Zápis z jednání AS FHS UK konaného 8. 3. 2012
Prezenční listina:
Přítomni: L. Císařovská, J. Homolka, J. Horský, K. Kolářová, J. Novotný, M. Rádl, Š. Sedláček,
M. Seligová, A. Svoboda, V. Tomášek
Omluveni: A. Kochari, S. Muhič-Dizdarevič, H. Novotná
Hosté: J. Kružík
Jednání bylo zahájeno v 16.00
Jednání zahájil předseda senátu A. Svoboda a navrhl následující program zasedání:
1) Schválení zápisu z minulého zasedání AS (tj. z 9. 2. 2012)
2) Schválení změn vybraných bodů stipendijního řádu (předkládá J. Kružík)
3) Informace o zasedání studentské komory AS ve věci Konta pro podporu studentského života „studentské konto“ (informuje Š. Sedláček)
4) Informace o průběhu „Týdne neklidu“ a o vývoji situace ohledně věcného záměru zákona o
VŠ (V. Tomášek)
5) Různé
Navržený program zasedání byl schválen tichým souhlasem.
1. Schválení zápisu zasedání AS FHS ze dne 9. 2. 2012
Michael Rádl seznámil přítomné se změnami, které učinil v první verzi návrhu zápisu
z minulého zasedání. Při jednání byly navrženy některé úpravy, na jejichž základě, stejně jako na
základě zaslaných připomínek, M. Rádl zápis mírně přeformuloval.
AS FHS UK schvaluje zápis jednání ze dne 9. 2. 2012 v předloženém znění.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Schváleno
2. Schválení změn vybraných bodů stipendijního řádu
Proděkan pro studium J. Kružík předložil senátu ke schválení doplněk stipendijního řádu,
kterým se do stipendijních pravidel zavádí změny, vyplývající z Opatření děkana UK FHS č.
13/2011 - O mimořádné odměně za zdařilé ukončení studia. Toto opatření stanovuje, že těm
absolventům, kteří ukončí studium s vyznamenáním (a splní ještě další podmínky, které jsou
blíže specifikované ve zmíněném Opatření) může být přiznána odměna děkana za zdařilé
ukončení studia. Tato odměna, i když není nároková, jim bude vyplacena nezávisle na tom, zda
si o ni (po splnění podmínek) sami požádají.
Proděkan pro studium v této souvislosti navrhuje, aby záležitosti, týkající se studijních
pravidel a stipendijního řádu, nebyly napříště řešeny opatřením děkana, ale byly předem
projednány AS-FHS.

Dále navrhuje, aby se AS na některém z příštích zasedání zabýval otázkami evaluace
studia samotnými studenty.
Na dotaz ohledně důvodů nefunkčnosti e-knihovny podává vysvětlení příčin její dočasné
nedostupnosti (přesun z fakultního na univerzitní server, nedořešené bezpečnostní a právní
aspekty jejího provozu).
AS FHS UK schvaluje navrhované úpravy stipendijního řádu.
pro: 10
zdrželi se: 0
proti: 0
Schváleno
3. Informace o zasedání studentské komory AS ve věci Konta pro podporu studentského
života
Š. Sedláček informoval AS o zasedání studentské komory, které proběhlo 27. 2. 2012,
kde se projednávalo přidělení finančních prostředků na studentské projekty. O příspěvek požádali
dva zájemci - Filmový klub (o částku 4 500,-) a Filmový projekt studentů semináře Literární
tvorba (o částku 29 160,-). Prvnímu subjektu (Filmový klub) byla přislíbena tato částka v plné
výši, zatímco zástupcům Filmového projektu byl (prozatím) přislíben příspěvek 10 160,- na
výdaje nutné na produkci plánovaného filmu s tím, že zbytek částky bude doplacen po
předložení výsledků.
V. Tomášek v souvislosti s příspěvky navrhl, že by měla být nějakým způsobem zajištěna
zpětná vazba - v současnosti není žádný způsob jak zjistit, zda byl projekt, na který byl
poskytnut příspěvek, vůbec uskutečněn.
AS-FHS bere na vědomí sdělené informace a doporučuje, aby výdaje hrazené pomocí
studentského konta byly nějakým způsobem doložené - například stanovením povinnosti
prezentace výsledků.
4. Informace o průběhu „Týdne neklidu“ a o vývoji situace ohledně věcného záměru
zákona o VŠ
V. Tomášek informoval AS o akcích, které se uskutečnily v rámci „Týdne neklidu“ jmenovitě o informačním shromáždění, které se uskutečnilo v úterý 21. 2. a bylo zorganizováno
ve spolupráci s FSV, dále o průběhu „Noci universit“ a o středečním protestním pochodu.
V debatě, jež následovala, se objevily následující témata a návrhy:
- využít „mezičasu“ k informování studentů (o podrobnostech věcného záměru připravovaného
zákona o VŠ),
- dále bylo zmíněno téma „zápisného“ a placení let nad rámec standartní doby studia (což je v
podstatě školné pod jiným názvem),
- dalším tématem byl návrh iniciovat debatu o tom, co studenti a společnost od studia VŠ
očekávají.
AS-FHS vyjadřuje podporu všem studentským akcím, které souvisejí s otázkami,
zmíněnými v tomto bodě. Zároveň vyjadřuje uznání všem, kteří se těchto akcí aktivně účastní
5. Různé
Poslední bod (Různé) byl z dnešního jednání vypuštěn, protože nebyly žádné podněty ani
návrhy na doplnění předchozího jednání AS.

Termín příštího zasedání AS-FHS bylo předběžně stanoveno na 5. 4. 2012
Přehled schválených usnesení:
171. AS FHS UK schvaluje navrhované úpravy Stipendijního řádu v předloženém znění.
Zapsal: M. Rádl

