Zápis ze zasedání AS FHS UK konaného 5. 2. 2009
Prezenční listina:
Přítomni: S. Muhič Dizdarevič, J. Horský, P. Kroupová, V. Křenová, H. Novotná, J. Novotný, M.
Seligová, A. Svoboda, V. Šprincová, A. Tyl, A. Veselská, R. Zika
Nepřítomna: B. Knotková-Čapková
Hosté: L. Benyovszky, P. Himl (přišel 17.35, odešel 18.15), O. Hudeček, J. Tuček (přišel 17.05,
odešel 18.20)
Jednání bylo zahájeno v 16.05
V úvodu popřál děkan FHS, doc. Benyovszky, senátu v novém složení mnoho zdaru v jednání.
Jednání zahájil dosavadní předseda senátu dr. Novotný a navrhl následující program zasedání:

1. Schválení zápisu z minulého zasedání AS FHS UK
2. Odstoupení stávajícího předsednictva, ustavení volební komise a volba nového
předsednictva AS FHS UK
3. Předložení Výroční zprávy o činnosti fakulty za rok 2008 ke schválení senátem (předkládá
děkan)
4. Informace o vrácení Pravidel pro organizaci studia FHS – absence přechodového ustanovení
(referuje Jaroslav Novotný)
5. Problematika tzv. Bílé knihy (BK) a reforma terciárního vzdělávání
A. Zprávy:
a/ Zpráva o jednání s rektorem ohledně problematiky tzv. Bílé knihy a ohledně financování
UK a potažmo humanitních fakult (referuje Jaroslav Novotný, Jan Horský)
b/ Zpráva o připomínkách vzešlých z kolegia děkana a od dalších (referuje Jaroslav
Novotný)
c/ Zpráva o hradeckém setkání zástupců humanitních fakult (referují účastníci)
d/ Zpráva děkana o setkání s ministrem na MŠMT
B. Diskuse a navržení dalšího postupu v záležitosti BK a reformy terciárního vzdělávání
6. Různé
Navržený program zasedání byl schválen tichým souhlasem.
1. Schválení zápisu z minulého zasedání AS FHS UK
AS FHS UK schvaluje zápis jednání ze dne 8. 1. 2009 ve znění navržených úprav.
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Schváleno
2. Odstoupení stávajícího předsednictva, ustavení volební komise a volba nového předsednictva AS
FHS UK
Po odstoupení stávajícího předsednictva senátu byla ustavena volební komise ve složení: M.
Seligová, V. Šprincová, H. Novotná, J. Novotný. Na předsednickou funkci byli po vzájemné diskusi
1

navrženi tito kandidáti: J. Horský, A. Svoboda, S. Muhič Dizdarevič. Volební komise poté vyzvala
přítomné senátory k zahájení prvního kola volby předsedy AS.
Výsledky 1. kola: J. Horský (4 hlasy), A. Svoboda (6 hlasů), S. Muhič Dizdarevič (2 hlasy)
(do druhého kola postoupili dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů)
Výsledky 2. kola: J. Horský (4 hlasy), A. Svoboda (8 hlasů)
(novým předsedou AS FHS UK zvolen A. Svoboda)
Z pokračující diskuse vzešli pak následující kandidáti na místopředsednickou funkci z řad
pedagogů: S. Muhič Dizdarevič, J. Horský, J. Novotný. J. Novotný poté odstoupil z volební komise.
Volební komise zahájila hlasování.
Výsledky 1. kola: S. Muhič Dizdarevič (5 hlasů), J. Horský (6 hlasů), J. Novotný (1 hlas)
(do druhého kola postoupili dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů)
Výsledky 2. kola: S. Muhič Dizdarevič (5 hlasů), J. Horský (7 hlasů)
(novým místopředsedou AS FHS UK z řad pedagogů zvolen J. Horský)
Na místopředsednickou funkci z řad studentů byli navrženi následující kandidáti: A. Veselská, A.
Tyl. Volební komise zahájila závěrečné hlasování.
Výsledky 1. kola: A. Veselská (9 hlasů), A. Tyl (3 hlasy)
(novou místopředsedkyní AS FHS UK z řad studentů zvolena A. Veselská)
3. Předložení Výroční zprávy o činnosti fakulty za rok 2008 ke schválení senátem
Nově zvolený předseda AS A. Svoboda poté zahájil projednávání 3. bodu programu a předal slovo
děkanovi fakulty. Pan děkan se ve svém komentáři k předkládané výroční zprávě podrobně věnoval
výchozí pozici fakulty (přechod na SIS a další vnější podmínky) a úspěchům v uplynulém roce
(finanční vyrovnanost v hospodaření, zkvalitnění výuky v návaznosti na nově schválené akreditace,
zkvalitnění vědeckých výstupů na fakultě, bohatší mezinárodní spolupráce). Zvlášť vyzdvihl první
konkrétní kroky, které by v budoucnu měly vést k přestěhování fakulty do nové budovy. Po
upřesnění některých dílčích otázek senátoři přistoupili k hlasování o návrhu usnesení:
AS FHS UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti fakulty za rok 2008.
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Schváleno
4. Informace o vrácení Pravidel pro organizaci studia FHS (absence přechodového ustanovení)
J. Novotný informoval senát o vrácení novely Pravidel pro organizaci studia z důvodu absence
přechodového ustanovení a upozornil na možnost opětovného zařazení tohoto bodu na program
jednání senátu.
5. Problematika tzv. Bílé knihy (BK) a reforma terciárního vzdělávání
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Aa. Předseda senátu předal slovo J. Novotnému, který společně s J. Horským informoval senátory o
setkání s rektorem. Rektor UK při jednání rozlišil dva základní okruhy problémů: tzv. Bílá kniha
(dále BK) a financování vysokých škol. V otázce BK je třeba prezentovat, že UK není jedinou
vysokou školou, která se proti ní staví na odpor, a že její stanovisko nebylo do výsledné podoby BK
vůbec zapracováno. V otázce financování je třeba usilovat o navýšení celkového množství peněz
plynoucích do terciárního vzdělávání.
Ab. Připomínky byly senátorům přeposlány e-mailem.
Ac. J. Tuček, senátor AS UK, informoval o setkání zástupců akademických senátů v Hradci Králové
a představil zde přijaté Zakládající prohlášení platformy Provzdelanost.cz. Především ocenil
srozumitelnost tohoto prohlášení i pro širokou veřejnost a média. Zároveň ovšem upozornil, že
obeznámenost členů různých akademických obcí s problematikou BK je velmi odlišná.
Ad. Děkan fakulty informoval senátory o svém setkání s ministrem školství O. Liškou. Ministr
vyjádřil ochotu přijít představit záměry BK před veřejností na setkání v aule fakulty či na
specializovaném workshopu.
B. Senátoři se po proběhlé diskusi rozhodli věnovat úsilí především přípravě specializovaného
workshopu, zajištění veřejného vystoupení ministra O. Lišky v aule fakulty a v neposlední řadě též
informovanosti uvnitř vlastní fakulty o dění okolo BK. Děkan fakulty rovněž upozornil na
nezbytnost dílčích teoretických workshopů o jednotlivých tématech, na jejichž studování pak již
„nebude čas“. Senátoři se usnesli, že se budou problému věnovat se zvýšenou pozorností i v období
mezi jednotlivými zasedáními.
6. Různé
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Příští zasedání bylo předběžně stanoveno na 26. 2. 2009 od 16.00.
Jednání senátu bylo ukončeno v 18.50.

Přehled schválených usnesení:
86. AS FHS UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti fakulty za rok 2008.
Zapsal O. Hudeček
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