
Zápis z řádného zasedání AS FHS UK konaného 10. 11. 2011 

 

Prezenční listina: 

přítomni: L. Císařovská, B. Čížek, J. Homolka, J. Horský, O. Hudeček , H. Novotná, J. 

Novotný, M. Neligová,  A. Svoboda, V. Tomášek 

omluveni: A. Novák , S. Muhič Dizdarevič,  T. Konrádová, 

hosté:  L. Benyovszky, J. Tourek, J. Kružík, K. Strnad, P. Pavlík, T. Gregor, J. Ferjenčík, 

 

Jednání bylo zahájeno v 16.00 

 

Jednání zahájil předseda senátu Aleš Svoboda, seznámil přítomné s následujícím programem 

a navrhnul přesunutí osmého bodu Informace o přípravě voleb do AS FHS 2011 na začátek 

jednání jako bod č. 2: 

 

1) Schválení zápisu mimořádného zasedání AS FHS 3. 11. 2011  

2) Informace o přípravě voleb do AS FHS 2011 (J. Novotný)   

3) Návrh rozdělení výsledku hospodaření do fondů za rok 2010 (předkládá K. Strnad)  

4) Informace o záměru KaM uzavřít provoz výdejny a bufetu v areálu Jinonice ke konci roku    

      2011 (K. Strnad)  

5) Vyhlášení přijímacího řízení na doktorské obory (J. Kružík)  

6) Zpráva z mimořádného zasedání studentské komory ve věci studentského konta (J.  

     Homolka)  

7) Stanovisko k  Programu rozvoje vědních oborů na Univerzitě Karlově  

8) Jednání o novele Volebního a jednacího řádu AS FHS (B. Čížek)  

9) Různé  

 

Navržený program zasedání byl schválen tichým souhlasem.  

 

 

1.       Schválení návrhu zápisu jednání AS UK FHS ze dne 3. 11. 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.   



 

AS FHS schvaluje zápis jednání  ze dne 3. 11. 2011 ve znění navržených úprav. 

 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdrželi se: 1 

Schváleno 

 

 

2.  Informace o přípravě voleb do AS FHS 2011 (J. Novotný) 

Místopředseda volební komise voleb do Akademického senátu FHS UK pro rok 2011 

seznámil přítomné se složením volební komise, která tvoři devět pedagogů a 7 studentů. Dále 

seznámil přítomné s praktickými okolnostmi voleb, zejména s jejich harmonogramem a 

vyhlášením nezmatšího termínu pro podávání návrhů na kandidáta.  

 

 

3. Návrh rozdělení výsledku hospodaření do fondů za rok 2010 

Tajemník fakulty K. Strnad seznámil přítomné se třemi variantami rozdělení výsledků 

hospodaření (částka 2 248 136 Kč) do fondů za rok 2010 v následujícím znění:  

1) Nerozdělovat a nechat v nerozděleném VH z minulých let. 

2) Rozdělit úplně mezi FO (fond odměn) a RF (rezervní fond) 

3) Rozdělit částečně – do jednoho z fondů a zbytek nechat v nerozděleném VH z minulých 

let. 

Senát se přiklonil k variantě 3), přičemž navrhnul vložit částku 1 540 000 do fondu odměn, ze 

kterého je možné průběžně čerpat, zatímco z fondu rezerv je čerpání omezené na specifické 

případy (např. Ztráty).  

 

AS FHS UK navrhuje rozdělit výsledek hospodaření fakulty - částku 2 248 136 Kč - takto: 

částku 1 540 000 rozdělit do fondu odměn a zbývající částku ponechat v nerozděleném 

výsledku hospodaření z minulých let.  

 

Pro: 10 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 



Schváleno 

 

 

4. Informace o záměru KaM uzavřít provoz výdejny a bufetu v areálu Jinonice ke konci roku 

2011 (K. Strnad)  

Děkan FHS UK Benyovszky informoval přítomné o dopisu ředitele Kolejí a menz UK o 

záměru uzavřít do konce roku 2011 výdejnu a bufet v univerzitním areálu Jinonice a o svém 

zamítavém stanovisku, které vůči tomuto rozhodnutí zaujal. Dále děkan Benyovszky 

informoval, že v této věci jedná i s děkany Filozofické fakulty a Fakulty sociálním studií, 

které částečně také sídlí v areálu Jinonice.  

Tajemník FHS UK Strnad pak seznámil přítomné s detaily vyjednávání i s argumenty, které 

vedení KaM UK předložilo na obhajobu svého rozhodnutí. Na základě následné diskuze pak 

zaujal AS FHS UK následující stanovisko: 

 

AS FHS UK zásadně nesouhlasí se záměrem Kolejí a menz UK uzavřít výdejnu jídel a 

občerstvení v univerzitním areálu Jinonice. Zásadně odmítá argument, že tato výdejna je pro 

KaM UK prodělečná, jelikož účelem provozu KaM UK není vykonávat výdělečnou činnost, ale 

poskytovat stravovací služby studentům a zaměstnancům univerzity. AS FHS UK nesouhlasí 

s obecným záměrem uzavřít všechny výdejny jídel v provozu KaM UK. Považuje tento krok za 

nekoncepční a žádá vedení KaM UK, aby předložilo věcné argumenty a podklady, které by 

dosvědčovaly nutnost uzavření všech výdejen jídla včetně té v areálu Jinonice.   

 

Pro: 10 

Proti: 0 

Zdrželi se:  

Schváleno 

 

 

5. Vyhlášení přijímacího řízení na doktorské obory (J. Kružík) 

Proděkan Kružík seznámil přítomné s vyhlášením termínů a s dalšími okolnostmi přijímacího 

řízení na obory doktorského studia pro akademický rok 2012/13. Senát k tomu neměl žádné 

výhrady.  

AS FHS UK schvaluje vyhlášení přijímacího řízení na doktorské obory pro akademický rok 

2012/2013 ve znění předloženém proděkanem Kružíkem na řádném zasedání dne 10. 11. 2011. 



 

Pro: 10 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

Schváleno 

 

6. Zpráva z mimořádného zasedání studentské komory ve věci studentského konta  

(J. Homolka) 

Předseda studentské komory AS FHS UK seznámil přítomné s výsledky mimořádného 

zasedání studentské komory ve věci přerozdělení zbývajících finančních prostředků 

fakultního studentského konta. Na zasedání vystoupili zástupci studentského spolku Studenti 

FHS UK o.s., kteří na základě doplnění informací o svém projektu fakultního plesu požádali 

senát o přehodnocení přidělené finanční částky. Zejména vyzdvihli skutečnost, že žádané 

prostředky (30.000,-Kč) by měly být využity na zálohu za pronájem sálu, přičemž 

s pronajimatelem má studentský spolek z posledních dvou let dobré zkušenosti. Zástupci 

studentské komory AS FHS UK na základě těchto nových informací navrhli revidování svého 

původního rozhodnutí:  

 

A. Návrh přispět 2.000,- Kč Filmovému klubu na propagaci a výdaje spojené 

s nakupováním či půjčováním DVD zůstává v platnosti.  

 

B. V případě projektu V. PLES FHS UK se senátoři rozhodli revidovat své původní 

rozhodnutí a navrhují přidělit částku 28.752,- Kč na zálohu za pronájem sálu. 

 

Za této situace se mění i závěrečné konstatování. Revidovaný návrh celkem navrhuje 

rozdělení 30.752,- Kč. 

 

AS FHS UK na základě nově doložených informací o projektu fakultního plesu Studentů FHS 

UK o.s. pověřuje předsedu studentské komory FHS UK, aby revidoval rozhodnutí studentské 

komory ve věci přerozdělení finančních prostředku studentského konta v následujícím znění: 

1. Návrh přispět 2.000,- Kč Filmovému klubu na propagaci a výdaje spojené 

s nakupováním či půjčováním DVD zůstává v platnosti.  

 



2. V případě projektu V. PLES FHS UK se senátoři rozhodli revidovat své původní 

rozhodnutí a navrhují přidělit částku 28.752,- Kč na zálohu za pronájem sálu. 

 

Za této situace se mění i závěrečné konstatování. Revidovaný návrh celkem navrhuje rozdělení 

30.752,- Kč. 

 

Pro: 10 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

Schváleno 

 

 

7. Stanovisko k  Programu rozvoje vědních oborů na Univerzitě Karlově 

Děkan FHS UK seznámil přítomné s výsledky jednání kolegia děkana ve věci Programu 

rozvoje vědních oborů na UK (tzv. PRVOUK). Zástupci FHS UK v akademickém senátu UK 

J. Tourek a P. Pavlík pak seznámili přítomné s výsledky jednání v téže věci na ekonomické 

komisi AS UK. Na základě následné debaty přijal senát následující stanovisko: 

 

AS FHS UK vyjadřuje podiv nad procesem přípravy zásad rozvoje vědních oborů na UK, při 

kterém byly z procesu přípravy vyloučeny akademické senáty jednotlivých fakult, které jsou 

základním orgánem vysokoškolské samosprávy. 

AS FHS UK se na svém mimořádném zasedání dne 3. 11. 2011 seznámil s věcným záměrem 

„Zásady Programů rozvoje vědních oborů na Univerzitě Karlově“ (dále PRVOUK), 

s důvodovou zprávou k tomuto věcnému záměru, se stanoviskem děkana FHS UK a s výsledky 

jednání AS UK k této věci 

a vznáší tyto konkrétní připomínky: 

Nejasná východiska. Věcný záměr nepředstavuje komplexní dokument, který by se zabýval 

zhodnocením dosavadního stavu financování rozvoje vědních oborů na UK, včetně 

zhodnocení úspěšnosti stávajícího způsobu financování u současných projektů. Tento 

dokument zároveň nenabízí žádné jiné varianty řešení financování rozvoje vědních oborů. 

Paralelní struktury. Program PRVOUK považujeme za účelovou dotaci daných programů, 

které získávají vůči fakultám paralelní institucionální strukturu (zejména ekonomickou), 

obecně analogickou k výzkumným centrům a pracovištím. Hlavní smlouvu uzavírá řešitel 

daného programu s univerzitou, avšak spoluodpovědnost za řádné čerpání finančních 



prostředků nese fakulta, respektive děkan.  

Nebezpečí centralizace. Podstatou PRVOUK je centralizace systému přerozdělování. 

Domníváme se, že centralizace na úrovni univerzity omezí flexibilitu a nebude podporovat 

vědecký růst; 

Vyloučení malých projektů. Záměrem PRVOUK je konstruovat rozsáhlé badatelské týmy. Pro 

humanitní a společenské vědy se však jako produktivní ukazují také poměrně malé badatelské 

kolektivy (cca mezi 5 až 15 lidmi, ne-li zcela individuální badatelská práce). Organizace 

„velkých“ badatelských kolektivů s široce založeným „Programem“ znemožňuje podávat 

smysluplné konkrétní projekty a v důsledku tak může vést k formalizaci celého procesu a tudíž 

jeho neefektivitě;  

Nebezpečí monopolizace výzkumu. Důvodová zpráva, 2. odst. deklaruje, že principem vědecké 

práce na UK je „věnovat /se/ oblastem, v nichž je jedinečná nebo kde se řeší problémy 

důležité pro společnost“ a Věcný záměr, čl. 2, odst. 4 zároveň stanovuje, že „problematika 

stejného nebo obdobného vědního oboru musí být řešena v rámci jednoho Programu“. 

Domníváme se, že centralizované komisionální rozhodování o relevanci vědeckých problémů 

a relevanci pracovišť, jež by se jimi měla zabývat, by mohlo vést k monopolizaci bádání ve 

smyslu třeba určitého paradigmatického přístupu. V humanitních a sociálních vědách je 

ovšem jedním ze základních předpokladů jejich rozvoje pluralita škol a metodologická 

rozmanitost; 

Problém pravomocí. Soustředění základních pravomocí do rukou vedení UK, VR UK a jimi 

ustanovených hlavních řešitelů znamená přenést těžiště rozhodování o vědě a výzkumu vně 

sféry, kde se věda a výzkum na UK fakticky odehrává. 

A zvýše uvedených důvodů AS FHS UK vyjadřuje zásadní nesouhlas s programem PRVOUK. 

 

Pro: 10 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

Schváleno 

 

 

8. Jednání o novele Volebního a jednacího řádu AS FHS (B. Čížek) 

B. Čížek seznámil přítomné s návrhem změn Volebního a jednacího řádu AS FHS UK. 

Z následné diskuze vzešel požadavek na její pokračování za účelem doformulování daného 

návrhu na příštím řádném zasedání FHS UK.  



 

Příští zasedání bylo předběžně stanoveno na 8. 12. 2011 od 16.00. 

 

Přehled schválených usnesení: 

158. AS FHS UK schvaluje Zprávu z říjnového zasedání Studentské komory AS FHS UK ve 

věcech studentského konta ve znění předloženém J. Homolkou. 

161: AS FHS UK navrhuje rozdělit výsledek hospodaření fakulty - částku 2 248 136 Kč - 

takto: částku 1 540 000 rozdělit do fondu odměn a zbývající částku ponechat v nerozděleném 

výsledku hospodaření z minulých let.  

162: AS FHS UK zásadně nesouhlasí se záměrem Kolejí a menz UK uzavřít výdejnu jídel a 

občerstvení v univerzitním areálu Jinonice. Zásadně odmítá argument, že tato výdejna je pro 

KaM UK prodělečná, jelikož účelem provozu KaM UK není vykonávat výdělečnou činnost, 

ale poskytovat stravovací služby studentům a zaměstnancům univerzity. AS FHS UK 

nesouhlasí s obecným záměrem uzavřít všechny výdejny jídel v provozu KaM UK. Považuje 

tento krok za nekoncepční a žádá vedení KaM UK, aby předložilo věcné argumenty a 

podklady, které by dosvědčovaly nutnost uzavření všech výdejen jídla včetně té v areálu 

Jinonice.   

163: AS FHS UK schvaluje vyhlášení přijímacího řízení na doktorské obory pro akademický 

rok 2012/2013 ve znění předloženém proděkanem Kružíkem na řádném zasedání dne 10. 11. 

2011. 

164: AS FHS UK na základě nově doložených informací o projektu fakultního plesu Studentů 

FHS UK o.s. pověřuje předsedu studentské komory FHS UK, aby revidoval rozhodnutí 

studentské komory ve věci přerozdělení finančních prostředku studentského konta 

v následujícím znění: 

1. Návrh přispět 2.000,- Kč Filmovému klubu na propagaci a výdaje spojené 

s nakupováním či půjčováním DVD zůstává v platnosti.  

2. V případě projektu V. PLES FHS UK se senátoři rozhodli revidovat své původní 

rozhodnutí a navrhují přidělit částku 28.752,- Kč na zálohu za pronájem sálu. 

Za této situace se mění i závěrečné konstatování. Revidovaný návrh celkem navrhuje 

rozdělení 30.752,- Kč. 

165: AS FHS UK vyjadřuje podiv nad procesem přípravy zásad rozvoje vědních oborů na 

UK, při kterém byly z procesu přípravy vyloučeny akademické senáty jednotlivých fakult, 

které jsou základním orgánem vysokoškolské samosprávy. 

AS FHS UK se na svém mimořádném zasedání dne 3. 11. 2011 seznámil s věcným záměrem 



„Zásady Programů rozvoje vědních oborů na Univerzitě Karlově“ (dále PRVOUK), 

s důvodovou zprávou k tomuto věcnému záměru, se stanoviskem děkana FHS UK a 

s výsledky jednání AS UK k této věci a vznáší tyto konkrétní připomínky: 

Nejasná východiska. Věcný záměr nepředstavuje komplexní dokument, který by se zabýval 

zhodnocením dosavadního stavu financování rozvoje vědních oborů na UK, včetně 

zhodnocení úspěšnosti stávajícího způsobu financování u současných projektů. Tento 

dokument zároveň nenabízí žádné jiné varianty řešení financování rozvoje vědních oborů. 

Paralelní struktury . Program PRVOUK považujeme za účelovou dotaci daných programů, 

které získávají vůči fakultám paralelní institucionální strukturu (zejména ekonomickou), 

obecně analogickou k výzkumným centrům a pracovištím. Hlavní smlouvu uzavírá řešitel 

daného programu s univerzitou, avšak spoluodpovědnost za řádné čerpání finančních 

prostředků nese fakulta, respektive děkan.  

Nebezpečí centralizace. Podstatou PRVOUK je centralizace systému přerozdělování. 

Domníváme se, že centralizace na úrovni univerzity omezí flexibilitu a nebude podporovat 

vědecký růst; 

Vyloučení malých projektů. Záměrem PRVOUK je konstruovat rozsáhlé badatelské týmy. 

Pro humanitní a společenské vědy se však jako produktivní ukazují také poměrně malé 

badatelské kolektivy (cca mezi 5 až 15 lidmi, ne-li zcela individuální badatelská práce). 

Organizace „velkých“ badatelských kolektivů s široce založeným „Programem“ znemožňuje 

podávat smysluplné konkrétní projekty a v důsledku tak může vést k formalizaci celého 

procesu a tudíž jeho neefektivitě;  

Nebezpečí monopolizace výzkumu. Důvodová zpráva, 2. odst. deklaruje, že principem 

vědecké práce na UK je „věnovat /se/ oblastem, v nichž je jedinečná nebo kde se řeší 

problémy důležité pro společnost“ a Věcný záměr, čl. 2, odst. 4 zároveň stanovuje, že 

„problematika stejného nebo obdobného vědního oboru musí být řešena v rámci jednoho 

Programu“. Domníváme se, že centralizované komisionální rozhodování o relevanci 

vědeckých problémů a relevanci pracovišť, jež by se jimi měla zabývat, by mohlo vést k 

monopolizaci bádání ve smyslu třeba určitého paradigmatického přístupu. V humanitních a 

sociálních vědách je ovšem jedním ze základních předpokladů jejich rozvoje pluralita škol a 

metodologická rozmanitost; 

Problém pravomocí. Soustředění základních pravomocí do rukou vedení UK, VR UK a jimi 

ustanovených hlavních řešitelů znamená přenést těžiště rozhodování o vědě a výzkumu vně 

sféry, kde se věda a výzkum na UK fakticky odehrává. 

A zvýše uvedených důvodů AS FHS UK vyjadřuje zásadní nesouhlas s programem PRVOUK. 



 

Pro: 10 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

Schváleno 

 

Zapsal  

Vojtěch Tomášek 


