Zápis ze zasedání AS FHS UK konaného 11. 2. 2010
Prezenční listina
Přítomni: J. Homolka, J. Horský (odešel 17.45), O. Hudeček, B. Knotková-Čapková, S. Muhič
Dizdarevič, H. Novotná (přišla 17.20), J. Novotný, M. Seligová, P. Šimáček, A. Vít, R. Zika
Omluveni: A. Svoboda, A. Veselská
Hosté: L. Benyovszky, P. Himl, P. Pavlík
Jednání bylo zahájeno v 16.02
Jednání zahájil místopředseda senátu J. Horský a navrhl následující program zasedání:
1. Schválení zápisu jednání AS FHS UK 14. 1. 2010
2. Odstoupení stávajícího předsednictva, ustavení volební komise a volba nového
předsednictva AS FHS UK
3. Schválení Výroční zprávy o činnosti fakulty za rok 2009
(předkládá děkan)
4. Informace z RVŠ, volba kandidátů do RVVI
(Pavel Himl)
5. Otevření diskuse o interních (fakultních) standardech citování
(Selma Muhič)
6. Různé
Místopředseda dal následně o tomto programu hlasovat.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Program zasedání byl schválen.
1. Schválení zápisu jednání AS FHS UK 14. 1. 2010
K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
AS FHS UK schvaluje zápis jednání ze dne 14. 1. 2010.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Schváleno
2. Odstoupení stávajícího předsednictva, ustavení volební komise a volba nového předsednictva AS
FHS UK
Po odstoupení stávajícího předsednictva senátu byla ustavena volební komise ve složení: J.
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Homolka, J. Novotný, M. Seligová. Na předsednickou funkci byl po diskusi navržen A. Svoboda,
který s nominací předem vyslovil souhlas. Na místopředsednickou funkci z řad pedagogů byla
navržena S. Muhič Dizdarevič, na stejnou funkci z řad studujících byli navrženi O. Hudeček a A.
Veselská. Volební komise poté vyzvala senátory a senátorky k volbě předsedy AS.
Výsledky: odevzdáno 10 hlasů, kandidát A. Svoboda obdržel 10 hlasů
(novým předsedou AS FHS UK zvolen A. Svoboda)
Poté volební komise zahájila volbu místopředsedkyně z řad pedagogů.
Výsledky: odevzdáno 10 hlasů, kandidátka S. Muhič Dizdarevič obdržela 10 hlasů
(novou místopředsedkyní AS FHS UK z řad pedagogů zvolena S. Muhič Dizdarevič)
Volební komise po vyhlášení výsledků zahájila závěrečné hlasování o místopředsednické funkci z
řad studujících.
Výsledky: odevzdáno 10 hlasů, z toho 1 hlas neplatný, 2 hlasy pro A. Veselskou, 7 hlasů pro O.
Hudečka
(novým místopředsedou z řad studujících zvolen O. Hudeček)
3. Schválení Výroční zprávy o činnosti fakulty za rok 2009
Nově zvolená místopředsedkyně S. Muhič Dizdarevič poté zahájila projednávání 3. bodu programu
a předala slovo děkanovi fakulty. Děkan vyzdvihl závažnost projednávání tohoto bodu a následně
na základě textu výroční zprávy seznámil přítomné s nejdůležitějšími body, které jsou v této zprávě
obsaženy. Především upozornil na úspěšné dokončení akreditačních procesů na fakultě,
dvojnásobný nárůst počtu zájemců o studium na UK FHS, výborné výsledky v oblasti vědeckého
výzkumu, pokrok v řešení prostorové situace fakulty a kladný hospodářský výsledek v roce 2009.
Senátoři a senátorky vznesli několik spíše technických připomínek a dotazů. Před samotným
hlasováním poděkoval senátor Horský jménem senátu vedení fakulty za vykonanou práci v roce
2009.
Senát poté přistoupil k hlasování o následujícím usnesení:
AS FHS UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti fakulty za rok 2009.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Schváleno
4. Informace z RVŠ, volba kandidátů do RVVI
Pavel Himl, delegát RVŠ, informoval přítomné o procesu navrhování kandidátů na členy RVVI a
jeho výsledcích. Návrh předsednictva RVŠ: prof. T. Opatrný, prof. P. Sáha, prof. S. Hronová, prof.
R. Haňka. V následné diskusi zdůraznil dr. Pavlík, že do květnových parlamentních voleb se již nic
zásadního v oblasti terciárního vzdělávání nezmění.
5. Otevření diskuse o interních (fakultních) standardech citování
Místopředsedkyně senátu upozornila, že neexistuje žádná v rámci fakulty platná norma citování v
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závěrečných pracích studujících. V této souvislosti uvedla, že tato skutečnost podle ní znesnadňuje
posouzení formálních náležitostí těchto prací při obhajobách. S diskuse poté vyplynulo, že senátoři
a senátorky nemají na tuto otázku jednotný názor, a někteří ji jako problematickou vůbec nevnímají.
Ukázalo se totiž, že odkazování v některých oborech (např. filosofie) ani nelze podřídit normám
jiných oborů a naopak. Ovšem s přihlédnutím ke skutečnosti, že se magisterské navazující obory
řídí obecně závaznými pravidly, rozhodli se senátoři a senátorky k tomuto tématu vrátit na některém
z příštích zasedání.
6. Různé
Senátor J. Homolka zmínil prostorové problémy, se kterými se potýká magisterský obor Historická
sociologie. Zdůraznil, že podobné problémy mohou mít negativní vliv na tento slibně se rozvíjející
obor. Petr Pavlík, ředitel IMS, slíbil, že Historická sociologie by měla získat od příštího
akademického roku vlastní místnosti na Hůrce.
Dohoda nad termínem příštího zasedání
Příští zasedání se uskuteční 4. 3. 2010 od 16.00.
Jednání senátu bylo skončeno v 18.00.
Přehled schválených usnesení:
112. AS FHS UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti fakulty za rok 2009.
Zapsal O. Hudeček
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