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Zápis z jednání AS UK FHS konaného dne 23. 4. 2015 

Prezenční listina 

Přítomni: 

— L. Císařovská, J. Horský, N. Maslowski, H. Novotná, J. Novotný, M. Pražáková-

Seligová, A. Svoboda 

— P. Konůpka, V. Krejcar, A. Šimek 

Nepřítomni: 

— P. Himl, J. Mára, F. Schneider (omluveni) 

Hosté: 

— L. Benyovszky, M. Pětová, K. Strnad 

Návrh bodů jednání: 

1 | Schválení zápisu zasedání AS UK FHS z 5. 3. 2015 

2 | Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 (L. Benyovszky, K. Strnad) 

3 | Návrh Rozpočtu na rok 2015 (L. Benyovszky, K. Strnad) 

4 | Výroční zpráva o činnosti fakulty za rok 2014 (L. Benyovszky) 

5 | Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2015 (M. Pětová) 

6 | Komplexní změna Volebního a jednacího řádu AS UK (čj. 93/2015) 

7 | Nový ediční řád UK (čj. 94a/2015) 

8 | Dílčí změna Jednacího řádu Vědecké rady (čj. 94b/2015) 

9 | Dílčí změna Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb (čj. 94c/2015) 

10 | Dílčí změna Řádu pro udělování medailí univerzity a fakulty (čj. 94d/2015) 

11 | Různé 

Návrh schválen tichým souhlasem. 

1 | Schválení zápisu zasedání AS UK FHS z 5. 3. 2015 

Na základě diskuse byl zapisovatel pověřen provedením několika stylistických a 

gramatických úprav zápisu. O přijetí zápisu v této úpravě bylo následně hlasováno. 

Hlasování o schválení zápisu 

Plénum: 10, proti: 0, pro: 10, zdrželi se: 0. 

AS UK FHS schválil zápis ze dne 5. 3. 2015. 

2 | Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 (L. Benyovszky, K. Strnad) 

Děkan fakulty L. Benyovszky předložil Výroční zprávu o hospodaření za rok 2014 a pověřil 

tajemníka K. Strnada, aby ji přednesl. K. Strnad hodnotí výsledky jednoznačně pozitivně, 

rozpočet se podařilo i v letošním roce udržet vyrovnaný. Celkové příjmy činily 145,8 mil. 

Kč, výdaje 145,2 mil. Kč, výsledek 665 tis. Kč. 

 V diskusi se A. Svoboda zeptal, zda lze v budoucnu očekávat zásadní změny. Dle 

K. Strnada by základní struktura příjmů a výdajů měla i nadále zůstat stabilní, očekávat 
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lze výrazné navýšení provozních nákladů v souvislosti se změnou sídla fakulty, ovšem i 

v tomto případě by při současných příjmech neměl být problém s udržením vyrovnaného 

rozpočtu. K tomuto názoru se přiklonil rovněž L. Benyovszky. A. Svoboda a L. Císařovská 

poděkovali za dlouhodobé udržení stabilního rozpočtu. 

Hlasování o přijetí Zprávy o hospodaření za rok 2014 

Plénum: 10, proti: 0, pro: 10, zdrželi se: 0.  

275. AS FHS UK bez připomínek schválil předloženou Zprávu o hospodaření za rok 2014. 

3 | Návrh Rozpočtu na rok 2015 (L. Benyovszky, K. Strnad) 

Děkan fakulty L. Benyovszky předložil návrh Rozpočtu na rok 2015 a pověřil tajemníka K. 

Strnada, aby ji představil. Celková výše rozpočtu činí 153,6 mil. Kč, což odpovídá navýšení 

o 7,7 mil. Kč oproti loňskému roku. Navýšení se týká zejména mzdových nákladů a 

částečně též doktorských stipendií. Navýšen bude rovněž kapitálový rozpočet o 4 mil. Kč 

z důvodů plánované přestavby nové budovy fakulty. 

 V diskusi J. Horský upozornil, že úbytek prostředků na PRVOUK nezpůsobí 

obtíže, neboť i nadále bude prostředků dostatek. 

Hlasování o přijetí návrhu Rozpočtu na rok 2015 

Plénum: 10, proti: 0, pro: 10, zdrželi se: 0. 

276. AS FHS UK bez připomínek schválil předložený návrh Rozpočtu na rok 2015. 

4 | Výroční zpráva o činnosti fakulty za rok 2014 (L. Benyovszky) 

L. Benyovszky představil Výroční zprávu o činnosti fakulty za rok 2014. Hlavní důraz je podle 

něj potřeba věnovat: doktorskému studiu, internacionalizaci, vědecké práci, přestavbě 

nové budovy fakulty a rovněž kontrole organizačních struktur a jejich přípravě pro nové 

vedení fakulty. 

Hlasování o přijetí Výroční zprávy o činnosti fakulty za rok 2014 

Plénum: 10, proti: 0, pro: 10, zdrželi se: 0. 

277. AS FHS UK bez připomínek schválil předloženou Zprávu o činnosti fakulty za rok 2014. 

5| Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2015 (M. Pětová) 

M. Pětová představila Aktualizaci dlouhodobého záměru pro rok 2015. Dlouhodobý záměr 

podle ní hraje stále větší roli při žádání o finance a je potřeba mu věnovat zvýšenou 

pozornost. M. Pětová se rovněž omluvila, že předkládá návrh se zpožděním, které bylo 

způsobeno především její kandidaturou na děkanku fakulty. 

 Diskutován byl zejména zájem fakulty na rozvoji cizojazyčného studia. Z diskuse 

vyplynulo, že ačkoli celkové příjmy od samoplátců nepředstavují vysokou částku a 

celkový počet cizojazyčných studentů je pouze přibližně 50 v bakalářském a 10 

v magisterském studiu, jsou finanční prostředky od samoplátců využitelné k různým 

účelům (ve srovnání s prostředky z poplatků za delší studium, které jsou využitelné 

výhradně na stipendia) a jedná se o element vstupující do „koeficientu kvality“. 

Hlasování o přijetí Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2015 

Plénum: 10, proti: 0, pro: 10, zdrželi se: 0. 
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278. AS FHS UK bez připomínek přijal návrh Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2015. 

6 | Komplexní změna Volebního a jednacího řádu AS UK (čj. 93/2015) 

7 | Nový ediční řád UK (čj. 94a/2015) 

8 | Dílčí změna Jednacího řádu Vědecké rady (čj. 94b/2015) 

9 | Dílčí změna Řádu pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb (čj. 94c/2015) 

10 | Dílčí změna Řádu pro udělování medailí univerzity a fakulty (čj. 94d/2015) 

Body 6—10 byly projednávány společně. A. Svoboda představil problematiku a 

následovala diskuse. Diskutovaným bodem bylo zkrácení maximální doby pro vystoupení 

na plénu AS UK, přítomní se však shodli, že rozhodnutí o tomto záměru ponechají na 

členech AS UK. Další připomínky se týkaly zejména formálních nedostatků předložených 

návrhů. 

Hlasováno bylo přijetí usnesení v následujícím znění: „AS FHS UK se seznámil s novelami 

předloženými tajemnicí legislativní komise AS UK a vyjadřuje svůj souhlas se změnami, 

avšak s výhradami k nepřesnostem ve formulacích, které budou v odeslaném textu 

vyznačeny.“ 

Výsledky hlasování  

Plénum: 10, proti: 0, pro: 10, zdrželi se: 0. 

279. AS FHS UK se seznámil s novelami předloženými tajemnicí legislativní komise AS UK a 

vyjadřuje svůj souhlas se změnami, avšak s výhradami k nepřesnostem ve formulacích, které budou 

v odeslaném textu vyznačeny.“ 

11 | Různé 

a) Stanovisko H. Novotné k navrhované změně Řádu pro hodnocení výuky studenty 

H. Novotná vyjádřila své stanovisko k problematice změny fakultního řádu studentských 

evaluací a omluvila se, že své stanovisko nepředložila písemně a včas, aby na něj mohla 

studentská část senátu reagovat. Jediný smysl fakultního řádu je podle H. Novotné to, že 

evaluace ustanovuje jako záležitost výhradně studentů, a jelikož s tímto nesouhlasí, 

navrhuje na místo změn tento řád zcela zrušit. Za dobře fungující považuje například 

evaluace na Filosofické fakultě, kde vycházejí pouze z univerzitního předpisu. 

 V diskusi L. Benyovszky vyzval všechny zde přítomné, aby této otázce věnovali 

zvýšenou pozornost. Evaluace považuje za právo studentů, důležité je rozlišovat mezi 

evaluací a výzkumem. J. Horský se přiklonil k názoru H. Novotné, která navrhuje fakultní 

řád evaluací zrušit. P. Konůpka se zavázal, že studentská část senátu do příště sestaví 

nový návrh, s přihlédnutím k předloženému stanovisku H. Novotné. 

b) Termín příštího zasedání 

Termín příštího zasedání byl stanoven na 14. 5. od 16:00 v místnosti 6004 v Jinonicích. 
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Přehled schválených usnesení 

275. AS FHS UK bez připomínek schválil předloženou Zprávu o hospodaření za rok 2014. 

276. AS FHS UK bez připomínek schválil předložený návrh Rozpočtu na rok 2015. 

277. AS FHS UK bez připomínek schválil předloženou Zprávu o činnosti fakulty za rok 2014. 

278. AS FHS UK bez připomínek přijal návrh Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2015. 

279. AS FHS UK se seznámil s novelami předloženými tajemnicí legislativní komise AS UK a 

vyjadřuje svůj souhlas se změnami, avšak s výhradami k nepřesnostem ve formulacích, které budou 

v odeslaném textu vyznačeny.“ 

 

V Praze dne 23. 4. 2015 

Zapsal Petr Konůpka 


