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Zápis ze zasedání AS FHS UK konaného 10. 9. 2009 
 

Prezenční listina 
Přítomni: J. Horský, P. Kroupová (přišla 16.09), H. Novotná, J. Novotný, M. Seligová, A. Svoboda, 
O. Šimek, A. Tyl, A. Veselská, R. Zika 
Omluveny: B. Knotková-Čapková, V. Křenová, S. Muhič Dizdarevič 
Hosté: L. Benyovszky, O. Hudeček, J. Kružík 
 
Jednání bylo zahájeno v 16.03 
 
Jednání zahájil předseda senátu a navrhl následující program zasedání: 
 

1. Schválení zápisu jednání AS FHS UK 4. 6. 2009 
 

2. Představení nového senátora 
 

3. Informace o změnách ve Vědecké radě FHS 
(informuje děkan fakulty) 

 
4. Schválení nového složení disciplinární komise FHS UK 

(předkládá děkan fakulty) 
 

5. Vyjádření k návrhu Doktorské reakreditace Environmentální studia 2009 
(předkládá proděkan pro studijní záležitosti) 

 
6. Schválení přijímacího řízení 2010-2011 

(předkládá proděkan pro studijní záležitosti) 
 

7. Finanční „fond“ na podporu studentských aktivit 
(předkládá A. Veselská) 
 

8. AS v říjnovém Humru, fotografie 
(informace A. Veselská) 

 
9. Různé 

 
Předseda senátu dal o návrhu programu následně hlasovat. 
 
Pro: 9 
Proti:0 
Zdrželi se: 0 
Schváleno 
 
1.  Schválení zápisu jednání AS FHS UK 4. 6. 2009 
 
K předloženému zápisu nebyly vzneseny žádné námitky. 
 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdrželi se: 1 
Schváleno 
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2. Představení nového senátora 
 
Předseda senátu přivítal nového senátora z řad studentů, O. Šimka, který nahradil dosavadní 
senátorku V. Šprincovou, jež úspěšně ukončila studium na FHS UK. 
 
3. Informace o změnách ve Vědecké radě FHS 
 
Děkan fakulty, doc. Benyovszky, navrhl odvolání dvou členů Vědecké rady FHS UK, doc. 
Bystřického a prof. Rethmanna, a zároveň požádal, aby senát hlasoval o každém jednotlivě. V 
případě doc. Bystřického uvedl děkan fakulty jako důvod odvolání jeho závažné pochybení, kterého 
se dopustil tím, že uvedl Česko-německý fond budoucnosti v omyl, neboť s ním uzavřel smlouvu 
jako statutární zástupce fakulty, kterým však není. Návrh na odvolání z Vědecké rady fakulty je tak 
podle děkana logickou reakcí na tuto skutečnost.  
Prof. Rethmann podal žádost o uvolnění z Vědecké rady fakulty sám, neboť se natrvalo usadil v 
Německu. Děkan fakulty hodlá jeho žádosti vyhovět. 
Po krátké diskusi nechal předseda senátu hlasovat o následujících usneseních: 
 
AS FHS schvaluje návrh děkana na odvolání doc. Bystřického z Vědecké rady FHS. 
 
Pro: 10 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Schváleno  
 
AS FHS schvaluje návrh děkana na odvolání prof. Rethmanna z Vědecké rady FHS. 
 
Pro: 10 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Schváleno  
 
4. Schválení nového složení disciplinární komise FHS UK 
 
Děkan fakulty připomněl, že končí funkční období stávající disciplinární komise. Z tohoto důvodu 
předložil senátu ke schválení její nové složení: 
 

předsedkyně komise 
dr. D. Moree 

 
zástupci akademických pracovníků 

dr. H. Bartoš; dr. P. Himl 
náhradníci 

mgr. F. Horáček; mgr. J. Tuček 
 

zástupci studentů 
P. Milota; bc. M. Hanyš; mgr. J. Valentová 

náhradníci 
mgr. P. Vrzáček; J. Homolka 

 
Senátorka Kroupová se následně dotázala na způsob výběru právě těchto kandidátů. Děkan fakulty 
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odpověděl, že se tak děje přímým oslovením konkrétních lidí, neboť o tuto funkci není příliš velký 
zájem. 
Předseda senátu dal poté hlasovat o navrženém usnesení. 
 
AS FHS schvaluje návrh děkana na jmenování členů disciplinární komise fakulty. 
 
Pro: 10 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Schváleno 
 
5. Vyjádření k návrhu Doktorské reakreditace Environmentální studia 2009 
 
Proděkan pro studijní záležitosti, dr. Kružík, představil návrh reakreditace programu 
Environmentální studia. Podle jeho vyjádření se liší jen nepatrně od stávající akreditace (částečnou 
obměnou prošla jen oborová rada, ovšem její jádro okolo prof. Moldana zůstává), oboru se celkově 
daří a jeho studenti publikují. Zároveň vyzdvihl skutečnost, že se zde nenacházejí tzv. létající 
profesoři. 
Proděkan Kružík dále zdůraznil, že nejbližší reakreditace čeká fakultu až v roce 2013.  
 
Senátoři poté poděkovali dr. Kružíkovi za jeho mimořádné nasazení při přípravě reakreditací oborů 
na fakultě a též za jeho ochotu při spolupráci se senátem. 
 
AS FHS  se seznámil se žádostí o prodloužení akreditace doktorského studijního programu 
Environmentální studia, žádost projednal a bez zásadních výhrad s ní souhlasí. 
 
6. Schválení přijímacího řízení 2010-2011 
 
Proděkan Kružík postupně probíral drobné změny, ke kterým došlo od minulého roku v textu 
vyhlášení přijímacích řízení. Obecně se jednalo především o změny a upřesnění v podobě 
jazykových zkoušek (zrušení náslechu u většiny navazujících magisterských oborů či přesného 
uvedení jazyka, ze kterého a do kterého se překládá, u bakalářského studia), změny v doporučené 
literatuře (Obecná antropologie, Elektronická kultura a sémiotika) či upřednostňování kvality praxe 
před její délkou na oborech, kde je u přijímacího řízení požadována. 
Proděkan Kružík dále přednesl některá spíše technická doplnění k textům Vyhlášení přijímacích 
řízení, které měli senátoři k dispozici, a předseda senátu dal následně hlasovat o navrženém 
usnesení. 
 
AS FHS schvaluje Vyhlášení přijímacích řízení v předloženém znění včetně jejich doplnění. 
 
Pro: 10 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Schváleno 
 
7. Finanční „fond“ na podporu studentských aktivit 
 
Senátorka Veselská se ujala slova a ve stručnosti představila projekt zvláštního fondu na podporu 
studentských aktivit, který by rozděloval určité předem dané množství peněz na vybrané studentské 
aktivity, které by nebyly spojeny s výukou či výzkumem. Následně požádala přítomného děkana 
fakulty o vyčlenění určitých finančních prostředků. Děkan upozornil, že v této věci je třeba jednat 
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především s tajemníkem fakulty, aby bylo možno vynaložené prostředky patřičně účetně vykázat. 
Senátoři v následné diskusi přivítali aktivitu studentů a doporučili studentským zástupcům dále 
jednat s tajemníkem fakulty. 
 
8. AS v říjnovém Humru, fotografie 
 
Senátorka Veselská informovala přítomné, že redakce časopisu Humr plánuje pro své listopadové 
číslo (tedy nikoli říjnové, jak bylo uvedeno dříve) otisknout společnou fotografii senátorů a 
stručnou charakteristiku akademického senátu, což by též mělo přispět k lepší informovanosti o 
senátu v akademické obci. 
 
9. Různé 
 
Senátor Tyl upozornil přítomné, že neúspěchy některých studentů fakulty mohou být dány i jejich 
přehnaným ostychem a strachem z vyučujících. Navrhl proto pořádat společná setkání studentů s 
učiteli v malých skupinách. Přítomní pedagogové by však spíše upřednostňovali, kdyby studenti 
více využívali jejich konzultačních hodin či se účastnili zkoušek a obhajob, které jsou veřejně 
přístupné. Senátorka Novotná též upozornila, že jistý odstup mezi učiteli a studenty vyplývá ze 
samotné podstaty školy a ne vždy je škodlivý. 
 
Předseda senátu pozval přítomné na setkání s rektorem UK, které se uskuteční ve středu 23. 9. od 
16.30 v Jinonicích. Předmětem setkání bude prezentace jeho volebního programu. 
 
Dr. Kružík upozornil na nutnost připravit novelu Stipendijního řádu fakulty a rámcově představil 
její základní principy. Jeho návrh na vyplácení menšího počtu daleko více dotovaných stipendií 
který by měl vést k větší motivaci studentů, rozporovala především senátorka Kroupová. O podobě 
novely se bude dále jednat. 
 
Senátor Horský představil Petici za odpovědnou reformu vědeckého výzkumu a vysokoškolského 
vzdělávání a dal přítomným ke zvážení její podporu. 
 
Děkan fakulty podal na závěr stručnou informaci ve věci připravované Národní soustavy 
kvalifikací. 
 
Dohoda nad termínem dalšího zasedání 
 
Příští zasedání se uskuteční 8. 10. 2009 od 16.00. 
 
Jednání senátu bylo skončeno v 18.00. 
 
Přehled schválených usnesení: 
 
94. AS FHS schvaluje návrh děkana na odvolání doc. Bystřického z Vědecké rady FHS. 
 
95. AS FHS schvaluje návrh děkana na odvolání prof. Rethmanna z Vědecké rady FHS. 
 
96. AS FHS schvaluje návrh děkana na jmenování členů disciplinární komise fakulty. 
 
97. AS FHS schvaluje Vyhlášení přijímacích řízení v předloženém znění včetně jejich doplnění. 
 
Zapsal O. Hudeček 


