Zápis ze zasedání AS FHS UK konaného 26. 3. 2009
Prezenční listina:
Přítomni: J. Horský, B. Knotková-Čapková, P. Kroupová, V. Křenová, S. Muhič Dizdarevič, H.
Novotná, J. Novotný, M. Seligová, A. Svoboda, V. Šprincová, A. Veselská, R. Zika
Nepřítomni: A. Tyl
Hosté: O. Hudeček, J. Marek
Jednání bylo zahájeno v 16.07
Jednání zahájil předseda senátu a navrhl následující program zasedání:
1. Schválení zápisu jednání AS FHS UK 26. 2. 2009
2. Informace o jednání s legislativní komisí AS UK o novele Pravidel pro organizaci studia
(předkládá dr. Novotný)
3. Informace o Workshopu k reformě terciárního vzdělávání I
(předkládá mgr. Novotná)
4. Věcný záměr zákona o terciárním vzdělávání a BKTV
(předkládá dr. Horský)
5. Různé

Navržený program zasedání byl schválen tichým souhlasem.
1. Schválení zápisu jednání AS FHS UK 26. 2. 2009
Senátorka Kroupová navrhla změnu v předloženém zápisu, kterou ostatní senátoři akceptovali.
Následně senátoři přistoupili k hlasování o takto pozměněném a doplněném zápisu:
AS FHS UK schvaluje zápis jednání ze dne 26. 2. 2009 ve znění navržených úprav.
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Schváleno
2. Informace o jednání s legislativní komisí AS UK o novele Pravidel pro organizaci studia
Senátor Novotný informoval přítomné o tom, že legislativní komise doporučila novelu Pravidel pro
organizaci studia ke schválení na příštím zasedání AS UK.
3. Informace o Workshopu k reformě terciárního vzdělávání I
Senátorka Novotná informovala přítomné o stavu příprav prvního veřejného workshopu na téma
reformy terciárního vzdělávání. Vzhledem k malému zájmu o aktivních participaci na takovém
projektu navrhla zvážit, zda je v silách akademického senátu a dalších členů akademické obce
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fakulty uspořádat plánovanou velkou akci za účasti médií. Za sebe deklarovala ochotu převzít
organizační stránku věci. Z následné diskuse vyplynulo, že: 1. cílem workshopu plánovaného na 30.
4. 2009 by mělo být oslovení širší akademické obce; 2. je potřeba nalézt někoho, kdo by po odborné
stránce moderoval tento workshop.
4. Věcný záměr zákona o terciárním vzdělávání a BKTV
Senátor Horský rozdělil svůj příspěvek k tématu reformy terciárního vzdělávání do třech bodů.
Nejprve informoval o první verzi návrhu zákona, přičemž upozornil, že v ní není zajištěno místo
studentů v akademickém senátu, že zavádí školné a nejsou v ní explicitně zaručeny akademické
svobody. Poté senátory seznámil s dopisem rektora UK, který nesouhlasí především s
problematickým návrhem financování VŠ a též s absencí ustanovení o akademických svobodách a
možnou neúčastí studentů v akademických senátech. Na závěr informoval přítomné o grantu
financovaném z fondů EU, jehož cílem je též politicky prosadit uvedení myšlenek BKTV do praxe.
Senátor Horský doporučil průběžnou přípravu připomínek k návrhům MŠMT a jeho pracovní
skupiny.
5. Různé
Senátorka Novotná zmínila problém nového nastavení celkového prospěchu u bakalářských státních
zkoušek, konkrétně zvýšený počet „trojkových“ výsledků. Senátor Zika, ředitel IBS, odpověděl, že
o problému informoval proděkana pro studijní záležitosti, který do 14 dnů po komplexním
posouzení navrhne řešení.
Senátorka Kroupová navrhla doplnit e-mailové adresy studentských senátorů na webových
stránkách fakulty a zároveň tamtéž i schválené zápisy z jednání AS. O zjednání nápravy byl
požádán předseda senátu.
Senátor Horský informoval o snaze vedení fakulty nově katalogizovat práci pedagogů. Senátorka
Novotná upozornila, že podklady jsou již často k dispozici a že vyplňováním dalších tabulek budou
učitelé pouze zbytečně zatěžováni. V následné diskusi zazněly mnohé zcela protichůdné argumenty.
Vzhledem k tomu, že se katalogizace nachází ve stavu počátečních příprav, rozhodli se senátoři
zabývat se jí případně až na některém z dalších zasedání.

Dohoda nad termínem dalšího zasedání
Příští zasedání se uskuteční 9. 4. 2009 od 16.00.
Jednání senátu bylo ukončeno v 17.25.
Zapsal O. Hudeček
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