
Zápis z jednání AS UK FHS konaného dne 5. 3. 2015 

Prezenční listina 

Přítomni: 

A. Svoboda, L. Císařovská, J. Horský, H. Novotná, J. Novotný, M. Pražáková-Seligová,  

P. Himl, N. Maslowski 

J. Mára, V. Krejcar, P. Konůpka, A. Šimek, F. Schneider (dostavil se s 20min. zpožděním) 

Nepřítomni: 

Hosté: 

L. Benyovszky, P. Pavlík, V. Vávrová, B. Kelisová 

Návrh bodů jednání: 

1) Schválení zápisu zasedání AS UK FHS z 19. 2. 2015 

2) Volba kandidátky na děkanku UK FHS 

3) Návrh změny Řádu pro hodnocení výuky studenty (P. Konůpka) 

4) Různé 

Návrh schválen tichým souhlasem. 

1 | Schválení zápisu zasedání AS FHS UK ze dne 19. 2. 2015 

Na základě diskuse přítomní zástupci AS FHS pověřili zapisovatele úpravou několika 

nepřesných formulací a opravou stylistických chyb. 

Hlasování o schválení zápisu 

Plénum: 12, proti: 0, pro: 12, zdrželi se: 0. 

AS UK FHS schválil zápis ze dne 19. 2. 2015. 

2 | Volba kandidátky na děkanku UK FHS 

[Dostavil se F. Schneider] 

A. Svoboda představil program jediné kandidátky M. Pětové a předložil k nahlédnutí 

veškeré podklady nominačního řízení. 

Sestavení volební komise 

Ke členství ve volební komisi se přihlásili: L. Císařovská, N. Maslowski, A. Šimek. Jelikož 

se nepřihlásil další zájemce, bylo hlasováno o přijetí celé volební komise zároveň a to 

takto: 

Plénum: 13, proti: 0, pro: 12, zdržel se: 1. 

Volební komise byla sestavena ve složení: L. Císařovská, N. Maslowski, A. Šimek. 

Předsedou volební komise byl členy komise zvolen N. Maslowski. 



Volba kandidátky na děkanku UK FHS 

Hlasováno bylo o přijetí jediné kandidátky M. Pětové. 

Odevzdáno celkem 13 hlasovacích lístků, 13 platných. Proti: 0, pro: 12, zdržel se: 1. 

272. AS FHS UK zvolil M. Pětovou kandidátkou na děkanku FHS UK. 

Volební komise sestavila Protokol o volbě kandidátky na děkanku UK FHS.  

Na zasedání byla přizvána zvolená kandidátka M. Pětová. Ta poděkovala za 

projevenou důvěru a vyjádřila svůj respekt před svěřeným úkolem. 

Na zasedání přišel děkan L. Benyovszky a pozval všechny přítomné na oslavu 

volby nové kandidátky na děkanku. 

3 | Návrh změny Řádu pro hodnocení výuky studenty (P. Konůpka) 

P. Konůpka krátce představil návrh studentské části AS FHS na změnu ve vnitřním 

předpise fakulty Řád pro hodnocení výuky studenty. Návrh reaguje zejména na podnět 

H. Novotné a O. Špačka ohledně nesouladu dosavadní praxe evaluací s univerzitním 

řádem. 

Diskuse 

Na základě tohoto návrhu se započala dlouhá diskuse o podobě studentských evaluací. 

L. Císařovská upozornila na nejasně určený termín ukončení evaluací a potřebu 

informovat vyučující o tomto termínu, aby mohli vyjádřit své stanovisko.  

H. Novotná zdůraznila, že je potřeba především selektovat výsledky uvedené 

v podobě Závěrečné zprávy, v tomto případě je rozhodně proti uveřejnění všech výsledků. 

Upozornila na rozdíl mezi zveřejněním dat a zveřejněním a podobou jejich interpretace. 

Interpretace dat navíc dle univerzitního řádu musí probíhat ve spolupráci s pracovišti 

fakulty. Ohradila se proti častému tvrzení, že evaluace je pouze věcí studentů. Dále 

navrhla rozlišovat mezi „evaluací“ a „anketou“. 

K tomuto rozlišení se připojil rovněž J. Horský, podle nějž není problém ve 

zveřejnění dat s návratnosti pod 10 %, neboť i tyto výsledky o něčem vypovídají, jejich 

výpovědní hodnota však nesmí být přeceňována. 

 J. Mára navrhuje v předpise odlišit způsob zacházení se Závěrečnou zprávou a se 

samotnými výsledky evaluace. 

 Dle P. Konůpky je rozlišování mezi „evaluací“ a „anketou“ zbytečné, podstatné je, 

že jediná celoplošná evaluace výuky, jak ji předepisuje zákon, na FHS dlouhodobě probíhá 

pouze v podobě této ankety. Jiná podoba evaluace byla pouze pilotním projektem 

testovaným na několika předmětech.  

Vzhledem k návrhu změny řádu P. Konůpka navrhuje položit si otázku, zda 

diskutovaný způsob zacházení s daty a závěrečnou zprávou je potřeba vymezit 

legislativně, nebo postačí upravit dosavadní praxi a to zejména vzhledem ke skutečnosti, 

že je zpráva před zveřejněním schvalována senátem. Navíc, jak upozornila H. Novotná, 

povinnost diskutovat podobu závěrečné zprávy se zodpovědnými pracovišti uděluje 

univerzitní řád. 

H. Novotná upozornila také na nejasnosti ohledně citovaného článku univerzitního 

řádu, tyto připomínky se však posléze ukázaly jako irelevantní, neboť byly způsobeny tím, 

že H. Novotná přihlížela ke staršímu znění univerzitního řádu. 



Vzhledem ke složitosti diskutované problematiky navrhuje studentská komora 

odložit hlasování o přijetí změn fakultního řádu a přijmout následující usnesení: „AS FHS 

UK ukládá SK AS FHS UK, aby ve spolupráci s H. Novotnou posoudila nutnost 

přepracovat a případně přepracovala Návrh změny Řádu pro hodnocení výuky studenty 

FHS UK a předložila jej na příštím zasedání.“. 

Hlasování o přijetí navrženého usnesení 

Plénum: 13, proti: 0, pro: 13, zdrželi se: 0. 

273. AS FHS UK ukládá SK AS FHS UK, aby ve spolupráci s H. Novotnou posoudila nutnost 

přepracovat a případně přepracovala Návrh změny Řádu pro hodnocení výuky studenty FHS UK a 

předložila jej na příštím zasedání. 

4 | Různé 

a) Návrh SK AS FHS UK na rozdělení prostředků ze Studentského konta (P. Konůpka) 

P. Konůpka představil návrh prvního kola rozdělování prostředků ze Studentského konta 

pro rok 2015. Podrobně je návrh popsán v Zápise ze schůze SK AS FHS UK ze dne 5. 3. 

2015. J. Mára uvedl připomínku, že v zápise měl být mezi nepřítomnými členy senátu 

uveden A. Šimek na místo D. E. Hakimi, který již podal rezignaci na svou funkci. 

274. AS FHS UK bere na vědomí návrh SK AS FHS UK na rozdělení prostředků ze Studentského 

konta. 

b) Pozvání na ples UK (A. Svoboda) 

A. Svoboda seznámil přítomné s pozvánkou na ples UK adresovanou AS FHS UK. 

c) Pozvání na ples FHS UK (J. Mára) 

J. Mára pozval přítomné na ples FHS UK. 

d) Termín příštího zasedání 

Termín příštího zasedání byl stanoven na 9. 4. 2015 od 16:00 v místnosti 6004 v Jinonicích. 

Přehled schválených usnesení 

272. AS FHS UK zvolil M. Pětovou kandidátkou na děkanku FHS UK. 

273. AS FHS UK ukládá SK AS FHS UK, aby ve spolupráci s H. Novotnou posoudila nutnost 

přepracovat a případně přepracovala Návrh změny Řádu pro hodnocení výuky studenty FHS UK a 

předložila jej na příštím zasedání. 

274. AS FHS UK bere na vědomí návrh SK AS FHS UK na rozdělení prostředků ze Studentského 

konta. 

V Praze dne 5. 3. 2015 

Zapsal Petr Konůpka 


