
Zápis z jednání AS FHS UK konaného 5. 4. 2012 
 

Prezenční listina: 
Přítomni: L. Císařovská, J. Homolka, J. Horský, A. Kochari, K. Kolářová, S. Muhič Dizdarevič, 
H. Novotná, J. Novotný, M. Rádl, Š. Sedláček, M. Seligová, A. Svoboda, V. Tomášek,  
Hosté: L. Benyovszky, J. Kružík, D. Obeidová, P. Pavlík, L. Pinzová, J. Tourek 
 
Jednání bylo zahájeno v 16.03 
 
Jednání zahájil předseda senátu A. Svoboda a navrhl následující program zasedání: 
 
1) Schválení zápisu zasedání AS FHS 8. 3. 2012 
2) Schvalování Výroční zprávy za rok 2011 (L. Benyovszky) 
3) Projednání připomínek Legislativní komise AS UK k novele Pravidel pro organizaci studia na 

FHS UK (A. Svoboda) 
4) Problémy se zpětnou vazbou učitelů ke studentským pracím (A. Kochari) 
5) Debata o způsobech evaluace výuky (J. Kružík) 
6) Informace o vývoji jednání o věcných záměrech zákonů o VŠ a finanční pomoci studentům 
7) Různé 
 
 Navržený program zasedání byl schválen tichým souhlasem. 
 
1. Schválení zápisu zasedání AS FHS ze dne 8. 3. 2012 
 
 Zapisovatel M. Rádl seznámil přítomné se zápisem z minulého zasedání. Žádné 
připomínky ani návrhy na doplnění nebyly podány, proto bylo navrženo schválit zápis v takové 
podobě, s kterou byli všichni členové AS-FHS předběžně seznámeni mailem.  
 
AS FHS UK schvaluje zápis jednání ze dne 9. 2. 2012 v předloženém znění. 
 
Pro: 11 
Proti: 0 
Zdrželi se: 2 
Schváleno 
 
2. Schvalování Výroční zprávy za rok 2011 (předkládá děkan L. Benyovszky) 
 
 Děkan fakulty L. Benyovszky seznámil AS FHS UK s Výroční zprávou FHS UK za rok 
2011, přičemž zdůraznil některé skutečnosti, které vycházejí z dlouhodobého záměru fakulty. 
V této souvislosti rovněž informoval AS o výborném hodnocení fakulty a o její vědecko-
výzkumné činnosti, v této souvislosti upozornil na vzrůst podílu vědy z 1/9 na 1/3. Poté krátce 
celkově zhodnotil činnost Fakulty v uplynulém období, upozornil na akreditace nových 
studijních oborů nebo na akreditace stávajících oborů v cizích jazycích, což je důležitá změna 
charakteru fakulty.  

Dále informoval AS o situaci ohledně plánovaného přesunu FHS UK do nové budovy 
v Praze-Troji, se kterým se předběžně počítá v r. 2015 (nyní se očekává brzké vydání územního 
rozhodnutí, po kterém bude následovat podání žádosti o stavební povolení).  

Po představení Výroční zprávy následovala krátká diskuse, po které děkan fakulty 
požádal AS o její schválení. 
 
AS FHS UK schvaluje Výroční zprávu FHS-UK za rok 2011 v předloženém znění. 
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pro: 13 
zdrželi se: 0 
proti: 0 
Schváleno 
 
3. Projednání připomínek legislativní komise AS UK k novele Pravidel pro organizaci 
studia na FHS UK (A. Svoboda) 
 

Předseda AS A. Svoboda nejprve seznámil senát s připomínkami legislativní komise AS-
UK k volebnímu a jednacímu řádu, který byl komisí s drobnými změnami přijat.  

Dále byly touto komisí vysloveny určité připomínky k novele Pravidel pro organizaci 
studia na FHS UK (dále jen Pravidel) a byl vznesen požadavek na doplnění a přeformulování 
některých bodů této novely tak, aby byl zachován jednotný standard UK. V souladu s těmito 
připomínkami navrhl proděkan pro studium J. Kružík (na doporučení Legislativní komise UK) 
vypustit některá sporná ustanovení novely Pravidel, týkající se uznávání předmětů v rámci 
kontroly studia (konkrétně se jedná o vypuštění bodů 10, 11 a 12 z článku 15 novely Pravidel) a 
ponechat tyto body v kompetenci děkana (tzn., že by měly být nadále ošetřeny Opatřením 
děkana).  

Tato úprava novely Pravidel nabývá účinnosti dnem schválení AS FHS UK. 
 
AS FHS UK schvaluje navrženou úpravu novely Pravidel pro organizaci studia ve smyslu 
vyškrtnutí a úpravy sporných bodů podle doporučení Legislativní komise UK. 
 
pro: 13 
zdrželi se: 0 
proti: 0 
Schváleno 
 
4. Problémy se zpětnou vazbou učitelů ke studentským pracím (A. Kochari) 
 
 Senátor A. Kochari otevřel debatu ohledně stížností některých studentů na situaci, kdy 
jim není (v dostatečné míře nebo vůbec) poskytnuta zpětná vazba týkající se odevzdaných 
písemných prací a úkolů (referáty, seminární práce, atp.). V následné debatě, kdy většina 
akademických členů senátu poukazovala především na možnosti, které studenti standardně mají 
a jichž nedostatečně využívají (především možnosti konzultací), bylo nakonec dosaženo shody 
konstatováním, že danou problematiku nelze vyřešit přijetím nějakého centrálního nařízení, ale 
je nutné posuzovat každý takový případ individuálně.  
V této souvislost byly podány dva návrhy:  

1) Proděkan pro studium J. Kružík seznámil AS se svým záměrem shromáždit kontaktní 
údaje pedagogů (tzn. zejména pravidelně aktualizované údaje o místě a času jejich konzultací, 
kontaktní mailovou adresu nebo jiné spojení... atp.) na JEDNOM místě (namísto dnešního stavu, 
kdy tyto informace sice existují, ale jsou roztroušené a poměrně pracně vyhledatelné, protože se 
vyskytují na různých místech – fakultní web, Moodle, SIS-předměty, SIS-nástěnka...). 

2) Studenti, kteří mají dojem, že se jich daný problém nějak týká, by v této souvislosti 
měli být povzbuzováni k větší vlastní aktivitě – to se zejména týká často opomíjené možnosti 
využívat k řešení takových situací konzultační hodiny pedagogů. 
 
Stanovisko AS FHS UK:  

AS FHS UK bere na vědomí závažnost této problematiky, ale vzhledem k tomu, že tyto 
otázky nelze upravit centrálním nařízením, doporučuje řešit vynořivší se problémy individuálně a 
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podle daných okolností a možností.  
 
5. Debata o způsobech evaluace výuky (J. Kružík) 
 

Vzhledem k tomu, že dosavadní způsob evaluace výuky byl shledán jako nevyhovující, 
byl představen návrh nového způsobu této evaluace, jež vychází ze způsobu, který je uplatňován 
na Přírodovědecké fakultě UK, kde studenti hodnotí výuku víceméně sami. Návrh obsahuje 
následující body: 
- tento způsob hodnocení bude prováděn prostřednictvím papírových dotazníků, které jsou 
(především z důvodu vyšší návratnosti) preferovány před současnou - tj. elektronickou formou. 
- v pilotní fázi by byly do evaluace zahrnuty kurzy s více než 25 účastníky, později i s menším 
počtem 
- evaluace by se zúčastnili jen ti studenti, kteří se tohoto hodnocení sami chtějí zúčastnit a 
přihlásí se na výzvu 
- samotné hodnocení bude probíhat za přítomnosti poučeného asistenta („asistovaná evaluace“). 
 
V souvislosti s evaluacemi se k tomuto tématu rozvinula následující debata: 

H. Novotná informovala AS o evaluacích, které již podobným způsobem probíhají na 
magisterském stupni studia (resp. na některých katedrách). 

V. Tomášek podal doplňující informace o evaluacích, o zkušenostech Přírodovědecké 
fakulty s navrhovaným způsobem a o pilotním testu těchto evaluací. 

J. Kružík problematizoval otázku, zda by evaluace byla jen jedna (centrální) nebo více - 
tj. zda by probíhala celofakultně nebo jiným způsobem. 
 Byla také nastolena otázka garanta této evaluace – v této souvislosti se objevily tři 
návrhy: celý AS FHS UK; studentská komora senátu; externí garant. 
 
Debata byla uzavřena přijetím následujícího usnesení: 
 

AS FHS UK schvaluje evaluační dotazník v předložené podobě s tím, že garantem 
evaluace bude celý AS FHS UK. Provedením evaluace (pod názvem „hodnocení kvality výuky 
studenty“) pověřuje AS FHS UK studentskou komoru AS. 

 
pro: 13 
zdrželi se: 0 
proti: 0 
Schváleno 
 
6. Informace o vývoji jednání o věcných záměrech zákonů o VŠ a finanční pomoci 
studentům 
 

Protože k tomuto bodu není v současné době dostatek informací, byl z jednání AS FHS 
UK vypuštěn, resp. přesunut na příští jednání senátu. 
 
7. Různé 
 
 1) Předseda AS FHS UK A. Svoboda informoval AS o průběhu setkání německé 
kancléřky A. Merkelové a předsedy vlády P. Nečase s představiteli akademické obce UK na půdě 
Právnické fakulty UK za přítomnosti rektora UK prof. Václava Hampla a děkana PF UK prof. A. 
Gerlocha.  
 2) A. Svoboda dále informoval senát o oslavách 664. výročí založení UK a zejména v této 
souvislosti doporučil seznámit se s projevem rektora UK, který byl při této příležitosti přednesen, 
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a ve kterém je zdůrazněna historie a význam státní podpory university.  
 3) Selma Muhič-Dizdarevič informovala senát o výzkumném „Projektu studentských 
prací“ a zároveň požádala senát o šíření informací o tomto Projektu. Jedná se o akci, která bude 
zahájena 16. 4. 2012 a jejímž cílem je zmapovat činnost studentů ve volném čase („co studenti 
dělají, když zrovna nestudují“). Záměrem je zapojit do tohoto výzkumu co nejvíce účastníků-
studentů. 
 
Termín příštího (mimořádného) zasedání AS-FHS bylo předběžně stanoveno na 19. 4. 2012 
 
Přehled schválených usnesení: 
 
172. AS FHS UK schvaluje Výroční zprávu FHS-UK za rok 2011 v předloženém znění. 
173. AS FHS UK schvaluje úpravu novely Pravidel pro organizaci studia ve smyslu vyškrtnutí  
a úpravy sporných bodů podle doporučení legislativní komise AS UK. 
174. AS FHS UK schvaluje evaluační dotazník v předložené podobě a zároveň schvaluje 
projednaný způsob hodnocení kvality výuky. Garantem evaluace bude AS FHS UK, provedením 
bude pověřena studentská komora AS FHS UK. 
 

Zapsal: Michael Rádl 


