
Zápis z jednání AS UK FHS konaného 14. 6. 2012 
 

Prezenční listina: 
Přítomni: L. Císařovská, J. Horský, A. Kochari, K. Kolářová, S. Muhič Dizdarevič, H. Novotná, 
J. Novotný, M. Rádl, M. Seligová, A. Svoboda,  
Omluveni: J. Homolka, Š. Sedláček, V. Tomášek 
Hosté: L. Benyovszky, J. Havlíček, J. Kružík 
 
Jednání bylo zahájeno v 16.00 
 
Jednání zahájil předseda senátu A. Svoboda a navrhl následující program zasedání: 
 
1) Schválení zápisu zasedání AS UK FHS 10. 5. 2012 
2) Návrhy na změnu složení Vědecké rady UK FHS (L. Benyovszky) 
3) Projednání žádostí o prodloužení akreditace mag. oborů Obecná antropologie a Historická 
sociologie. 
4) Vyhlášení přijímacího řízení na phd. obory Historická sociologie a Německá a francouzská 
filosofie 
5) Oprava novely Pravidel pro přiznávání stipendií na UK FHS 
6) Nová oprava Pravidel pro organizaci studia na UK FHS 
7) Informace o stažení návrhu reformy vysokých škol 
8) Seznámení senátu UK FHS se závěry komise ustavené za účelem projednání stížnosti A. 
Rubešové a s rozhodnutím děkana v této záležitosti (L. Benyovszky) 
9) Informace o obsahu dopisu, adresovaného děkanovi L. Benyovszkému a doručeného na 
vědomí předsedy a místopředsedkyně AS UK FHS, reagujícím na způsob vyšetřování výše 
zmíněné stížnosti  
10) Různé 
 

Proti tomuto návrhu programu byl podán protinávrh, kterým bylo požadováno změnit pořadí 
posledních 4 bodů, tak, aby více odpovídaly věcné logice projednávání. Nový program jednání 
byl navržen takto:  
 
1) Schválení zápisu zasedání AS UK FHS 10. 5. 2012 
2) Návrhy na změnu složení Vědecké rady UK FHS (L. Benyovszky) 
3) Projednání žádostí o prodloužení akreditace mag. oborů Obecná antropologie a Historická 
sociologie. 
4) Vyhlášení přijímacího řízení na phd. obory Historická sociologie a Německá a francouzská 
filosofie 
5) Oprava novely Pravidel pro přiznávání stipendií na UK FHS 
6) Nová oprava Pravidel pro organizaci studia na UK FHS 
7) Informace o obsahu dopisu adresovaném děkanovi L. Benyovszkému, reagujícím na způsob 
vyšetřování stížnosti na neetické chování zaměstnance FHS  
8) Seznámení senátu UK FHS se závěry komise ustavené za účelem projednání stížnosti A. 
Rubešové a s rozhodnutím děkana v této záležitosti (L. Benyovszky) 
9) Informace o stažení návrhu reformy vysokých škol 
10) Různé 
 
Poté bylo přistoupeno k hlasování o protinávrhu, který byl jednomyslně přijat: 
 
Pro: 10 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
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Schváleno 
 
1. Schválení zápisu zasedání AS UK FHS ze dne 10. 5. 2012 
 

Přítomné senátorky a senátoři byli seznámeni se zápisem z minulého zasedání. Nikdo 
nevylovil nesouhlas ani nepodal žádný návrh na úpravu, pozměnění nebo doplnění zápisu, takže 
bylo přistoupeno k hlasování o jeho schválení.  
 
AS UK FHS schvaluje zápis jednání ze dne 10. 5. 2012 v předloženém znění. 
 
Pro: 10 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Schváleno 
 
2. Návrh na změnu složení Vědecké rady UK FHS (předkládá děkan L. Benyovszky) 
 

Děkan fakulty L. Benyovszky představil senátu návrh na změnu složení vědecké rady, který 
spočíval ve zrušení členství E. Gála (pro opakovanou neúčast na zasedání VR) a S. Komárka (na 
vlastní žádost, z důvodu odchodu na jinou fakultu). Zároveň informoval senát o svém úmyslu 
jmenovat do Vědecké rady J. Šubrta a požádal senát o podporu svého návrhu. 
 
AS UK FHS schvaluje změny v personálním složení Vědecké rady UK FHS tak, jak byly 
navrženy. 
 
pro: 10 
zdrželi se: 0 
proti: 0 
Schváleno 
 
3. Projednání žádostí o prodloužení akreditace mag. oborů Obecná antropologie a 
Historická sociologie. 
 

Proděkan pro studium J. Kružík informoval senát o žádostech o prodloužení výše 
jmenovaných akreditací, jakož i o malých úpravách, k nimž u nich došlo. 

U nové akreditace oboru Historická sociologie se jedná o drobnou změnu, týkající se 
profilace studentů v jednom ze tří volitelných bloků, ze kterých si student vybere jeden, z nějž 
potom skládá část SZZ. 

U nové akreditace oboru Obecná antropologie se navrhovaná změna týká volitelných 
specializací (filosofická antropologie, humánní etologie, historická antropologie a sociokulturní 
antropologie), které budou mít stejnou váhu, a student si zvolí kombinaci kterýchkoliv dvou 
z výše jmenovaných. Svorníkem všech těchto specializací pak bude obecná antropologie. 
K navrhované změně vedou jednak personálně – organizační důvody, a jednak zájem zvýšit 
tímto krokem atraktivitu studia.  

Po krátké diskusi a zodpovězení dotazů bylo přistoupeno k hlasování, o každé akreditaci 
zvlášť. 
 
AS UK FHS schvaluje předloženou žádost o akreditaci oboru Historická sociologie. 
 
pro: 10 
zdrželi se: 0 
proti: 0 
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Schváleno 
 
AS UK FHS schvaluje předloženou žádost o akreditaci oboru Obecná antropologie. 
 
pro: 10 
zdrželi se: 0 
proti: 0 
Schváleno 
 
4. Vyhlášení přijímacího řízení na phd. obory Historická sociologie a Německá a 
francouzská filosofie 
 

Přítomní zástupci AS UK FHS byli informováni o záměru vyhlásit přijímací řízení na nové 
phd. obory Historická sociologie a Německá a francouzská filosofie, a seznámeni 
s navrhovanými podmínkami přijímacího řízení. Zároveň byli upozorněni, že případné schválení 
podmínek těchto přijímacích řízení bude pokládáno pouze za podmínečné, protože ačkoliv 
zmíněné obory jsou již schválené akreditační komisí, definitivní rozhodnutí o vydání akreditace 
je nyní v rukou ministerstva, které toto rozhodnutí ještě oficiálně nevydalo. Po krátké diskusi a 
zodpovězení některých dotazů bylo přistoupeno k hlasování o schválení návrhu na vyhlášení 
zmíněných přijímacích řízení. 
 
AS UK FHS schvaluje návrh na vyhlášení přijímacího řízení doktorského oboru „Historická 
sociologie“ v předloženém znění.  
 
pro: 10 
zdrželi se: 0 
proti: 0 
Schváleno 
 
AS UK FHS schvaluje návrh na vyhlášení přijímacího řízení doktorského oboru „Německá a 
francouzská filosofie“ v předloženém znění.  
 
pro: 10 
zdrželi se: 0 
proti: 0 
Schváleno 
 
5. Oprava novely Pravidel pro přiznávání stipendií na UK FHS (J. Kružík) 
 

AS UK FHS byl informován o výsledku jednání Legislativní komise AS UK, která 
neschválila novelu Pravidel pro přiznávání stipendií na UK FHS. Nesouhlasné stanovisko se 
týkalo nesprávného použití pojmů v navrhované novele – podle vyjádření Legislativní komise 
„mimořádná odměna podle navrhovaného čl. 2 odst. 11 není stipendiem“. 

Problém, který měl být pomocí mimořádné odměny děkana řešen, spočívá v tom, že po 
skončení poslední fáze studia již není nárok na stipendium (protože studium je ukončeno ke dni 
úspěšného složení poslední části SZZ). Tato situace je však pro studenty demotivující, proto po 
zvážení různých možností bylo navrženo řešit tento problém např. mimořádnou odměnou, která 
by však z legislativních důvodů musela být realizována ještě v den SZZ.  

V souvislosti se stipendii byl též podán návrh, aby do stipendijního řádu byl doplněn článek, 
podmiňující nárok na stipendium splněním dalších podmínek – minimální hranice počtu 
splněných zkoušek (nebo Kz) nebo získaných kreditů v posuzovaném období. Tato úprava má 
smysl zejména v situaci, kdy nárok na stipendium uplatňuje student, který má částečně přerušené 
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studium a za stávajících podmínek může požádat o výplatu stipendia již při splnění jediné 
kontroly studia. 
 
AS UK FHS bere na vědomí poskytnutou informace o výhradách Legislativní komise AS UK 
k novele pravidel pro přiznávání stipendií a navrhuje tuto novelu upravit v souladu s 
doporučením Legislativní komise. Současně pověřuje proděkana pro studiu vypracováním 
návrhů na podmínky vyplácení stipendií ve zvláštních případech, jako je např. přerušení studia 
atp. 
 
6. Nová oprava Pravidel pro organizaci studia na UK FHS (J. Kružík) 
 

Při schvalování poslední novely Pravidel pro organizaci studia konstatovala nově 
Legislativní komise AS UK, že navrhovaný článek 14a, týkající se podmínek opakovaného 
zápisu do totožného studijního oboru, není v souladu s legislativním řádem UK (tj. aby fakulta 
mohla tento článek uplatnit, musel by být napřed zapracován do Přijímacího řádu UK).  

Proděkan J. Kružík poměrně podrobně informoval senát o možných důsledcích tohoto 
stanoviska Legislativní komise a podal v souvislosti dva návrhy na řešení situace: 1) vypustit 
sporné ustanovení a schválit novelu Pravidel pro organizaci studia bez tohoto článku (a ten pak 
řešit samostatně); 2) zakázat podání nové přihlášky dokud je student formálně zapsán v aktivním 
studiu identického oboru. 

Po zodpovězení dotazů, které vyvstaly z následné debaty, a po zvážení všech uvažovaných 
variant řešení byla dána přednost variantě 1 (tj. vypuštění článku 14a). Poté bylo přistoupeno 
k hlasování o schválení návrhu úpravy novely Pravidel pro organizaci studia v této podobě. 
 
AS UK FHS schvaluje úpravu novely Pravidel pro organizaci studia na UK FHS s tím, že sporný 
bod 14a (upravující podmínky opakovaného zápisu do studia) bude vypuštěn. 
 
pro: 10 
zdrželi se: 0 
proti: 0 
Schváleno 
 
7. Informace o obsahu dopisu, doručeném děkanovi L. Benyovszkému, reagujícím na 
způsob vyšetřování stížnosti na neetické chování zaměstnance FHS 
 

AS UK FHS byl seznámen s dopisem děkanovi, v němž osoba, na níž byla podána 
předmětná stížnost, reaguje na způsob vedení vyšetřování, jakož i na nekorektní způsob jednání 
ustanovené vyšetřovací komise. Kopie tohoto dopisu byly rozdány členům senátu, aby se mohli 
detailně seznámit s předmětem stížnosti, a poté se děkan velmi podrobně vyslovil jak k obsahu 
dopisu, tak i k celému případu. V následné diskuzi bylo hlavním bodem posouzení oprávněnosti 
stížnosti na způsob a nekorektnost jednání komise - zejména se jednalo o zvážení situace, kdy 
ten, komu byla kladena vina, nebyl komisí přesně a dostatečně seznámen s tím, co je mu vlastně 
vytýkáno. Podle vyjádření děkana nebyl v tomto bodě postup komise úplně správný, je však 
nutno brát v úvahu, že předmětem projednávání není záležitost právní, ale etická.  

Senát bere na vědomí obsah dopisu i vysvětlení a zaujímá k této záležitosti následující 
stanovisko:  
 
AS UK FHS byl v plné míře seznámen s obsahem dopisu adresovaném děkanovi a stěžujícím si 
na nekorektní jednání vyšetřovací komise, jakož i s reakcí a vysvětlením stanoviska děkana L. 
Benyovszkého. 
 
7. Seznámení senátu UK FHS se závěry komise ustavené za účelem projednání stížnosti A. 
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Rubešové a s rozhodnutím děkana v této záležitosti (L. Benyovszky) 
 

Děkan fakulty L. Benyovszky informoval senát o výsledku jednání a o závěrečné zprávě 
komise, která na základě zvážení všech faktů, které měla k dispozici, došla k závěru, že 
jednáním, kterým se komise zabývala, bylo poškozeno dobré jméno fakulty, zejména vzhledem 
k tomu, že dotyčný zneužíval svého postavení a situace, kdy jeho partnerky byly v podřízené 
pozici. Návrh komise byl pak následující: 1) FHS by se měla od kritizovaného jednání veřejně 
distancovat a osobě, která se ho dopustila udělit veřejnou důtku; 2) komise dále doporučuje, aby 
fakulta vypracovala etický kodex, který by do budoucna podobné situace řešil - především tím, 
že by jim napomáhal předcházet.  

Děkan, po zvážení všech skutečností dospěl k následujícímu řešení: 1) udělí dotyčnému 
veřejnou důtku za neetické chování, jež mělo za následek poškození dobrého jména fakulty; 2) 
požádá disciplinární komisi, aby vypracovala návrh zmiňovaného etického kodexu, který by 
pomáhal podobným situacím předcházet a případně poskytl vodítko pro jejich řešení; 3) vydá 
prohlášení, která zdůvodní a vysvětlí jednotlivé kroky při řešení vzniklé situace, a žádá senát 
v této záležitosti o podporu.  

V následné diskusi, kdy byly zodpovězeny některé dotazy a připomínky, vzal senát na 
vědomí navržený způsob řešení situace a podpořil děkanův záměr vydat deklaraci, jejíž intencí je 
negativně se vyjádřit k jednání, které poškodilo dobré jméno fakulty. Nakonec senát dospěl k 
zaujetí stanoviska, jež je formulováno následovně:  
 
AS podporuje řešení navržené děkanem a souhlasí s intencí deklarace, se kterou byl seznámen. 
 
pro: 7 
zdrželi se: 2 
proti: 1 
Schváleno 
 
Jednání AS UK FHS opustil jeho předseda, Aleš Svoboda, vedení jednání se ujala 
místopředsedkyně Hedvika Novotná. 
 
9. Informace o stažení návrhu reformy vysokých škol 
 

Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu nemá nikdo z přítomných žádné relevantní informace – 
tedy jiné, než ty, které jsou obecně přístupné prostřednictvím veřejnoprávních médií a 
sdělovacích prostředků - bylo po vzájemné dohodě rozhodnuto přesunout tento bod na příští 
zasedání AS. 
 
10. Různé 
 

V souvislosti se stěhováním mgr. oborů z Hůrky do Dejvic – Vokovic byl podán návrh na 
vytvoření nějaké dočasné byrokraticko-organizační jednotky v budově FHS v Jinonicích, která 
by byla k dispozici pro potřeby magisterského studia, které je ve stádiu stěhování. Jako řešení 
tohoto problému bylo proděkanem pro studium přislíbeno, že se pokusí zařídit, aby tajemnice 
jednotlivých magisterských kateder trávily alespoň část svého prac. úvazku v prostorách 
studijního oddělení FHS v Jinonicích a byly zde dostupné. 

Děkan fakulty informoval senát, že uzavření elektronické knihovny, dříve avizované jako 
dočasné, se pravděpodobně (z důvodů vývoje zákonů na ochranu autorských práv) změní na 
uzavření trvalé a el. knihovna se již v původní podobě neobjeví. Intenzivně se však hledají nové 
způsoby řešení této situace - objeví-li se nějaká možnost, bude o ní senát včas informován. 
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Termín příštího řádného zasedání AS UK FHS byl předběžně stanoven na 13. 9. 2012 v 
16:00 hod. 
 
Přehled schválených usnesení: 
 
180. AS UK FHS schvaluje změny v personálním složení Vědecké rady UK FHS tak, jak byly 
navrženy. 
181. AS UK FHS schvaluje předloženou žádost o akreditaci magisterského oboru Historická 
sociologie. 
182. AS UK FHS schvaluje předloženou žádost o akreditaci magisterského oboru Obecná 
antropologie. 
183. AS UK FHS schvaluje návrh na vyhlášení přijímacího řízení doktorského oboru Historická 
sociologie v předloženém znění.  
184. AS UK FHS schvaluje návrh na vyhlášení přijímacího řízení doktorského oboru Německá a 
francouzská filosofie v předloženém znění. 
185. AS UK FHS bere na vědomí poskytnutou informace o výhradách Legislativní komise AS 
UK k novele Pravidel pro přiznávání stipendií a navrhuje tuto novelu upravit v souladu 
s doporučením Legislativní komise. Současně pověřuje proděkana pro studiu vypracováním 
návrhů na podmínky vyplácení stipendií ve zvláštních případech, jako je např. přerušení studia 
atp. 
186. AS UK FHS schvaluje úpravu novely Pravidel pro organizaci studia na UK FHS s tím, že 
sporný bod 14a (upravující podmínky opakovaného zápisu do studia) bude vypuštěn. 
187. AS podporuje děkanův návrh na řešení situace, týkající se stížnosti na neetické chování 
zaměstnance FHS a souhlasí s intencí děkanem předneseného prohlášení. 
 

 
Zapsal: Michael Rádl, 14. 6. 2012 

 


