Zápis ze zasedání AS FHS UK konaného 8. 10. 2009
Prezenční listina
Přítomni: J. Horský, B. Knotková-Čapková, P. Kroupová, S. Muhič Dizdarevič, J. Novotný, M.
Seligová, A. Svoboda, O. Šimek (odešel 17. 40), A. Veselská, R. Zika
Omluveni: H. Novotná
Nepřítomni: V. Křenová, A. Tyl
Hosté: J. Bystřický, O. Hudeček, V. Kračmar, K. Krtilová, K. Vodrážková
Jednání bylo zahájeno v 16.06
Jednání zahájil předseda senátu a navrhl následující program zasedání:
1. Schválení zápisu jednání AS FHS UK 10. 9. 2009
2. Organizace nadcházejících voleb do AS FHS UK
(informuje A. Svoboda)
3. Informace o návštěvě rektora
(informuje A. Svoboda)
4. Informace o představení senátu na LŠ pro 1. ročník
(informuje A. Svoboda)
5. Situace žádosti o grant doc. Soukupové
(informuje J. Horský)
6. Podání vysvětlení k pochybení doc. Bystřického
(J. Bystřický a další členové katedry EKS)
7. Různé
Program zasedání byl schválen tichým souhlasem.
1. Schválení zápisu jednání AS FHS UK 10. 9. 2009
K předloženému zápisu nebyly vzneseny žádné námitky.
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 2
Schváleno
2. Organizace nadcházejících voleb do AS FHS UK
Vzhledem k blížícímu se termínu voleb do AS FHS upozornil předseda senátu na nutnost ustavit
volební komisi v paritním zastoupení studentů a pedagogů. Z řad pedagogů svou účast přislíbili dr.
J. Novotný, dr. Zika, dr. Muhič Dizdarevič, doc. Knotková-Čapková. Zástupci studentské komory
senátu byli zároveň požádáni o zajištění dostatečného počtu studentských členů komise. Vyhlášení
voleb včetně konkrétního termínu jejich konání proběhne na prvním zasedání komise.
1

3. Informace o návštěvě rektora
Předseda senátu informoval přítomné o návštěvě rektora UK, prof. Hampla, na FHS, která se
uskutečnila ve středu 23. 9. Při této příležitosti představil stávající rektor svůj program pro další
volební období a zodpověděl otázky zástupců akademické obce; především pak podpořil projekt
přestavby bývalé menzy kolejí 17. listopadu na novou budovu FHS.
4. Informace o představení senátu na LŠ pro 1. ročník
Předseda senátu informoval o své účasti na Letní škole pro první ročník bakalářského studia, kde
jako zástupce senátu představoval základní zásady akademické samosprávy. Ve své prezentaci se
rovněž dotkl problémů spojených s připravovanou reformou terciárního vzdělávání.
5. Situace žádosti o grant doc. Soukupové
Senátor Horský seznámil přítomné s dopisem doc. Soukupové, ve kterém upozorňuje na současnou
praxi při posuzování grantů GA ČR. Řada grantů je odmítána z formálních důvodů, o kterých
rozhodují maximálně čtyři lidé v komisi, a navrhovatelé se nemají možnost s jejich odůvodněním
seznámit. Senátoři se na základě proběhlé diskuse shodli na formulaci následujícího usnesení:
AS FHS UK se seznámil s podnětem paní doc. Blanky Soukupové, týkajícím se jejího odvolání
vůči rozhodnutí GA ČR (viz přílohy k tomuto zápisu). AS FHS se domnívá, že příklad osudu
projektu, předloženého GA ČR doc. Soukupovou, by mohl nasvědčovat tomu, že v rozhodování
GA ČR by patrně mohla existovat netransparentní fáze, jež však má zásadní význam pro osud
jednotlivých předložených projektů. Pokud by tomu tak opravdu bylo, jednalo by se o závažnou
systémovou chybu, která by narušovala samotný základ rovné soutěže jednotlivých projektů.
Vzhledem k tomu, že AS FHS UK nemá v dané věci nijaké pravomoci, rozhodl se obrátit s prosbou
na AS UK, aby uvážil - zejména pokud by se ukázalo že takovýto případ není ojedinělý -, zda by
nemělo smysl v celé věci iniciovat jednání na úrovni vztahů mezi vysokými školami, příslušnými
orgány vlády a GA ČR. Zároveň AS FHS UK postupuje celou věc na vědomí proděkanovi pro vědu
FHS UK s prosbou, aby s ní případně seznámil členy vědecké rady FHS UK.
6. Podání vysvětlení k pochybení doc. Bystřického
Doc. Bystřický požádal o možnost vystoupit na zasedání senátu a předseda AS FHS mu následně
udělil slovo. Doc. Bystřický se ohradil proti postupu děkana fakulty, který navrhl senátu jeho
odvolání z Vědecké rady fakulty, jakož i senátu samotného, který o odvolání hlasoval bez jeho
účasti. Rozhodl se tedy přednést svoje stanovisko ohledně smlouvy s Česko-německým fondem
budoucnosti senátu nyní. Společně s mgr. Krtilovou shrnul problémy spojené s podpisem smlouvy a
své vyjádření poskytl senátu i písemnou formou (viz přílohu k tomuto zápisu). Podle jeho slov se
jedná o útok na připravovaný doktorský program, neboť se mu po odvolání z Vědecké rady zhoršily
podmínky k jeho obhajobě. Senátoři doc. Bystřického upozornili, že nemohou tento spor soudit, a
odkázali ho na další jednání s děkanem fakulty.
AS FHS bere na vědomí vyjádření doc. Bystřického.
7. Různé
Senátorka S. Muhič Dizdarevič upozornila, že od října musí být všechny práce v oboru, který je
akreditován v českém jazyce, odevzdávány v češtině, přičemž o výjimkách z tohoto pravidla
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rozhoduje proděkan pro studium. V této souvislosti se dotázala, proč právě proděkan pro studium, a
nikoli katedra, na níž by měla být daná práce obhájena. AS FHS pověřil senátorku S. Muhič
Dizdarevič jednáním s proděkanem pro studium v této věci.
Senátor Horský informoval, že premiér Fischer odmítl účast na jednání o budoucnosti AV ČR s
odůvodněním, že pracovníci AV několik dní před tímto jednáním uspořádali demonstraci.
Senátorka Kroupová informovala o vzniku studentského spolku Studenti FHS UK, o.s. a představila
jeho místopředsedu Vojtěcha Kračmara.
Senátorka Knotková-Čapková informovala, že vedení Katedry genderových studií převzala dr.
Havelková.
Dohoda nad termínem dalšího zasedání
Příští zasedání se uskuteční 5. 11. 2009 od 16.00.
Jednání senátu bylo skončeno v 18.00.
Přehled schválených usnesení:
98. AS FHS UK se seznámil s podnětem paní doc. Blanky Soukupové, týkajícím se jejího odvolání
vůči rozhodnutí GA ČR (viz přílohy k tomuto zápisu). AS FHS se domnívá, že příklad osudu
projektu, předloženého GA ČR doc. Soukupovou, by mohl nasvědčovat tomu, že v rozhodování
GA ČR by patrně mohla existovat netransparentní fáze, jež však má zásadní význam pro osud
jednotlivých předložených projektů. Pokud by tomu tak opravdu bylo, jednalo by se o závažnou
systémovou chybu, která by narušovala samotný základ rovné soutěže jednotlivých projektů.
Vzhledem k tomu, že AS FHS UK nemá v dané věci nijaké pravomoci, rozhodl se obrátit s prosbou
na AS UK, aby uvážil - zejména pokud by se ukázalo že takovýto případ není ojedinělý -, zda by
nemělo smysl v celé věci iniciovat jednání na úrovni vztahů mezi vysokými školami, příslušnými
orgány vlády a GA ČR. Zároveň AS FHS UK postupuje celou věc na vědomí proděkanovi pro vědu
FHS UK s prosbou, aby s ní případně seznámil členy vědecké rady FHS UK.
Zapsal O. Hudeček
Připojeny 3 přílohy:
Vyjádření doc. Bystřického pro AS FHS (J.Bystřický_vyjádření.doc)
Zpráva doc. Soukupové pro AS FHS (B.Soukupová_zpráva pro AS FHS.doc.)
Odvolání doc. Soukupové proti rozhodnutí předsednictva GAČR (B.Soukupová-Matějů.docx)
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