
Zápis z jednání AS FHS UK konaného 19. 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, K. Strnad, 
 
Jednání bylo zahájeno v 16.00 
 
Jednání zahájil předseda senátu A. Svoboda a navrhl následující program zasedání: 
 
1) Schválení zápisu zasedání AS UK FHS z 5. 4. 2012 
2) Schválení Výroční zprávy o hospodaření za rok 2011 (L. Benyovszky) 
3) Vyhlášení přijímacího řízení na Ph.D. obor SOS (J. Kružík) 
4) Informace o stížnosti na neetické chování zaměstnance UK FHS, jejím dosavadním řešení a 
návrh dalšího postupu (L. Benyovszky) 
5) Informace o vývoji jednání o věcných záměrech zákonů o VŠ a finanční pomoci studentům 
6) Různé 
 
 

Navržený program zasedání byl schválen tichým souhlasem. 
 
1. Schválení zápisu zasedání AS UK FHS ze dne 5. 4. 2012 
 

Zapisovatel M. Rádl seznámil přítomné se zápisem z minulého zasedání. Vzhledem 
k tomu, že zapisovatel rozeslal zúčastněným senátorům mail se zněním zápisu těsně před 
zahájením zasedání, bylo jeho schválení přesunuto na konec dnešního jednání, aby se všichni 
stačili seznámit se zněním schvalovaného zápisu. 
 
AS UK FHS schvaluje zápis jednání ze dne 5. 4. 2012 v předloženém znění. 
 
Pro: 13 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Schváleno 
 
2. Schvalování Výroční zprávy o hospodaření fakulty za rok 2011 (předkládá děkan L. 
Benyovszky) 
 

Děkan L. Benyovszky krátce představil Výroční zprávu o hospodaření UK FHS za rok 
2011 a poté předal slovo tajemníkovi fakulty K. Strnadovi. Tajemník fakulty velmi podrobně 
seznámil AS se zněním Výroční zprávy, vysvětlil některé její body nebo upozornil na důležité 
skutečnosti, ve zprávě obsažené. Pro rok 2011 byl připraven vyrovnaný rozpočet, ten se podařilo 
dodržet a fakulta dosáhla v tomto období mírně kladného hospodářského výsledku. V žádném ze 
sledovaných ukazatelů nedošlo k poklesu, ale spíše k mírnému vzrůstu.  

Poté vyzval přítomné k diskuzi a vznesení případných připomínek. Po krátké debatě a 
zodpovězení některých dotazů přistoupil AS UK FHS k hlasování o schválení předloženého 
dokumentu: 
 
AS UK FHS schvaluje Výroční zprávu o hospodaření UK FHS za rok 2011 v předloženém znění. 
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pro: 12 
zdrželi se: 1 
proti: 0 
Schváleno 
 
3. Vyhlášení přijímacího řízení na Ph.D. obor SOS (J. Kružík) 
 

Proděkan pro studium J. Kružík seznámil AS UK FHS s vyhlášením přijímacího řízení na 
doktorský obor na katedře SOS (Studium občanské společnosti), a upozornil na některé 
podrobnosti a změny oproti standardnímu průběhu přijímacích zkoušek. Tato odlišnost se týká 
zejména skutečnosti, že část přijímací zkoušky může proběhnout v anglickém jazyce – tímto 
způsobem může být nahrazena jazyková zkouška a ověřeny jazykové kompetence žadatelů. 
Datum zkoušek ještě není definitivně stanoveno, přesný termín bude určen rektorem, resp. 
prorektorem UK. V ostatních bodech bude mít přijímací zkouška standartní průběh.  
 
AS UK FHS schvaluje vyhlášení přijímacího řízení na doktorský obor na katedře SOS 
v navrhované úpravě. 
 
pro: 13 
zdrželi se: 0 
proti: 0 
Schváleno 
 
4. Informace o stížnosti na neetické chování zaměstnance UK FHS, jejím dosavadním 
řešení, a o návrhu dalšího postupu (L. Benyovszky) 
 

Děkan L. Benyovszky seznámil přítomné senátory se stížností na neetické chování jednoho 
ze zaměstnanců UK FHS (týkající se řešení neshod v partnerském vztahu, resp. vztazích 
s dalšími osobami s vazbou na UK FHS) a velmi podrobně popsal kroky, které byly učiněny při 
snaze o její řešení. Údaje poskytnuté děkanem byly velmi detailní a senát byl tedy v tomto směru 
poměrně podrobně informován, přesto (nebo právě proto) se členové senátu přiklonili k názoru 
nezveřejnit v tomto zápisu žádné podrobnosti o zmiňované kauze, a to zejména s ohledem na to, 
že její vyšetřování není dosud uzavřeno a zveřejněním některých citlivých informací by mohlo 
dojít k poškození zúčastněných osob.  

Děkan informoval přítomné o opatřeních, které navrhuje jako další postup. Po zvážení 
všech možností se děkan rozhodl ustanovit tříčlennou univerzitní vyšetřovací komisi, která by 
svým složením a z něj vyplývající autoritou měla zajistit legitimitu návrhu řešení. 
 
Stanovisko AS UK FHS: 
AS UK FHS byl děkanem podrobně seznámen se stížností na neetické chování, souhlasí s jeho 
dosavadním postupem a vyjadřuje plnou podporu všem dalším navrhovaným krokům, které 
povedou k jejímu vyřešení.  
 
 
5. Informace o vývoji jednání o věcných záměrech zákonů o VŠ a finanční pomoci 
studentům 
 

Vzhledem k tomu, že ministr školství Dobeš nedávno odstoupil a v době konání tohoto 
zasedání ještě nový ministr nebyl jmenován, nesměřovala následná debata k žádným konkrétním 
cílům. Záměr změnit (resp. přejmenovat) školné na „zápisné“ byl v diskuzi komentován zejména 
tak, že nejsou žádné oficiální informace o tom, jaké by mělo být využití takto vybraných peněz. 
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Další informace týkající se „zápisného“ souvisela s jeho odůvodněním, jímž je údajně současný 
demografický vývoj a s tím související podpora konkurenceschopnosti soukromých vysokých 
škol. 
 
 
6. Různé  
 
J. Kružík informoval AS UK FHS o postupu v přípravě evaluace výuky; byl předložen seznam 
vybraných kurzů, jichž by se měla evaluace týkat (21 bakalářských a 28 magisterských kurzů). 
V. Tomášek navrhl, že práce související s výkonem funkce „evaluačního asistenta“ může být 
finančně ohodnocena. 
V diskuzi týkající se evaluace dále zaznělo, že výběr kurzů pro evaluaci musí být neutrální, 
nehodnotí se katedra, ale kurz samotný. 
Nové kritérium, které by měl splňovat kurz, který bude hodnocen, je minimální počet zapsaných 
studentů (Bc. 35 a Mgr. 15 studentů). 
 
Termín příštího řádného zasedání AS UK FHS bylo předběžně stanoveno na 10. 5. 2012. 
 
Přehled schválených usnesení: 
175. AS UK FHS schvaluje Výroční zprávu o hospodaření UK FHS za rok 2011 v předloženém 
znění. 
176. AS UK FHS schvaluje vyhlášení přijímacího řízení na doktorský obor na katedře SOS 
v navrhované úpravě. 
 

Zapsal: Michael Rádl, 19. 4. 2012 


