Zápis z jednání AS UK FHS konaného 4. 10. 2012
Prezenční listina:
Přítomni: J. Homolka, J. Horský, A. Kochari, S. Muhič Dizdarevič, H. Novotná, J. Novotný, M.
Pražáková Seligová, M. Rádl, Š. Sedláček, A. Svoboda, V. Tomášek
Omluveni: L. Císařovská, K. Kolářová
Hosté: L. Benyovszky, J. Kružík, P. Pavlík, dále 6 studentů
Jednání zahájil v 17:00 předseda senátu A. Svoboda a navrhl následující program:
1) Schválení zápisu zasedání AS UK FHS 13. 9. 2012
2) Studentské hodnocení výuky: představení materiálu ke zveřejnění (J. Homolka)
3) Změny ve funkcích proděkanů (L. Benyovszky)
4) Oprava novely Pravidel pro přiznávání stipendií na UK FHS (J. Kružík)
5) Úprava vykonání SZZK (J. Kružík)
6) Návrh prohlášení ke způsobu jednání vyšetřovací komise v kauze doc. Havlíčka (J. Horský)
7) Vyhlášení voleb na FHS do AS UK FHS a zástupců UK FHS v AS UK (A. Svoboda)
8) Různé
Senátor Š. Sedláček navrhl přidat k tomuto programu ještě jeden bod (Informace o zasedání
„Studentského konta“ a schválení rozhodnutí o přidělení finanční podpory žadatelům) a zařadit
jej před bod 8 (různé). Tento návrh byl schválen tichým souhlasem.
Po doplnění zmíněného bodu je tedy program jednání následující:
1) Schválení zápisu zasedání AS UK FHS 13. 9. 2012
2) Studentské hodnocení výuky: představení materiálu ke zveřejnění (J. Homolka)
3) Změny ve funkcích proděkanů (L. Benyovszky)
4) Oprava novely Pravidel pro přiznávání stipendií na UK FHS (J. Kružík)
5) Úprava vykonání SZZK (J. Kružík)
6) Návrh prohlášení ke způsobu jednání vyšetřovací komise v kauze doc. Havlíčka (J. Horský)
7) Vyhlášení voleb na FHS do AS UK FHS a zástupců UK FHS v AS UK (A. Svoboda)
8) Informace o zasedání „Studentského konta“ a schválení rozhodnutí o přidělení finanční
podpory žadatelům (Š. Sedláček)
9) Různé
1. Schválení zápisu zasedání AS UK FHS ze dne 13. 9. 2012
Zapisovatel M. Rádl seznámil přítomné senátorky a senátory se zápisem z minulého
zasedání. Po provedení dílčích úprav, doplnění a přeformulování některých bodů bylo
přistoupeno k hlasování o jeho schválení.
AS UK FHS schvaluje zápis jednání ze dne 13. 9. 2012 v předloženém znění.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Schváleno

1

2. Studentské hodnocení výuky: představení materiálu ke zveřejnění (J. Homolka)
J. Homolka seznámil přítomné se zpracovanými výsledky studentských evaluací hodnocení výuky studenty. Prezentoval přítomným konečnou podobu výsledků ze zpracovaných
dotazníků, přičemž výstupy jsou jak v číselné (procentní), tak i slovní podobě. S ohledem na
předběžně vyslovený souhlas se zveřejněním výsledků tohoto studentského hodnocení, požádal
AS znovu o souhlas s uveřejnění výsledných prezentací na fakultním webu s tím, že odkaz na
příslušnou webovou stránku bude uveden též v SISu.
V diskuzi vznesený návrh (A. Kochari) na zveřejnění výsledku hodnocení přímo v SISu u
příslušného předmětu nebyl přijat s odůvodněním neúměrné pracnosti této varianty.
AS UK FHS souhlasí se zveřejněním výsledků studentského hodnocení výuky. Zveřejnění bude
uskutečněno ve spolupráci se studijním oddělením, prostřednictvím webových stránek fakulty a
SISu.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Schváleno
3. Změny ve funkcích proděkanů (L. Benyovszky)
Děkan fakulty L. Benyovszky seznámil přítomné se změnami ve funkcích proděkanů změna se týká proděkana pro vědu a výzkum, kde odcházejícího C. Říhu vystřídal v této funkci
M. Skovajsa. V důsledku toho se novou proděkankou pro zahraniční styky stala I. Holmerová.
Po oznámení těchto změn požádal děkan o diskusi k tomuto tématu a vybídl AS o vyjádření k
těmto změnám. Po krátké debatě bylo přijato následující usnesení:
AS UK FHS bere na vědomí informaci o změnách ve funkcích proděkanů. Zároveň na návrh
senátora J. Horského vyslovuje AS poděkování odcházejícímu proděkanovi C. Říhovi za práci,
kterou ve své funkci vykonal.
4. Oprava novely Pravidel pro přiznávání stipendií na UK FHS (J. Kružík)
Proděkan pro studium J. Kružík navrhl stáhnout tento bod z jednání AS, dokud se ke
změnám, schváleným AS UK FHS na předchozích zasedáních, nevyjádří legislativní rada AS
UK. Další bod novely Pravidel, který upravuje podmínky pro získání stipendia za zdařilé
ukončení studia, se tedy bude projednávat až poté, kdy budou předchozí změny schváleny
legislativní radou AS UK. Termín se odvine od toho, kdy bude tato rada zasedat.

5. Úprava vykonání SZZK (J. Kružík)
Proděkan pro studium J. Kružík zopakoval přítomným již dříve poskytnuté informace o
tom, proč bylo nutné upravit průběh SZZ v bakalářském studiu (SHV). Informoval též o schůzce
SBS, jíž se zúčastnili vedoucí modulů. Na této schůzce se o otázce SZZ jednalo a během jednání
došlo k ujasnění následujících bodů:
1) nový způsob, kterým bude zkoušena SZZ, je nutné aplikovat neprodleně, tedy od ledna 2013,
kdy je nejbližší termín SZZ
2) jako části SZZ nelze již nadále uznávat souborné zkoušky
3) SZZ bude probíhat současně s obhajobou bakalářské práce, resp. navazovat na ni
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4) SZZ bude probíhat formou diskuse nad seznamem literatury, který žadatel o zkoušku předloží.
Tituly (knihy, jednotlivé kapitoly, odborné články…atp.), jejichž počet je ještě předmětem
diskuse, budou pokrývat obory, z nichž se vykonávají souborné zkoušky. Zkouška bude
„čtyřjediná“ - tedy jedna, skládající se ze čtyř okruhů (tyto okruhy odpovídají oborům, z nichž se
skládají souborné zkoušky, tak, jak to odpovídá akreditaci SHV) a doba jejího trvání by neměla
přesáhnout 20 minut. Zkušební komise může (ale nemusí) přihlédnout k výsledkům souborných
zkoušek - SZZ tedy bude mít charakter akademického, nikoliv správního hodnocení.
V souvislosti s rozhodnutími, které byly učiněny na schůzce SBS, informoval Š. Sedláček
přítomné o průběhu setkání zástupců studentů s prorektorem UK. Na tomto setkání byly řešeny
otázky, které vyvstaly s požadavkem nové podoby SZZ - prorektor (z již dříve zde probíraných
důvodů) na konání této zkoušky trvá, její forma a konkrétní podoba je však plně v kompetenci
fakulty. Z toho důvodu studentská komora AS doporučuje zavedení „přechodné formy“ SZZ pro
stávající studenty. Smysl této přechodné formy SZZ spočívá v tom, že nějakým způsobem
zohlední skutečnost, že tito studenti již vykonali souborné zkoušky, které pokládali za součást
SZZ a s novou podobou zkoušky (tak, jak je navrhována) nepočítali.
Požadavek na zavedení „přechodné formy“ SZZ pro stávající studenty (která by
zohlednila skutečnost, že s touto zkouškou vzhledem k zavedené praxi nepočítali) byl v diskusi
odmítnut, protože by mohlo studenty vystavit nebezpečí, že zkouška vykonaná podle dosavadní
praxe by nemusela být uznána jako platná (poté, kdy byla tato praxe rektorátem vytčena).
Skutečnost, že stávající studenti s touto podobou SZZ nepočítali, však může být zkušební komisí
zohledněna.
V další diskusi vystoupili hosté z řad studentů, přičemž převažoval postoj, že nová
podoba zkoušky je vnímána jako nepřípustné uplatnění retroaktivního principu. Senátor J.
Horský vysvětlil diskutujícím, že se nejedná o žádné retroaktivní opatření, nýbrž o nápravu
chybné stávající praxe, která byla v rozporu s akreditací. Fakulta jednala při uplatňování
zmíněného (starého) způsobu zkoušení v dobré víře, ale poté kdy byla na tento rozpor
upozorněna rektorátem, je další setrvávání u původního způsobu zkoušení neúnosné.
S ohledem na to, že nová podoba zkoušky neznamená žádnou změnu studijního plánu, ale
vlastně jeho naplnění, objevil se v diskuzi také návrh, zda by nebylo možné stávající studijní
plány změnit tak, aby odpovídaly dosavadní praxi zkoušení SZZ. Senátorka H. Novotná navrhla
odložit projednávání podobných návrhů i hlasování o nich na další zasedání, protože případná
změna studijních plánů je poměrně významné rozhodnutí, které by mělo být důkladně
promyšlené a propracované.
Po další debatě o projednávané problematice SZZ se AS dohodl na návrhu prohlášení a
proběhlo hlasování o přijetí následujícího usnesení:
AS FHS UK bere na vědomí argumentaci rektorátu UK, se kterou byl seznámen, podle níž se SZZ
musí skládat (kromě obhajoby bakalářské práce) ze čtyř částí, odpovídajících názvům
souborných zkoušek. S ohledem na nové okolnosti AS znovu doporučuje garantovi zkoušky, aby
konkrétní podobu SZZ projednal se zástupci studentů a s vedoucími modulů.
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 3
Schváleno
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6. Návrh prohlášení ke způsobu jednání vyšetřovací komise v kauze doc. Havlíčka (J.
Horský)
J. Horský navrhl stáhnout tento bod z dnešního zasedání a zároveň navrhuje, aby AS
doporučil děkanovi napříště nepřijímat taková podání, u kterých navrhovatel předem brání
zveřejnění některých informací. Tyto informace mohou být při následném vyšetřování důležité, a
pokud k nim obě strany nebudou mít volný přístup, může to mít na řešení situace negativní
dopad. J. Horský v souvislosti se svým návrhem doporučení objasnil jeho smysl a vysvětlil
přítomným, že se nechce vracet do minulosti - návrh, který přítomným přečetl, se zaměřuje na
budoucnost.
Vzhledem k tomu, že na minulém zasedání AS nebyl schválen návrh pozvat na jednání
členy komise, která vedla vyšetřování, navrhla H. Novotná požádat komisi o písemné vyjádření
ke způsobu vyšetřování, který je nahlížen jako problematický. Postoj etické komise se jeví jako
důležitý pro posouzení celého případu.
Po krátké diskusi k tomuto bodu dospěl AS k následujícímu závěru, který schválil tichým
souhlasem:
AS žádá etickou komisi o písemné vyjádření ohledně postupu při vyšetřování, na který si stěžoval
doc. Havlíček
7. Vyhlášení voleb na FHS do AS UK FHS a zástupců UK FHS v AS UK (A. Svoboda)
A. Svoboda informoval AS o nadcházejících volbách do fakultního i univerzitního
akademického senátu. Volby do obou senátů (AS UK FHS a AS UK) proběhnou současně,
termín konání těchto voleb byl volební komisí stanoven na 26. 11. 2012 - 29. 11. 2012. Návrhy
kandidátů se přijímají do 15. 11. 2012 do 15 hod. Výsledky voleb budou vyhlášeny 30. 11. 2012.
Funkční období zástupců, zvolených do obou senátů (AS UK a AS UK FHS) začíná 1. 2. 2013.
8. Informace o zasedání „Studentského konta“ a schválení rozhodnutí o přidělení finanční
podpory žadatelům (Š. Sedláček)
Š. Sedláček informoval AS o zasedání „Studentského konta“, kde byly rozděleny finanční
prostředky žadatelům o podporu jejich projektů dle zápisu ze zasedání „Studentského konta“.
Tento zápis, který dal senátorům k nahlédnutí, obsahuje bližší informace jak o žadatelích a jejich
projektech, tak i o výši přidělených prostředků.
Na zmíněném zasedání byla poskytnuta finanční podpora:
1) organizátorům plesu FHS na provozní a organizační výdaje,
2) Filmovému klubu na jeho činnost.
(Podrobnosti o jednání, jakož i o výši přidělených prostředků jsou k dispozici v zápisu ze
zasedání „Studentského konta“ ze dne 1. 10. 2012)
Š. Sedláček v souvislosti s přidělováním finanční podpory navrhl, že by měla být
stanovena nějaká možnost zpětné vazby - ten, kdo peníze rozděluje, by měl být informován také
o tom, jakým způsobem byly využity. Jako nejlepší a zároveň poměrně jednoduché řešení se jeví,
zavést pro žadatele o finanční prostředky povinnost zaslat kopii vyúčtování též zastupitelům
„Studentského konta“.
Na závěr bylo formulováno následující prohlášení, které bylo přijato tichým souhlasem:
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AS UK FHS bere na vědomí informace o zasedání „Studentského konta“ a proti výši přidělených
finančních prostředků ani proti způsobu jejich rozdělení nemá námitek.
9. Různé
A. Kochari upozornil přítomné, že pravidlo, které dovoluje ohodnotit známkou „výborně“
jen určitou část studentů předmětu, a které je stále některými pedagogy uplatňováno, již neplatí.
Proděkan pro studium tuto informaci potvrdil s tím, že platí nová pravidla pro studium, která tuto
otázku nijak neupravují, a tedy ani nestanovují, kolik může být hodnocení „výborně“ (nebo
jakýchkoliv jiných) v rámci jednoho kurzu/předmětu. Zároveň ovšem upozornil, že otázka
hodnocení jednotlivých studentů spadá plně do kompetence vyučujících a nedá se do ní nijak
zasahovat - vyučující se však nemohou odvolávat na pravidlo, které neexistuje a pokud by tomu
tak bylo, je možné si na takový postup stěžovat.
M. Rádl znovu otevřel otázku jazykové části přijímacích zkoušek na mgr. obory v rámci
FHS. Vzhledem k tomu, že někteří studenti absolvují bakalářské studium s jiným bázovým
jazykem než je angličtina a z něj také vykonávají soubornou jazykovou zkoušku (OJAK), jsou v
případě, že tato zkouška přestane být uznávána jako náhrada jazykové části přijímací zkoušky,
znevýhodněni vůči ostatním - zvláště s ohledem na skutečnost, že jejich bázový jazyk byl po
celou dobu studia uznáván jako rovnocenný s AJ. Na tento problém reagoval proděkan pro
studium - do budoucna se dá uvažovat o tom, že jazyková část přijímací zkoušky může probíhat
alternativně i v jiných jazycích než je AJ. Taková iniciativa (tj. umožnit několik jazykových
variant testu) by však musela vyjít od jednotlivých kateder, pakliže by jejich vedení posoudilo
takový krok jako smysluplný.
Termín příštího řádného zasedání AS UK FHS byl předběžně stanoven na 8. 11. 2012 v
16:00 hod.
Přehled schválených usnesení:
193. AS UK FHS souhlasí se zveřejněním výsledků studentského hodnocení výuky. Zveřejnění
bude uskutečněno ve spolupráci se studijním oddělením, prostřednictvím webových stránek
fakulty a SISu.
194. AS UK FHS bere na vědomí informaci o změnách ve funkcích proděkanů. Zároveň na návrh
senátora J. Horského vyslovuje AS poděkování odcházejícímu proděkanovi C. Říhovi za práci,
kterou ve své funkci vykonal.
195. AS FHS UK bere na vědomí argumentaci rektorátu UK, se kterou byl seznámen, podle níž
se SZZ musí skládat (kromě obhajoby bakalářské práce) ze čtyř částí, odpovídajících názvům
souborných zkoušek. S ohledem na nové okolnosti AS znovu doporučuje garantovi zkoušky, aby
konkrétní podobu SZZ projednal se zástupci studentů a s vedoucími modulů.
196. AS UK FHS bere na vědomí informace o zasedání „Studentského konta“ a proti výši
přidělených finančních prostředků ani proti způsobu jejich rozdělení nemá námitek.
Zapsal: Michael Rádl, 4. 10. 2012
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