
1 

Zápis ze zasedání AS FHS UK konaného 9. 4. 2009 
 

Prezenční listina: 
Přítomni: J. Horský (přišel 16.11), B. Knotková-Čapková, P. Kroupová, V. Křenová, S. Muhič 
Dizdarevič, H. Novotná (příšla 16.15), J. Novotný, M. Seligová (přišla 16.07), A. Svoboda, V. 
Šprincová, A. Tyl (přišel 16.07, odešel 16.50), A. Veselská, R. Zika 
Hosté: L. Benyovszky, O. Hudeček, K. Strnad 
 
Jednání bylo zahájeno v 16.00 
 
Jednání zahájil předseda senátu a navrhl následující program zasedání: 
 

1. Schválení zápisu jednání AS FHS UK 26. 3. 2009 
 

2. Schválení Výroční zprávy o hospodaření FHS UK za rok 2008 
(předkládá děkan) 

 
3. Příprava Workshopu k reformě terciárního vzdělávání I 

(informuje H. Novotná) 
 

4. Věcný záměr zákona o terciárním vzdělávání a BKTV 
(informuje J. Horský) 

 
5. Různé 

 
 
Navržený program zasedání byl schválen tichým souhlasem. 
 
 
1. Schválení zápisu jednání AS FHS UK 26. 3. 2009 
 
K předloženému zápisu nebyly vzneseny žádné námitky. 
 
AS FHS UK schvaluje zápis jednání ze dne 26. 3. 2009. 
 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Schváleno 
 
2. Schválení Výroční zprávy o hospodaření FHS UK za rok 2008 
 
Předseda senátu předal slovo děkanovi fakulty, který vyzval přítomného tajemníka FHS UK, aby 
seznámil senátory se základními fakty o hospodaření fakulty v uplynulém roce. Rozpočet fakulty na 
toto období byl schválen jako vyrovnaný, přičemž fakulta nakonec hospodařila s přebytkem 3 120 
000 Kč. Tajemník i děkan shodně vyzdvihli, že jde o pokračování trendu z předchozího roku, kdy 
fakulta rovněž vykázala přebytek v hospodaření. Otázky senátorů byly směřovány právě k této 
skutečnosti. Z odpovědí tajemníka vyplynulo, že v tuto chvíli nelze předpovědět, kolik nakonec z 
tohoto přebytku fakulta reálně obdrží. Záleží na celkovém hospodaření univerzity, jakou část tohoto 
zisku bude moci fakulta využít v dalším roce a kolik univerzita investuje jinam. Proto je také 
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nemožné stanovit, jaký hospodářský výsledek by byl pro fakultu „optimální“. 
Po skončení diskuse senátoři přistoupili k hlasování o navrženém usnesení. 
 
AS FHS UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FHS UK za rok 2008. 
 
Pro: 13 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Schváleno 
 
3. Příprava Workshopu k reformě terciárního vzdělávání I 
 
Senátorka Novotná informovala, že ve čtvrtek 30. 4. 2009 od 17.00 proběhne první setkání s 
názvem Správa vysokých škol v kontextu akademických svobod a samosprávy. S referáty vystoupí: 
doc. Müller, dr. Horský a dr. Himl, dr. Pavlík. Následovat by měla moderovaná diskuse. Senátoři se 
též ve spolupráci s děkanem fakulty rozhodli pozvat ministra školství v demisi, O. Lišku. 
 
4. Věcný záměr zákona o terciárním vzdělávání a BKTV 
 
Senátor Horský upozornil přítomné, že demise vlády patrně celou situaci připravované reformy 
terciárního vzdělávání zhoršila. Pracovní skupiny MŠMT totiž nedokončily svou činnost a jediným 
dokumentem, který byl vládou schválen, tak zůstává BKTV. Je proto zapotřebí vývoj okolo 
připravované reformy nadále bedlivě sledovat. 
 
5. Různé 
 
Senátorka Kroupová stručně za nepřítomného W. Rotha představila vznikající občanské sdružení, 
které by mělo zastřešovat studentské aktivity na fakultě, a pozvala senátory na FHSfest. 
 
Předseda senátu dále seznámil přítomné s dopisem, který obdržel od dr. Pavlíka. Dr. Pavlík se v 
něm ohrazuje proti tvrzení, že iniciativa k podrobnějšímu sledování výkonů jednotlivých pedagogů 
formou tabulkového dotazníku pochází výhradně od něho. Senátoři se shodli na tom, že takto své 
poznámky na minulém zasedání AS ani neformulovali. 
 
Dohoda nad termínem dalšího zasedání 
 
Příští zasedání se uskuteční 7. 5. 2009 od 16.00. 
 
Jednání senátu bylo ukončeno v 16.55. 
 
Přehled schválených usnesení: 
 
89. AS FHS UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FHS UK za rok 2008. 
 
Zapsal O. Hudeček 


