Zápis ze zasedání AS FHS UK konaného 3. 2. 2011
Prezenční listina:
Přítomni: K. Bujárková, L. Císařovská, S. Muhič Dizdarevič, J. Homolka, J. Horský, O. Hudeček,
A. Kochari, A. Novák, H. Novotná, J. Novotný, M. Seligová, A. Svoboda, V. Tomášek
Hosté: L. Benyovszky, P. Kroupová, J. Kružík, J. Tourek
Jednání bylo zahájeno v 16.00
Jednání zahájil dosavadní předseda senátu A. Svoboda a navrhl následující program zasedání:
1. Volba předsednictva pro nové volební období
2. Schválení návrhu zápisu jednání AS UK FHS ze dne 13. ledna 2011
3. Výroční zpráva o činnosti UK FHS za rok 2010
(prezentuje děkan Ladislav Benyovszky)
4. Návrh na jmenování nových členů Disciplinární komise UK FHS
(předkládá Ladislav Benyovszky)
5. Rozpor ve vnitřních řádech
(informuje A. Svoboda)
6. Praktické poznámky k novelizovaným pravidlům studia
(Jakub Homolka)
7. Různé
Navržený program zasedání byl schválen tichým souhlasem.
1. Volba předsednictva pro nové volební období
A. Svoboda, dosavadní předseda senátu, připomněl přítomným, že předsednictvo je tvořeno
předsedou senátu a dvěma místopředsedy, přičemž právě jeden člen předsednictva je volen ze
studentské části senátu. Následně byla ustavena volební komise ve složení O. Hudeček, H. Novotná
a M. Seligová.
Na funkci předsedy senátu byl navržen opět A. Svoboda, který nominaci přijal. Následovala volba:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Novým předsedou AS FHS UK byl zvolen A. Svoboda.
Na funkci místopředsedy senátu z řad pedagogů byla navržena S. Muhič Dizdarevič, která nominaci
přijala. Následovala volba:
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Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Novou místopředsedkyní AS FHS UK z řad pedagogů byla zvolena S. Muhič Dizdarevič.
Na funkci místopředsedy senátu z řad studentů byl navržen J. Homolka, který nominaci přijal.
Následovala volba:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Novým místopředsedou AS FHS UK z řad studentů byl zvolen J. Homolka.
2. Schválení návrhu zápisu jednání AS UK FHS ze dne 13. ledna 2011
Jakub Homolka seznámil přítomné se změnami, které učinil v první verzi návrhu zápisu z
lednového zasedání. Nové připomínky vzneseny na zasedání nebyly.
AS FHS schvaluje zápis jednání ze dne 13. 1. 2011 ve znění navržených úprav.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 4
Schváleno
3. Výroční zpráva o činnosti UK FHS za rok 2010
Předseda senátu předal slovo děkanovi fakulty a požádal ho o představení Výroční zprávy. Děkan
popřál senátorům a senátorkám hodně „moudrosti a rozumnosti“, neboť v tomto funkčním období
budou volit nového děkana a schvalovat dlouhodobý záměr fakulty. Následně velmi podrobně
představil Výroční zprávu o činnosti UK FHS za rok 2010. Hlavním cílem v tomto roce bylo
především připravit fakultu na nutná rozhodnutí, která bude činit její nové vedení, a zaměření se na
vědeckovýzkumnou činnost. Fakulta se vydala cestou dalšího zkvalitňování studia (např.
akreditacemi do cizích jazyků některých magisterských a doktorských oborů) a v oblasti vědy
dosáhla výkonového optima (tj. neztrácí na výkonnosti z důvodu vnitřní organizace). Děkan dále
seznámil přítomné se stavem příprav přestavby bývalé menzy kolejí 17. listopadu na novou budovu
fakulty a vyzdvihl, že i v roce 2010 vykázala fakulta účetní zisk 675 tis. Kč.
Předseda senátu poděkoval za „zevrubné seznámení“ s výroční zprávou a otevřel diskusi k tomuto
bodu. V diskusi vznesly někteří členové senátu připomínky spíše formálního charakteru, jejichž
zapracování do textu zprávy děkan přislíbil.
AS FHS UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti UK FHS za rok 2010 ve znění navržených úprav a
doplnění.
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželi se: 0
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Schváleno
4. Návrh na jmenování nových členů Disciplinární komise UK FHS
Děkan FHS v souladu s článkem 3 bodem 2 Disciplinárního řádu UK předložil návrh na odvolání
současných členů disciplinární komise a jmenování nových členů disciplinární komise na funkční
období dvou let. Důvodem tohoto kroku je ukončení studií většiny zástupců studentů a pracovní
vytíženost některých pedagogů.
Nová disciplinární komise ve složení:
předsedkyně komise:

Dr. Dana Moree

zástupci akademických pracovníků:

Dr. phil. Pavel Himl
Mgr. Jan Tuček

náhradníci akademických pracovníků:

Mgr. Filip Horáček
Mgr. Martin Vrabec

zástupci studentů:

Mgr. Milan Hanyš
Bc. Nicol Svárovská
Jakub Šikola

náhradníci studentských zástupců:

Kristýna Dvořáková
PhDr. Tomáš Kunca

AS FHS odvolává současné členy disciplinární komise a jmenuje nové členy disciplinární komise.
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Schváleno
5. Rozpor ve vnitřních řádech
A. Svoboda upozornil na nesoulad mezi Statutem UK FHS a Jednacím řádem VR UK FHS.
Předpisy se liší v požadované frekvenci zasedání vědecké rady. Senátoři a senátorky po vzájemné
diskusi navrhli následující změnu.
Jednací řád Vědecké rady UK FHS se mění s odkazem na Statut UK FHS a jeho platnou novelu. V
čl. 2 odst. 1 první věta: „Vědecká rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát za akademický
rok.“
AS FHS schvaluje změnu Jednacího řádu Vědecké rady UK FHS v čl. 2 odst. 1. První věta zní:
Vědecká rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát za akademický rok.
Pro: 13
Proti: 0
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Zdrželi se: 0
Schváleno
6. Praktické poznámky k novelizovaným pravidlům studia
Jakub Homolka připomněl, že probíhající zimní semestr je posledním obdobím platnosti tzv.
nápravné lhůty. Podle jeho názoru je tato skutečnost studujícím dobře známa – zejména díky
hromadnému mailu, ve kterém byli studující na nejzávažnější změny upozorněni. Na základě toho
vyjádřil přesvědčení, že nevzniknou výraznější problémy při aplikaci novely Pravidel pro
organizaci studia.
7. Různé
Jakub Homolka informoval o setkání studentské komory senátu ve věci tzv. Studentského konta. V
souvislosti s rekonstrukcí webových stránek fakulty upozornil, že je třeba znovu doplnit některé
informace právě ve vztahu k tzv. Studentskému kontu.
Kateřina Bujárková navázala na téma webové prezentace senátu a přimlouvala se za větší
„viditelnost“ senátu na stránkách fakulty. Navrhla informovat o chystaném zasedání senátu též na
hlavní stránce - „nástěnce“. Proděkan Kružík připomněl facebookové stránky fakulty a nabídl, že by
pověřený člen senátu mohl informovat o zasedáních zde.
Arnold Kochari vznesl dotaz na důvod zkrácení aktuální nápravné lhůty. Proděkan Kružík
odpověděl, že k tomu vedly administrativní důvody, a připomněl, že ne vždy trvala plných 30 dní.
Jiří Tourek, zástupce fakulty v AS UK, informoval přítomné o schválení dlouhodobého záměru UK
a Pavlína Kroupová, rovněž členka AS UK, přiblížila plán zřídit etickou komisi v rámci AS UK
(možná v podobě jakéhosi studentského ombudsmana).
Dohoda nad termínem příštího zasedání
Proděkan Kružík upozornil, že možná vyvstane potřeba svolat mimořádné zasedání senátu ještě v
průběhu února.
Příští zasedání bylo předběžně stanoveno na 10. 3. 2011 od 16.00.

Přehled schválených usnesení:
131. AS FHS UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti UK FHS za rok 2010 ve znění navržených
úprav a doplnění.
132. AS FHS odvolává současné členy disciplinární komise a jmenuje nové členy disciplinární
komise.
133. AS FHS schvaluje změnu Jednacího a volebního řádu Vědecké rady UK FHS v čl. 2 odst. 1.
První věta zní: Vědecká rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát za akademický rok.
Zapsal O. Hudeček
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