Zápis z jednání AS UK FHS konaného dne 14. 1. 2016
Prezenční listina
Přítomni:
J. Novotný, J. Horský, N. Maslowski, A. Svoboda, H. Novotná, M. Pražáková Seligová, P. Himl, L.
Císařovská, V. Krejcar, J. Mára, P. Konůpka, Š. Bláhovcová
Nepřítomni:
F. Schneider
Hosté:
M. Pětová, K. Strnad, J. Tourek,

Návrh bodů jednání:
1) Schválení zápisu zasedání AS UK FHS z 10. 12. 2015
2) Ediční činnost FHS UK (M. Pětová)
3) Zpráva o činnosti AS UK FHS ve volebním období 2015/2016 (A. Svoboda)
4) Různé
a) Návrh SK AS UK FHS na rozdělení financí z fondu na podporu dlouhodobých studentských
aktivit
b) Schválení zástupců FHS na veletrhu Gaudeamus Praha 26.–27. 1. 2016
Návrh schválen tichým souhlasem.

1) Schválení zápisu zasedání AS UK FHS z 10. 12. 2015
Hlasování o schválení zápisu
Plénum: 12, proti: 0, pro: 12, zdrželi se: 0
AS UK FHS schválil zápis ze dne10. 12. 2015.

2) Ediční činnost FHS UK (M. Pětová)
M. Pětová uvedla, že dosud na UK FHS neexistoval předpis, který by upravoval ediční činnost, což je
v rozporu s legislativou upravující ediční činnost UK. M. Pětová navrhuje, aby byla ediční činnost
upravena opatřením děkana a nikoli vnitřním předpisem fakulty, přesto chce tento záměr nejprve
projednat s AS UK FHS.
L. Císařovská se zeptala, zda stále platí prodej publikací na sekretariátu děkana popsaný v bodě
2.6.3. Dle M. Pětové již tato praxe byla zrušena, a proto souhlasí s vyřazením tohoto bodu. Prodej byl
zrušen, neboť o něj byl minimální zájem. J. Horský uvedl, že prodej na děkanátu je v některých
případech praktický coby jednotné místo, kde jsou dostupné všechny publikace fakulty, zejména
těžko dostupné časopisy, a navrhuje zvážit, zda praxi neobnovit či najít jiné podobné místo. Přítomní
se shodli, že prodej nebude uveden v opatření děkana, ale možnost obnovení prodeje bude projednána
s redaktorkou fakultních publikací M. Kratochvílovou.
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AS UK FHS projednal návrh opatření děkana upravující redakční činnost na UK FHS a bere tento
návrh na vědomí.

3) Zpráva o činnosti AS UK FHS ve volebním období 2015/2016
(A. Svoboda)
A. Svoboda představil zprávu a uvedl, že zpráva má stejnou strukturu jako v předchozích letech. Dále
podrobněji představil obsah návrhu zprávy.

4) Různé
a) Návrh SK AS FHS UK na rozdělení financí z fondu na podporu dlouhodobých
studentských aktivit (P. Konůpka)
P. Konůpka seznámil AS UK FHS s návrhem SK AS FHS UK, který již byl dne 10. 1. 2016
předložen tajemníkovi fakulty a byl schválen. Přítomní neměli žádné připomínky. V diskusi na
základě dotazu H. Novotné seznámil J. Mára s novou koncepcí fakultního plesu.
b) Schválení zástupců FHS na veletrhu Gaudeamus Praha 26.–27. 1. 2016 (P. Konůpka)
P. Konůpka navrhl jako zástupce fakulty na veletrhu Gaudeamus sebe a A. Puobišovou.
Hlasování o schválení návrhu
Plénum: 12, pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0.
297. AS UK FHS schválil návrh zástupců fakulty na veletrhu Gaudeamus, který se bude konat
ve dnech 26.–27. 1. 2016 v Praze.
c) Informace o chystaných změnách systému hodnocení vědy na UK (J. Horský)
J. Horský upozornil, že v únoru bude předložen a do 26. 2. připomínkován návrh nového
systému hodnocení vědy na UK, který je pro budoucí fungování vědy velmi důležitý.
Následovala diskuse o systému hodnocení a některých problémech financování z prostředků
přidělených na základě vědeckého výkonu.
d) Poděkování za činnost AS UK FHS (M. Pětová)
M. Pětová poděkovala všem přítomným za činnost v AS UK FHS v uplynulém období.
Především poděkovala odstupujícímu dlouhodobému předsedovi AS UK FHS A. Svobodovi.
e) Termín příštího zasedání
Termín příštího zasedání byl stanoven na 4. 2. 2016 od 16:00.

Seznam přijatých usnesení:
297. AS UK FHS schválil návrh zástupců fakulty na veletrhu Gaudeamus, který se bude konat
ve dnech 26.–27. 1. 2016 v Praze.
Zapisovatel: Petr Konůpka

V Praze dne 14. 1. 2016
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