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Zápis ze zasedání AS FHS UK konaného 5. 11. 2009 
 

Prezenční listina 
Přítomni: J. Horský, B. Knotková-Čapková, P. Kroupová, S. Muhič Dizdarevič (přišla 16.07), H. 
Novotná (přišla 16.07), J. Novotný, A. Svoboda, A. Veselská, R. Zika 
Omluveni: M. Seligová, O. Šimek 
Nepřítomni: V. Křenová, A. Tyl 
Hosté: L. Benyovszky, O. Hudeček, J. Kružík, J. Marek (přišel 16.40), P. Pavlík (přišel 17.30), K. 
Strnad (odešel 16.17), J. Tuček (přišel 17.00), pracovnice studijního oddělení a další studující FHS 
 
Jednání bylo zahájeno v 16.02 
 
Jednání zahájil předseda senátu a navrhl následující program zasedání: 
 

1. Schválení zápisu jednání AS FHS UK 8. 10. 2009 
 

2. Rozdělení hospodářského výsledku 
(K. Strnad) 

 
3. Pravidla pro udělování stipendií 

(předkládá J. Kružík) 
 

4. Vyhlášení přijímacího řízení na doktorské studijní obory 
(předkládá J. Kružík) 

 
5. Zpráva o psaní prací v cizích jazycích, výsledky jednání s p. proděkanem Kružíkem 

(informuje S. Muhič Dizdarevič) 
 

6. Organizace nadcházejících voleb do AS FHS a AS UK 
(informuje J. Novotný) 

 
7. Informace o dopisu studentů magisterského studia EKS děkanovi fakulty o působení doc. 

Bystřického 
(informuje A. Svoboda) 

 
8. Mediální kauza sexuálního obtěžování studentek doc. Bystřickým, viz 

http://zpravy.idnes.cz/chces-obhajit-praci-tak-se-svlekni-vyzyval-studentku-
pedagog-ptg-/studium.asp?c=A091025_204436_studium_vel 
(S. Muhič Dizdarevič) 

 
9. Informace o schůzce signatářů tzv. Hradecké výzvy 

(informuje A. Veselská) 
 

10. Zřízení fondu na podporu studentských projektů 
(informuje A. Veselská) 

 
11. Různé 

 
Program zasedání byl schválen tichým souhlasem. 
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1. Schválení zápisu jednání AS FHS UK 8. 10. 2009 
 
Senátor Horský a senátorka Novotná si vyžádali úpravy v předloženém návrhu zápisu. Předseda 
senátu dal následně hlasovat. 
 
AS FHS UK schvaluje zápis jednání ze dne 8. 10. 2009 ve znění navržených úprav. 
 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdrželi se: 1 
Schváleno 
 
2. Rozdělení hospodářského výsledku 
 
Tajemník fakulty seznámil přítomné se způsobem rozdělení hospodářského výsledku za rok 2008. V 
daném období vykázal zisk jak fakulta, tak univerzita jako celek. V souladu s příslušnými 
zákonnými normami navrhl tajemník rozdělení tohoto zisku do rezervního fondu a fondu odměn, a 
to s maximálním možným podílem ve prospěch fondu odměn.  
 
AS FHS souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku za rok 2008 navrženým tajemníkem fakulty. 
 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Schváleno 
 
3. Pravidla pro udělování stipendií 
 
Předseda senátu udělil slovo přítomnému proděkanovi pro studium, dr. Kružíkovi, který předložil 
senátorům svůj návrh Pravidel pro přiznávání stipendií. Proděkan Kružík nejprve stručně shrnul 
hlavní problémy současného systému: fakulta je vázána nařízením vyčerpat na stipendia min. 80% 
poplatků studentů za překročení standardní doby studia, což se jí nedaří; student nemá možnost si v 
SIS zjistit svůj aktuální průměr, což ho nemotivuje. Proděkan Kružík proto navrhuje vyplácet 
stipendium podle výsledků dosažených v konkrétním akademickém roce (nikoli v průběhu celého 
dosavadního studia) 10% studentům zapsaným k rozhodnému datu, přičemž počet studentů, kteří na 
něj mají nárok, by se dělil dle oborů. Výsledkem by byly tři druhy stipendií (studijní prémie, 
mimořádná odměna děkana, prospěchové stipendium). Na závěr svého vystoupení proděkan Kružík 
informoval, že dle dosavadního nárůstu financí ve fondu je zřejmé, že lze nový systém zaplatit. 
V následné diskusi upřesnil dr. Kružík některé technické náležitosti připravované změny Pravidel a 
jejich zavádění do praxe. Senátoři nevyjádřili žádnou zásadní námitku proti tomuto návrhu. 
 
Senátorka Knotková-Čapková v souladu se svou dřívější připomínkou (viz zápis jednání AS FHS 4. 
12. 2008) doporučuje užívání genderově vyváženého jazyka v dokumentech na fakultní i univerzitní 
úrovni. 
 
AS FHS schvaluje novelu Pravidel pro přiznávání stipendií. 
 
Pro: 9 
Proti: 0 



3 

Zdrželi se: 0 
Schváleno 
 
4. Vyhlášení přijímacího řízení na doktorské studijní obory 
 
Proděkan Kružík představil změny v podmínkách přijímacího řízení oproti minulému období. Jde 
především o vypsání programu v anglickém jazyce, který by měl být určen pro 3-5 studentů 
samoplátců, a vypuštění jazykové zkoušky u oboru Aplikovaná etika. 
 
AS schvaluje na návrh děkana podmínky pro přijetí do doktorských studijních oborů. 
 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Schváleno 
 
5. Zpráva o psaní prací v cizích jazycích, výsledky jednání s p. proděkanem Kružíkem 
 
Senátorka Muhič Dizdarevič informovala o svém jednání s proděkanem Kružíkem ve věci psaní 
závěrečných prací v cizích jazycích. Podle jeho vyjádření rozhodně není snahou vedení fakulty 
zamezit psaní prací v cizích jazycích, ovšem zároveň upozornil, že v takovém případě se příslušná 
katedra zavazuje k provedení obhajoby v tomto jazyce. Zvláštním případem je slovenština, která je 
v důsledku mezivládní dohody postavena na roveň češtině. 
 
6. Organizace nadcházejících voleb do AS FHS a AS UK 
 
Senátor Novotný informoval, že vzhledem k souběhu voleb do fakultního a univerzitního senátu je 
nezbytné konat volby do konce listopadu, proto byl zvolen termín 24. až 27. 11. Volební komise má 
zatím 8 členů z řad pedagogů a pouze jednoho studenta. Apeloval proto na studentské senátory, aby 
pomohli se získáním několika studentů do komise. 
 
7. Informace o dopisu studentů magisterského studia EKS děkanovi fakulty o působení doc. 
Bystřického 
 
Předseda senátu stručně shrnul obsah dopisu studentů 3. ročníku EKS z 24. října (Stížnost na 
pedagogické a organizační působení doc. PhDr. Jiřího Bystřického, Csc) a dopisu studentů 2. 
ročníku EKS (Oficiální vyjádření studentů 2. ročníku EKS FHS ke stížnosti na doc. PhDr. Jiřího 
Bystřického, CSc) a posoudil jejich argumentaci. Dále představil stanovisko prof. Sokola, které bylo 
doručeno jednotlivým senátorkám a senátorům před zasedáním e-mailem. 
Slova se ujal děkan fakulty. Informoval senát, že projednávanou záležitost chápe jako čistě 
instituční. V důsledku medializace je však představována jako spor dvou lidí. Požadavkům studentů 
2. ročníku je celkem nakloněn, zdůraznil, že jeho snahou je, aby situace na EKS byla čím dál tím 
lepší. 
V následné diskusi senátoři a senátorky především upozornili na skutečnost, že text „Oficiálního 
vyjádření ke Stížnosti“ nevyvrací tvrzení obsažená ve „Stížnosti“ a že celá záležitost především 
diskredituje pracoviště EKS. Senátorka Novotná v reakci na děkanovo úvodní slovo upozornila, že 
FHS nepoškozuje samotná medializace, ale fakt, že se zde něco takového vůbec děje. Dr. Pavlík, 
ředitel IMS, navrhl, aby senát vyzval děkana fakulty k přijetí preventivních opatření s cílem 
zabránit podobnému chování v budoucnosti. Tímto opatřením by měl být především závazný etický 
kodex. Senátor Horský se vyjádřil obecně proti zavádění kodexů, které mají normalizovat veřejný 



4 

prostor a apeloval v první řadě na slušnost. Předseda senátu vyzval přítomné k jednání o kodexu na 
některém z příštích zasedání senátu.  
Děkan fakulty následně opustil zasedání senátu, aby umožnil senátorům a senátorkám svobodný 
prostor pro diskusi nad podobou závěrečného usnesení. 
 
Po diskusi bylo navrženo několik usnesení, o kterých dal předseda senátu následně hlasovat. 
 
AS FHS podporuje děkana fakulty v krocích, které již v této věci učinil a které představil, že učiní, a 
žádá její rychlé vyřešení.  
 
Senátoři Svoboda a Horský požádali o tajné hlasování. Po sečtení hlasovacích lístků vyhlásila 
hlasovací komise ve složení senátorka Kroupová, senátorka Novotná následující výsledky: 
 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Schváleno  
 
V 19. 10 vyhlásil předseda senátu 10 minut přestávku. 
 
Jednání bylo opětovně zahájeno v 19.20. 
 
Senát dále hlasoval o následujících návrzích usnesení: 
 
AS FHS bere na vědomí Stížnost na pedagogické a organizační působení doc. PhDr. Jiřího 
Bystřického, Csc a Oficiální vyjádření studentů 2. ročníku EKS FHS ke stížnosti na doc. PhDr. 
Jiřího Bystřického, CSc. 
 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Schváleno 
 
AS FHS podporuje Stížnost na pedagogické a organizační působení doc. PhDr. Jiřího Bystřického, 
Csc. 
 
K tomuto návrhu usnesení byl podán následující protinávrh: 
  
AS FHS si je vědom závažnosti Stížnosti na pedagogické a organizační působení doc. PhDr. Jiřího 
Bystřického, Csc. 
 
Předseda senátu dal v souladu s čl. 8 odst. 8 Volebního a jednacího řádu AS FHS UK hlasovat o 
tomto protinávrhu. 
 
Pro: 7 
Proti: 2 
Zdrželi se: 0 
Schváleno  
 
O prvním návrhu se tedy již nehlasovalo.  
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Senát nakonec hlasoval o návrhu usnesení jako celku. 
 
AS FHS bere na vědomí Stížnost na pedagogické a organizační působení doc. PhDr. Jiřího 
Bystřického, Csc a Oficiální vyjádření studentů 2. ročníku EKS FHS ke stížnosti na doc. PhDr. 
Jiřího Bystřického, CSc. AS FHS si je vědom závažnosti Stížnosti na pedagogické a organizační 
působení doc. PhDr. Jiřího Bystřického, Csc. AS FHS podporuje děkana fakulty v krocích, které již 
v této věci učinil a které představil, že učiní, a žádá její rychlé vyřešení. 
 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdrželi se: 1 
Schváleno 
 
Děkan fakulty na závěr poděkoval senátu za podporu. 
 
8. Mediální kauza sexuálního obtěžování studentek doc. Bystřickým 
 
Senátorky a senátoři se shodli na tom, že se tématu dostatečně věnovali již v předchozím bodě, a 
projednávání tohoto bodu ukončili. 
 
9. Informace o schůzce signatářů tzv. Hradecké výzvy 
 
Senátorka Veselská informovala o připravované schůzce signatářů tzv. Hradecké výzvy, která se 
koná v pátek 6. 11. od 13.00. 
 
10. Zřízení fondu na podporu studentských projektů 
 
Senátorka Veselská informovala, že tento studentský projekt bude financován z mimorozpočtových 
zdrojů fakulty, ovšem nikoli pod názvem „fond“. Plně začne fungovat od příštího akademického 
roku, přičemž předběžné mapování projektů bude zahájeno již letos. 
 
AS FHS bere s potěšením na vědomí informaci senátorky Veselské. 
 
11. Různé 
 
Senátor Horský připomněl záležitost odmítnutého grantu doc. Soukupové. Zástupci fakulty v AS 
UK by měli být informováni a měli by tento problém vznést na zasedání univerzitního senátu. 
Zároveň by měl být informován i proděkan pro vědu FHS a jeho prostřednictvím i VR FHS. 
 
Senátor Horský dále informoval o připravovaném prohlášení ve věci akademických svobod a 
zároveň o nabídce Ondřeje Lišky, který by se rád sešel nad připravovanou reformou terciárního 
vzdělávání. 
 
Dohoda nad termínem dalšího zasedání 
 
Příští zasedání se uskuteční 3. 12. 2009 od 16.00. 
 
Jednání senátu bylo skončeno ve 20.00. 
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Přehled schválených usnesení: 
 
99. AS FHS souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku za rok 2008 navrženým tajemníkem 
fakulty.  
 
100. AS FHS schvaluje novelu Pravidel pro přiznávání stipendií. 
 
101. AS schvaluje na návrh děkana podmínky pro přijetí do doktorských studijních oborů. 
 
102. AS FHS podporuje děkana fakulty v krocích, které již v této věci učinil a které představil, že 
učiní, a žádá její rychlé vyřešení. 
 
103. AS FHS bere na vědomí Stížnost na pedagogické a organizační působení doc. PhDr. Jiřího 
Bystřického, Csc a Oficiální vyjádření studentů 2. ročníku EKS FHS ke stížnosti na doc. PhDr. 
Jiřího Bystřického, CSc. 
 
104. AS FHS si je vědom závažnosti Stížnosti na pedagogické a organizační působení doc. PhDr. 
Jiřího Bystřického, Csc. 
 
105. AS FHS bere na vědomí Stížnost na pedagogické a organizační působení doc. PhDr. Jiřího 
Bystřického, Csc a Oficiální vyjádření studentů 2. ročníku EKS FHS ke stížnosti na doc. PhDr. 
Jiřího Bystřického, CSc. AS FHS si je vědom závažnosti Stížnosti na pedagogické a organizační 
působení doc. PhDr. Jiřího Bystřického, Csc. AS FHS podporuje děkana fakulty v krocích, které již 
v této věci učinil a které představil, že učiní, a žádá její rychlé vyřešení. 
 
Zapsal O. Hudeček 


