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Zápis ze zasedání AS FHS UK konaného 3. 12. 2009 
 

Prezenční listina 
Přítomni: J. Horský, B. Knotková-Čapková (přišla 16.40), S. Muhič Dizdarevič, H. Novotná, J. 
Novotný, M. Seligová, A. Svoboda, A. Tyl (přišel 16.12), R. Zika 
Omluveni: P. Kroupová, A. Veselská 
Nepřítomni: V. Křenová, O. Šimek 
Hosté: P. Himl (odešel 16.45), O. Hudeček, P. Pavlík (přišel 16.40), J. Tourek 
 
Jednání bylo zahájeno v 16.10 
 
Jednání zahájil předseda senátu a navrhl následující program zasedání: 
 

1. Schválení zápisu jednání AS FHS UK 5. 11. 2009 
 

2. Zpráva o zasedání RVŠ 
(Pavel Himl) 

 
3. Rakouské studentské protesty 

 
4. Informace o průběhu voleb do AS UK a AS FHS 2009 

(informuje J. Novotný) 
 

5. Novela statutu UK 
(Aleš Svoboda) 

 
6. Průběh schvalování Novely studijního řádu a Stipendijního předpisu 

(Aleš Svoboda) 
 

7. Minimalizace sexuálního obtěžování na akademické půdě 
(Blanka Knotková-Čapková) 

 
8. Různé 

 
Program zasedání byl schválen tichým souhlasem. 
 
1. Schválení zápisu jednání AS FHS UK 5. 11. 2009 
 
K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
AS FHS UK schvaluje zápis jednání ze dne 5. 11. 2009 tichým souhlasem. 
 
2. Zpráva o zasedání RVŠ 
 
Dr. Himl, delegát fakulty v RVŠ, seznámil přítomné s průběhem a výsledky zasedání sněmu RVŠ. 
Především zdůraznil, že RVŠ je početně velmi mohutné těleso a že v něm panuje jisté napětí mezi 
předsednictvem a sněmem, což např. vyústilo v prosazení usnesení omezujícího předsednictvo ve 
věci vyjednávání o budoucnosti akademické samosprávy. Rada dle sdělení dr. Himla dále jednala 
převážně o kauze plzeňské právnické fakulty a o budoucnosti financování vysokých škol.  
V následné diskusi zmínil dr. Pavlík, že v nově ustavené Radě pro reformu vysokoškolského 
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vzdělávání není žádný zástupce UK ani jiné pražské vysoké školy. Senát poté zformuloval usnesení, 
o kterém dal předseda senátu hlasovat. 
 
AS FHS vyjadřuje podiv nad tím, že v Radě pro reformu vysokoškolského vzdělávání ve složení ze 
dne 19. 11. 2009 není žádný zástupce UK stejně jako jiné pražské vysoké školy, a žádá zástupce 
FHS v AS UK, aby tuto otázku nastolili na jednání AS UK. 
 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Schváleno 
 
Senátoři na závěr projednávání tohoto bodu poděkovali dr. Himlovi za poskytnutí informací z 
jednání RVŠ. 
 
3. Rakouské studentské protesty 
 
Senátoři se shodli na tom, že o studentských protestech v Rakousku i v dalších zemích jsou 
informováni především z médií, a proto je pro ně obtížné se k nim nějak rozhodně postavit. Dr. 
Pavlík sdělil, že zástupci rakouských studujících komunikují se zástupci tzv. Hradecké výzvy. 
Předseda senátu proto oznámil, že kontaktuje zástupce Hradecké výzvy a zjistí něco blíže o podobě 
tohoto kontaktu. 
 
4. Informace o průběhu voleb do AS UK a AS FHS 2009 
 
Dr. Novotný oznámil za volební komisi, že do této chvíle nebyla podána žádná stížnost na průběh 
voleb (v případě voleb do AS UK je limit pro podání stížnosti 8 dní po zveřejnění výsledků, 
platnost volby posoudí hlavní volební komise do 21 dnů ode dne, kdy obdržela protokol o průběhu 
a výsledcích voleb, popř. stížnost). Senátorka Muhič Dizdarevič  upozornila na nízkou volební 
účast studujících a navrhla pro příští volby zajistit výhodnější volební místnost. Předseda senátu 
vyjádřil poděkování dr. Novotnému za organizaci voleb. 
 
5. Novela statutu UK 
 
Předseda senátu připomněl, že AS FHS se měl do 24. listopadu vyjádřit k návrhu 2. LF UK, kterým 
by se měnil Organizační řád UK, a to tak, že by 2. LF UK nesla nadále název „Motol“. Jelikož senát 
neměl do tohoto data naplánované zasedání, obeslal senátory e-mailem. Vzhledem k tomu, že 
neobdržel žádné negativní stanovisko, konstatoval, že AS FHS souhlasí s navrženou změnou. 
Senátorka Novotná upozornila, že tento e-mail neobdržela, a požádala, aby byla tato skutečnost 
uvedena v zápise.   
 
6. Průběh schvalování Novely studijního řádu a Stipendijního předpisu 
 
Předseda senátu informoval, že návrh nových předpisů, které se týkají rozdělování stipendií na 
fakultě, po právně technické stránce upravil dr. Brezina. Fakulta ovšem nezbytně potřebuje, aby 
byla schválena změna Stipendijního řádu UK. Tato změna by umožnila, aby pouze pro účel 
propočtu stipendií byly rozhodným obdobím dva semestry, přičemž v ostatních případech i nadále 
semestr jeden. 
AS doporučuje připravit řádnou argumentaci pro Legislativní komisi UK. 
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7. Minimalizace sexuálního obtěžování na akademické půdě 
 
Senátorka Knotková-Čapková podrobně rozebrala text senátora Horského, který měli senátorky a 
senátoři k dispozici před zasedáním AS. Upozornila, že se s dr. Horským rozchází především v 
podobě navrhovaných opatření, jak sexuálnímu obtěžování čelit. 
Předseda senátu následně připomněl, že problematika sexuálního obtěžování byla na senátu 
projednávána již před několika lety a že senát jako takový je legislativní orgán. Měl by proto normu 
(etický kodex), kterou požadovala doc. Knotková-Čapková ve svém vystoupení, připravit a 
případně ji uplatnit na fakultě, nebo se rovnou pokusit prosadit její přijetí na senátu univerzitním. 
Přítomní se však shodli na tom, že nejprve je třeba prodiskutovat obsah a pak se teprve zamyslet 
nad dalším technickým postupem. Senátoři a senátorky se po kratší diskusi rozhodli vrátit se k této 
problematice na příštím zasedání. 
 
8. Různé 
 
Senátor Horský informoval, že se podílí na přípravě rozhlasového pořadu (pro ČRo 6), který bude 
věnován tématu akademických svobod. Dále pak informoval, že na leden 2010 byli pozváni ke 
stejnému tématu na fakultu O. Liška a P. Pithart.  
 
Dohoda nad termínem dalšího zasedání 
 
Příští zasedání se uskuteční 14. 1. 2010 od 16.00. 
 
Jednání senátu bylo skončeno v 18.30. 
 
Přehled schválených usnesení: 
 
106. AS FHS vyjadřuje podiv nad tím, že v Radě pro reformu vysokoškolského vzdělávání ve 
složení ze dne 19. 11. 2009 není žádný zástupce UK stejně jako jiné pražské vysoké školy, a žádá 
zástupce FHS v AS UK, aby tuto otázku nastolili na jednání AS UK.  
 
Zapsal O. Hudeček      


