, všichni senátoři byli o věci uvědoměni. Sdělil, 

že dr. Tejkalová nebyla jedinou kandidátkou, ale porazila silného protikandidáta, který je letitý studijní 

proděkan a statutární zástupce děkana. Uvedl, že dr. Tejkalová byla zvolena pro své kvality, které dlouhodobě 

na fakultě prokazovala. Závěrem označil za velmi podivné toto kauzální načasování, navíc od osob mimo 

Fakultu sociálních věd. Jasně uvedl, že uvedený návrh doc. Cvrčkové by považoval za útok na akademické 

svobody v rámci samosprávy FSV UK a podnikl by na obranu fakulty veškeré kroky, které by byly k dispozici. 

Závěrem poděkoval za argumentaci J. M. pana rektora, se kterou, jak uvedl, se plně ztotožňuje. 

 

PhDr. Jakub Končelík, PhD., děkan Fakulty sociálních věd, uvedl, že rozumí-li doc. Cvrčkové správně, domnívá 

se, že dr. Tejkalové je vyčítán špatný postup při pracovně právním řešení, že dle doc. Cvrčkové mohlo k řešení 

dojít již v září. Jeho názor je však takový, že dr. Tejkalová použila postup naprosto správný a jakýkoliv jiný 

postup by fakultu vehnal do dlouhého soudního sporu a jiný právní postup, by jí dle svých slov ani neumožnil. 

 

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D (FSV) konstatoval, že e-mail od doc. Cvrčkové nedostal, na rozdíl od e-mailu petentů, 

a nepokládá za racionální tento podnět, tak jak byl přednesen, otvírat až na jednání AS UK. 

 

Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF) se omluvila s tím, že žila v domnění, že e-mail zaslala.  

 

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D (FSV) vyjádřil své pochopení, neboť chyby se stávají, avšak apeloval na to, aby doc. 

Cvrčková naopak porozuměla skutečnosti, nakolik nedůvěryhodně a zvláštně působí tlak na přijmutí usnesení 

na základě nějaké fiktivní konverzace minimálně dva roky staré, kdy není žádný materiál k dispozici a doporučil 

ponechat tuto věc k projednání Etické komisi. Dále se snažil vysvětlit doc. Cvrčkové jaké důsledky a dopady by 

to znamenalo pro fakultu jako takovou, ale i na jednotlivé zaměstnance, kteří zodpovídají za několikamilionové 

projekty a že by jistě smýšlela jinak, kdyby se tato věc týkala její fakulty. Požádal, aby se věc dále řešila 

racionálně. 

 

Mgr. Bc. Michal Zima (PřF) reagoval, že plně respektuje právo doc. Cvrčkové na podání podnětu Etické komisi. 

Nicméně její navržené usnesení vede k přímé paralýze jedné fakulty z pozice senátu univerzity a je 

přesvědčen, že v tomto ohledu kdokoliv by podpořil navržené usnesení, pošlapává principy akademické 

samosprávy. Apeloval na všechny členky a členy AS UK, aby dané usnesení nepodpořili.  

 

Mgr. Michal Říha (PF), předseda Studijní komise AS UK a člen Etické komise UK, uvedl, že § 28 zákona o 

vysokých školách jasně říká, že rektor jmenuje děkana na základě návrhu akademického senátu. Judikatury 

Nejvyššího správního soudu přiznávájí možnost i nejmenovat navrženého kandidáta, ale rektor nemůže 

podmínit jmenování splněním dalších podmínek nebo jmenování dlouhodobě odkládat. V současné době 

univerzita vede spory o podobné chování prezidenta republiky při jmenování profesorů a bylo by pokrytecké 

takové jednání na jedné straně kritizovat a zároveň tak jednat. Z tohoto důvodu má za to, že výzva obsažená v 

usnesení odkládat jmenování a podmínit jej by byla v rozporu se zákonem. Celá situace je o to složitější, že 

členům vědecké rady FSV skončí brzy mandát a v době reakreditací by fakulta najednou byla ponechána bez 

dvou klíčových akademických orgánů a kolegia děkana. 

 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, shrnul celou diskuzi a sdělil, že ačkoliv se podnětů objevuje celá 

řada, AS UK se snaží žádným způsobem neintervenovat do autonomie řízení fakult. Doplnil, že v době 

uveřejnění článků nebyl Beallův seznam znám, seznamy tzv. predátorských časopisů nebyly zveřejněny na 

stránkách knihovny UK. Zmiňované články dr. Tejkalové nebyly zaneseny do OBD (tedy nebyly uplatněny 

v RIVu) a fakulta ani dr. Tejkalová neměly z těchto článků žádnou finanční odměnu. Sama dr. Tejkalová svou 

činností na fakultě dlouhodobě prokazuje značný přínos pro fakultu a byla pro své kvality řádně zvolena. Dodal, 

že uvedená kauza žije více méně zcela mimo Fakultu sociálních věd, pro jejíž akademickou obec je tato 

záležitost uzavřena a přála by si věnovat se raději koncepčnímu rozvoji fakulty a dalším úkolům. Ze všech zde 

zmíněných důvodů podporuje protinávrh Mgr. et Mgr. Davida Hurného (PřF) nepřijímat v této věci žádné 

usnesení. 

Hlasování o usnesení nepřijímat žádného usnesení k podnětu Doc. RNDr. Fatimy Cvrčkové, 

Dr.rer.nat. (PřF) 

 

Návrh usnesení: 

„AS UK nebude přijímat žádné usnesení k podnětu doc. F. Cvrčkové“. 

Pro 34, proti 5, zdržel se 2 

Schváleno 

 



Návrh usnesení: 

 „AS UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.”  

Schváleno tichým souhlasem 

  

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval senátorům za jejich účast na zasedání AS UK a oznámil 

termín příštího zasedání, které se bude konat 19. ledna 2017 v 10:00 v Malé aule Karolina. Zasedání 

ukončil v 14:20. 

  

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

předseda AS UK  

 

Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK 

  

 


