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Zápis ze zasedání AS FHS UK konaného 4. 3. 2010 
 

Prezenční listina 
Přítomni: J. Homolka, J. Horský, O. Hudeček, B. Knotková-Čapková, J. Novotný, A. Svoboda, P. 
Šimáček, A. Vít, A. Veselská, R. Zika 
Omluveny: S. Muhič Dizdarevič, H. Novotná, M. Seligová 
Hosté: P. Pavlík 
 
Jednání bylo zahájeno v 16.00 
 
Jednání zahájil předseda senátu a navrhl následující program zasedání: 
 

1. Schválení zápisu AS FHS UK 11. 2. 2010 
 

2. Fungování automatů ŠaS 
(A. Vít) 

 
3. Rozvoj svobodného ducha univerzity 

(A. Vít) 
 

4. Různé 
 
Navržený program zasedání byl schválen tichým souhlasem. 
 
1. Schválení zápisu AS FHS UK 11. 2. 2010 
 
K předloženému návrhu zápisu zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
AS FHS UK schvaluje zápis jednání ze dne 11. 2. 2010. 
 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdrželi se: 2 
Schváleno 
 
2. Fungování automatů ŠaS 
 
Senátor Vít upozornil přítomné na problém častých poruch automatu na jídlo firmy ŠaS, který je 
umístěn v budově fakulty. Tato skutečnost se negativně dotýká především kombinovaných studentů 
při jejich víkendových soustředěních, neboť v okolí není jiná možnost stravování. Senátorka 
Knotková-Čapková připomněla, že v areálu Hůrka nejsou studujícím k dispozici automaty žádné.  
Předseda senátu upozornil, že tento problém je nezbytné prioritně řešit se Správou kolejí a menz, a 
senátor Zika následně dodal, že v prostorách sousedících s fakultou bude brzy otevřena večerka. 
Senátor Vít přislíbil, že do příštího zasedání zjistí více o situaci v okolí fakulty a kontaktuje firmu 
ŠaS. 
 
3. Rozvoj svobodného ducha univerzity 
 
Na návrh senátora A. Víta se senát věnoval otázce rozšíření seznamu profilové četby (tzv. 
kontrolované četby/doporučených knih), zejména ekonomie. Senátor Vít shrnuje svůj příspěvek 
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následujícím způsobem: „V současné chvíli jsou v tomto seznamu (co se ekonomie týče) pouze 
knihy z neoliberálního proudu. A. Vít navrhoval seznam rozšířit nejprve například o knihy 
J.M.Keynese: „O teorii zaměstnanosti, úroku a peněz“ a o knihu Lumíra Vaňka jenž vytvořil „teorii 
spravedlivého obchodu“. A. Vít seznámil senátory s důvody proč si myslí, že je toto vhodné 
(světový odklon od neoliberalismu; kniha J.M.Keynese seznamuje s kenesiánským mechanismem a 
jinými prvky díky nimž Keynes vyvedl USA z hospodářské krize 30-tých let a státy, které tyto 
metody dnes používají (Čína, Polsko…) zažívají i přes probíhající hos. krizi ve většině vyspělého 
světa růst HDP, rozšíření seznamu četby podporuje svobodu volby jednotlivých studentů, kteří si 
tak mohou volit směr svého poznání.“ 
Senátorky a senátoři následně o problému diskutovali. 
 
Senátor Hudeček vidí potenciální problém v tom, že vyučující ekonomie nedostatečně zdůrazňují, 
že jimi prosazovaný ekonomický směr je pouze jedním z možných.  
Senátor Šimáček sdělil, že na úvodním soustředění k Úvodu do ekonomie bylo studentům dr. 
Čábelkovou jasně řečeno, že zdejší vyučující jsou zastánci neoliberální teorie, čemuž odpovídá i 
výběr knih v DK. V rámci soustředění bylo i na jiné teorie upozorněno. Senátor Šimáček nevidí v 
profilaci fakulty žádný problém (je známo, že určité fakulty či univerzity mají určité směřování), 
zejména pokud nebrání názorům jiným. 
Senátor Homolka poznamenal, že např. zmiňovaný Keynes se zkouší u státní zkoušky Společenské 
vědy v interdisciplinární perspektivě a student má možnost tituly z tohoto a jiných proudů 
ekonomického myšlení zařadit do seznamu své četby. Co se týče možností studia, studenti si podle 
senátora Homolky mohou zapisovat i kurzy z jiných fakult, což jim umožňuje profilovat se dle 
svých představ. Na druhou stranu je však třeba přiznat, že u kombinovaných studentů je tato 
možnost omezená. Nicméně v určité profilaci fakulty, pokud je přiznaná, nevidí senátor Homolka 
problém. 
Senátor Novotný upozornil, že kontrolovaná četba má složitou historii. Je tvořena na základě 
požadavků učitelů, kteří na FHS vyučují a knihy v DK jsou brány jako přípravný materiál pro 
studující připravující se ke zkoušce či kurzu vedené konkrétním učitelem. Nelze tedy do DK zapsat 
knihy, k nimž není vyučující. 
Senátor Horský se vyjádřil pro zachování současného stavu. Studující nemohou spoléhat na to, co je 
naučí škola, je jen na nich, jestli se budou věnovat i něčemu jinému mimo své studijní povinnosti. 
Snaha o zajištění garance četby externími učiteli je podle něj nežádoucí. 
Senátorka Knotková-Čapková upozornila, že FHS jako celek rozhodně nechce preferovat pouze 
jeden určitý směr, ale chce rozšiřovat obzory studujících. Diskurzy alternativní k neoliberálnímu 
nabízejí zejména některé magisterské katedry.  
 
AS FHS nezaujal k návrhu jednoznačné stanovisko a doporučil senátoru Vítovi vznést dotaz na 
vedoucího Kvalifikačního modulu. 
 
4. Různé 
 
Předseda senátu se obrátil s dotazem na přítomného dr. Pavlíka, člena AS UK, ve věci projednávání 
novely Stipendijního řádu fakulty na půdě AS UK. Dr. Pavlík odpověděl, že se dosud nesešla 
Legislativní komise UK. 
Senátor Horský informoval, že dr. Himl, delegát fakulty v RVŠ, rozešle zprávu o aktualizovaném 
záměru reformy terciárního vzdělávání. 
 
Dohoda nad termínem příštího zasedání 
 
Příští zasedání se uskuteční 8. 4. 2010 
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Jednání senátu bylo skončeno v 17.00. 
 
Zapsal O. Hudeček 


