Zápis z řádného zasedání AS FHS UK konaného 7. 4. 2011

Prezenční listina:
přítomni: K. Bujárková, L. Císařovská, S. Muhič Dizdarevič, J. Homolka, J. Horský, O.
Hudeček, A . Kochari, H. Novotná, J. Novotný, M. Seligová, V. Tomášek
hosté: J. Kružík, L. Benyovszký, K. Strnad
omluveni: A. Novák, A. Svoboda

Jednání bylo zahájeno v 16.00

Jednání zahájil místopředseda senátu Jakub Homolka a navrhl, aby z původně avizovaného
seznamu byl čtvrtý bod - Pokračování debaty nad Pracovním návrhem věcného záměru
zákona o vysokých školách – přesunut na konec jednání jako bod 5. Následující program
zasedání byl tedy místopředsedou Homolkou navržen takto:

1. Schválení návrhu zápisu jednání AS UK FHS ze dne 17. března 2011
2. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 (Ladislav Benyovszky)
3. Podmínky přijímacího řízení na magisterský obor Německá a francouzská filozofie v
Evropě (Europhilosophie) – česky (Josef Kružík)
4. Pokračování debaty nad problematickými body studia (zápis opravných pokusů,
změna pravidel pro udělování prospěchových stipendií, přechod z CŽV do běžného
studia) (Jakub Homolka)
5. Pokračování debaty nad Pracovním návrhem věcného záměru zákona o vysokých
školách
6. Různé
Navržený program zasedání byl schválen tichým souhlasem.

1.

Schválení návrhu zápisu jednání AS UK FHS ze dne 17. 3. 2011

Vojtěch Tomášek seznámil přítomné se změnami, které učinil v první verzi návrhu zápisu z
minulého zasedání. Při jednání byly navrženy některé úpravy, na jejichž základě V. Tomášek
zápis mírně přeformuloval.
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AS FHS schvaluje zápis jednání ze dne 17. 3. 2011 ve znění navržených úprav.

Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Schváleno

2.

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 (Ladislav Benyovszky)

Děkan FHS UK Benyovszky a tajemník Strnad představili Výroční zprávu o hospodaření FHS
UK za rok 2010, podle které skončilo hospodaření fakulty pro rok 2010 s přebytkem 675 000
Kč. V následné diskuzi vznesl senátor Hudeček dotaz na současnou situaci pronájmu budovy
bývalé školky na sídlišti Hůrka v Praze 13 pro účely magisterských a doktorských oborů FHS
UK. Děkan Benyovszky uvedl, že současná smlouva o pronájmu končí k 31. 12. 2012 a
seznámil AS s okolnostmi jednání s dosavadním vlastníkem objektu (Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových) i s novým vlastníkem objektu (Úřad Prahy 13). Na dotaz
senátorky Seligové nastínil děkan možné záložní varianty pro případ, že se vedení fakulty
nepodaří dojednat prodloužení pronájmu objektu na Hůrce. Na dotaz J. Horského o možnosti
využití dalších prostor budovy v Jinonicích odpověděl tajemník Strnad, že takové využití je
vzhledem ke striktnímu rozdělení prostor mezi FF, FSV a FHS UK velmi problematické.

AS FHS UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FHS UK za rok 2010 ve znění
předloženém na řádném zasedání AS 7. 4. 2011 Děkanem FHS UK.

Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Schváleno

3.

Podmínky přijímacího řízení na magisterský obor Německá a francouzská filozofie
v Evropě (Europhilosophie) – česky (Josef Kružík)
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Proděkan pro studium J. Kružík seznámil AS s informacemi o magisterském oboru Německá
a francouzská filozofie v Evropě (Europhilosophie), který by měl probíhat jako českojazyčný
ekvivalent ke stejnojmennému kurzu, který na FHS probíhá v rámci programu Erasmus
Mundus. Proděkan Kružík dále informoval, že na tento obor se v zákonem stanoveném
termínu přihlásili pouze tři studenti, přičemž předpokládaný počet studentů v tomto oboru je
šest. Proto je záměrem fakulty požádat rektora o možnost vypsat další kolo přijímacího řízení.
To však může být vypsáno pouze podle stejných podmínek. Proto návrh změny podmínek pro
přijímací řízení na tento obor, který měl původně proděkan Kružík předkládat ke schválení,
nemůže být pro toto druhé kolo přijímacího řízení použit. Proděkan Kružík proto tento návrh
stáhnul.
V následné diskuzi vysvětlil proděkan Kružík, že v případě, že ani v druhém kole nebude
dosaženo počtu šesti přijatých studentů, budou přijatí studenti tento obor studovat v rámci
stávající verze Erasmus Mundus (cizojazyčné kurzy) i v rámci jiných oborů. Na dotaz J.
Horského, proč je o tento obor tak malý zájem odpověděl proděkan Kružík, že obecně trvá
nějaký čas, než se rozšíří povědomí o novém oboru. Jako další důvod pak uvedl potenciální
obtížnost přijímacího řízení, která vyplývá ze snahy o elitní podobu oboru. V druhé části
diskuze pak proděkan Kružík seznámil přítomné s dalšími informacemi o tomto oboru.

4.

Pokračování debaty nad problematickými body studia (zápis opravných pokusů,
změna pravidel pro udělování prospěchových stipendií, přechod z CŽV do
běžného studia) (Jakub Homolka)

Místopředseda AS J. Homolka seznámil přítomné s problémem zapisování opravných pokusů
a požádal proděkana Kružíka o podrobné informace. Proděkan Kružík seznámil AS se
statistikou oprav, podle které za zimní semestr 2010/2011 využilo opravy 119 studentů ve 130
předmětech a upozornil, že se tedy nejedná o záležitost masovou, ale ani marginální.
V následné diskuzi pak byly vzneseny otázky významu oprav pro studenty v souvislosti
s kvalitou studia i otázky zatížení činnosti pedagogů.
AS došel v diskuzi k závěru neměnit stávající situaci a pouze pověřit proděkana Kružíka
zasláním informačního e-mailu všem studentům.

AS FHS UK pověřuje proděkana Kružíka zasláním informačního e-mailu studentům, v němž
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budou studenti důkladně seznámeni s možnostmi a okolnostmi zápisu opravných pokusů.

Pro: 10
Proti: 0
Zdržel: 0

Místopředseda AS J. Homolka dále seznámil přítomné s návrhem změny pravidel pro
udělování prospěchových stipendií, a to zejména s otázkou, zdali studenti, kteří se nedostaví
ke zkoušce a kterým je tudíž následně zapsáno do Studentského informačního systému (dále
jen SIS) „=“, mohou mít nárok dostávat prospěchové stipendium.
Proděkan Kružík pak seznámil přítomné se čtyřmi možnými variantami úprav. Varianta 1: „=“
se nebere v potaz při udělování prospěchových stipendií. Varianta 2: „=“ má v rámci zápisu
do SIS stejný význam, jako dosavadní „4“, tedy není překážkou k dosažení stipendia, ale
započítává se jako známka 4 do průměru. Varianta 3: „=“ zapsané v SIS zabraňuje studentovi
v možnosti získat prospěchové stipendium. Varianta 4: „=“ má stejný význam jako dosavadní
„4“. Známka 4 ale bude překážkou k dosažení stipendia. Proděkan Kružík dále upozornil AS,
že podle senátem zvolené varianty budou vyplacena stipendia v letním semestru 2010/2011.
Pro další akademické roky dojde zřejmě k novým změnám.
AS projednal navržené varianty a doporučil proděkanovi Kružíkovi Variantu 2.

AS FHK UK stanovil, aby při výpočtu průměru pro udělování prospěchových stipendií bylo
hodnocení „neabsolvoval“ („=“) posuzováno stejně jako známka „4“.

Pro: 7
Proti:3
Zdržel: 0

Nakonec seznámil místopředseda AS J. Homolka přítomné s otázkou přechodu z CŽV do
běžného studia, konkrétně s návrhem na zrušení pravidla, podle kterého student CŽV, který
dosáhne u zkoušky známky 3, nemůže přestoupit do běžného studia.
Proděkan Kružík tuto změnu nedoporučil, jelikož by byla zřejmě neprůchozí vzhledem
k právním předpisům a studijnímu řádu UK, a také proto, že by snížila motivaci studentů
CŽV ke studiu. V následné diskuzi se tedy senát rozhodl stávající situaci neměnit.
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5.

Pokračování debaty nad Pracovním návrhem věcného záměru zákona o vysokých
školách

AS pokračoval v debatě nad Pracovním návrhem věcného záměru zákona o vysokých školách
podle harmonogramu MŠMT, který požadoval vyjádření zásadních připomínek do 8.4. 2011.
AS se v diskuzi rozhodl připojit ke stanovisku Univerzity Karlovy. Debata nad pracovním
návrhem bude podle harmonogramu MŠMT, který vyžaduje do 30.4. 2011 vyjádření k první a
druhé části návrhu zákona, pokračovat na mimořádném zasedání AS 18.4. 2011.

AS FHS UK v rámci druhého kola připomínkování Pracovního návrhu věcného záměru
zákona o vysokých školách vyjadřuje podporu Připomínkám Univerzity Karlovy k pracovnímu
návrhu věcného záměru o vysokých školách ze dne 30. března 2011.

Pro: 11
Proti: 0
Zdržel: 0

Příští zasedání bylo předběžně stanoveno na 18. 4. 2011 od 17.00.

Přehled schválených usnesení:
138. AS FHS UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FHS UK za rok 2010 ve znění
předloženém na řádném zasedání AS 7. 4. 2011 Děkanem FHS UK.
139. AS FHS UK pověřuje proděkana Kružíka zasláním informačního e-mailu studentům,
v němž budou studenti důkladně seznámeni s možnostmi a okolnostmi zápisu opravných
pokusů.
140. AS FHK UK stanovil, aby při výpočtu průměru pro udělování prospěchových stipendií
bylo hodnocení „neabsolvoval“ („=“) posuzováno stejně jako známka „4“.
141. AS FHS UK v rámci druhého kola připomínkování Pracovního návrhu věcného záměru
zákona o vysokých školách vyjadřuje podporu Připomínkám Univerzity Karlovy k
pracovnímu návrhu věcného záměru o vysokých školách ze dne 30. března 2011.

Zapsal
Vojtěch Tomášek

