Zápis ze zasedání AS FHS UK konaného 14. 10. 2010
Prezenční listina
Přítomni: J. Horský, O. Hudeček, H. Kučerová, B. Knotková-Čapková H. Novotná, J.
Novotný, M. Seligová, A. Svoboda, P. Šimáček, A. Veselská, A. Vít, R. Zika.
Omluveni: S. Muhič Dizdarevič.
Hosté: L. Benyovszky, J. Kružík, J. Homolka.
Jednání bylo zahájeno v 16.00

Dále byl navržen následující program zasedání:
1) Schválení zápisu jednání AS FHS UK 23. 9. 2010
2) Přijímací řízení magisterských oborů „Oral History“ a „Historical Sociology“ v anglickém
jazyce pro akad. rok 2011/2012 (předkládá proděkan J. Kružík)
3) Návrh Novely pravidel pro organizaci studia (předkládá proděkan J. Kružík)
4) Informace o zasedání Studentské komory AS FHS UK ke studentskému kontu dne 7. 10.
2010 (Ondřej Hudeček)
5) Příprava voleb do AS FHS 2010 (Hedvika Novotná)
6) Různé
Navržený program zasedání byl schválen tichým souhlasem.

1. Schválení zápisu jednání AS FHS UK ze dne 23. 9. 2010
K předloženému návrhu zápisu zasedání byla vznesena připomínka senátorem Hudečkem
ohledně chybného názvu Katedry studií občanské společnosti. Zápis byl tedy na místě
opraven.
AS FHS UK schvaluje zápis jednání ze dne 23.9. 2010
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 3
Schváleno.

2. Přijímací řízení magisterských oborů „Oral History“ a „Historical Sociology“ v anglickém
jazyce pro akad. rok 2011/2012
Proděkan Kružík představil podobu přijímacího řízení na dané obory.
AS FHS UK schvaluje přijímací řízení oborů Oral History a Historical Sociology.
Pro:12
Proti: 0
Zdrželi se: 0
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Schváleno.

3. Návrh Novely pravidel pro organizaci studia
Senát se návrhem zabýval již potřetí v řadě.
Studentští senátoři Hudeček a Šimáček krátce představili studentskou diskusi, která se nad
věcí vedla. Text Novely pro organizaci studia byl mimo jiné zveřejněn na fakultním systému
Moodle a pro studenty byla uspořádána diskuse. Senátoři konstatovali, že žádný ze studentů
nevznesl žádné zásadní námitky.
Senát se následně shodl, že v novele bude následujícím způsobem uvedeno datum její
účinnosti, čímž by se mělo předejít všem případným zmatkům a nejasnostem:
„Tento předpis [novela schválena AS UK FHS 14. 10. 2010] nabývá účinnosti prvního dne
letního semestru akademického roku 2010/2011, přičemž zimní semestr 2010/2011 bude
dokončen podle pravidel platných na jeho počátku včetně nápravné lhůty.“
Zejména studentští senátoři na závěr ocenili způsob, jakým byl dokument představen
akademické obci. Proděkan dal všem dostatečný prostor k tomu, aby mohly být změny
náležitě diskutovány a připomínkovány, což by mělo přispět k lepšímu seznámení studentů
s novými pravidly.
Nikdo již neměl žádnou další námitky či protinávrh.
AS FHS UK schvaluje Novelu pravidel pro organizaci studia
Pro:11
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Schváleno.

4. Informace o zasedání Studentské komory AS FHS UK ke studentskému kontu dne 7. 10.
2010
Senátor Hudeček, který je pověřený ve věcech studentského konta, ostatní senátory stručně
seznámil s průběhem jednání Studentské komory AS FHS UK. Zmínil, že se studentští
senátoři rozhodli navrhnout udělení žádaných prostředků těmto třem projektům: Noak.cz,
Divadelnímu spolku a Studentům FHS UK o.s. Senátoři nedoporučují přidělit prostředky ze
Studentského konta Plesovému výboru, neboť studentské konto je v současnosti nastaveno
takovým způsobem, že by mělo podporovat spíše řadu drobných projektů, čímž by nadále
zůstávalo otevřené pro široké spektrum studentských aktivit.
Senátorka Kučerová k tomu nicméně zmínila, že ples má podporu studentský senátorů a byla
mu vyjednána finanční pomoc fakulty nad rámec Studentského konta. Nicméně v příštích
letech budou muset studenti již dopředu počítat s tím, že peníze na ples musejí být ušetřeny
v rámci konta. Tuto informaci potvrdil i přítomný děkan Benyovszky.
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Senát neměl k návrhu studentských senátorů žádných připomínek, které by měly být
k dokumentu připojeny.

5. Příprava voleb do AS FHS 2010
Akademický senát vyhlašuje volby na dny 10. až 14. prosince 2010.
(Kandidáti budou voleni na následující období: studenti - únor 2011 až leden 2012, učitelé únor 2011 až leden 2013.)
Nikdo neměl k vyhlášení voleb žádných námitek.
Volby do AS FHS UK 2010 byly vyhlášeny.

6. Různé
Senátoři Blanka Knotková-Čapková a Aleš Vít zmínili problém nepřítomnosti automatů na
Hůrce. Aleš Vít v této věci jednal s ředitelem správy budov a tajemníkem fakulty, z čehož
vyplynulo přesvědčení tajemníka, že automat se na Hůrce nevyplatí. Ale pokud budou
předloženy relevantní podklady, může se jeho přesvědčení zvrátit. Děkan Benyovszky zmínil,
že pokus o zavedení automatů v prostorách Hůrky už jednou neúspěšně proběhl – prodejní
automat na kávu nebyl dostatečně využíván, takže si provozovatel prodejní automat po třech
měsících odvezl. Senátorka Knotková-Čapková nicméně zmínila, že v současnosti je na Hůrce
díky otevření dvou nových oborů více studentů, což by mohlo provoz automatů podpořit.
Zároveň upozornila, že zde není zájem o prodejní automat na kávu ale spíše na jídlo a balené
nápoje, o což by mohl být větší zájem. Po diskusi paní senátorka souhlasila s tím, že se věc
pokusí vyřešit ve spolupráci s dalšími učiteli, kteří mají sídlo na Hůrce a měli by o automaty
rovněž zájem.
Senátorka Novotná využila přítomnosti proděkana Kružíka a požádala jej o analýzu zápisu
studentů do kursů. Zdá se totiž, že studenti mají tendenci ignorovat kurzy seminárního typu ve
prospěch takových kurzů, kde se nemusejí připravovat na každou hodinu. Senátor Horský
navíc připomněl častý model, že prezenční studenti studují distančně. To vše se negativně
podepisuje na kvalitě studia.
Přítomný proděkan Kružík přislíbil, že se bude věci věnovat.
Děkan Benyovszky uvedl, že na příštím zasedání by rád přednesl projekt Ceny děkana za
nejlepší kvalifikační práce.
Děkan Benyovszky dále zmínil problematiku financování doktorandů, které je v paradoxním
vztahu k hodnocení fakulty, neboť hodnocení fakulty je odvozeno od počtu doktorandů, avšak
finanční příspěvek fakulta dostává jen na omezený počet z nich. Kromě toho děkan zmínil, že
finanční situace v následujícím roce bude z důvodu krácení rozpočtu Ministerstva nelehká.

Další řádné zasedání AS FHS UK bude ve čtvrtek 11. listopadu 2010 v 16,00.
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Přehled schválených usnesení:
124. AS FHS UK schválil Přijímací řízení mgr. oborů „Oral History“ a „Historical
Sociology“
125. AS FHS UK schválil Novelu pravidel pro organizaci studia.
126. AS FHS UK vyhlásil Volby 2010 do AS FHS UK.

Zapsal J. Homolka.

