Zápis z jednání AS UK FHS konaného 17. 1. 2013
Prezenční listina:
Přítomni: L. Císařovská, J. Homolka, J. Horský, A. Kochari, K. Kolářová, S. Muhič Dizdarevič,
H. Novotná, J. Novotný, M. Pražáková Seligová, M. Rádl, , Š. Sedláček, A. Svoboda, V. Tomášek
Hosté: L. Benyovszky, O. Hudeček, J. Kružík, M. Pětová, J. Tourek
Jednání zahájil v 16:03 předseda senátu A. Svoboda a navrhl následující program:
Návrh bodů jednání:
1) Schválení zápisu zasedání AS UK FHS 6. 12. 2012
2) Informace o aktuální situaci s přestavbou objektu Troja (M. Pětová)
3) Akreditace magisterského programu Historické vědy, oboru Evropské kulturní a duchovní
dějiny (J. Kružík)
4) Zpráva o činnosti akademického senátu za uplynulé volební období (A. Svoboda)
5) Změny volebního řádu AS FHS UK (J. Homolka)
6) Hodnocení výuky studenty (J. Homolka)
7) Různé
Nikdo nevznesl žádný protinávrh, představený program jednání byl schválen tichým souhlasem.
1. Schválení zápisu zasedání AS UK FHS 6. 12. 2012
Zapisovatel M. Rádl seznámil přítomné senátorky a senátory se zápisem z minulého
zasedání. Některé body byly doplněny a přeformulovány podle připomínek a návrhů a poté bylo
přistoupeno k hlasování o přijetí takto upraveného zápisu.
AS UK FHS schvaluje zápis z jednání ze dne 8. 11. 2012 v upraveném znění podle
vznesených připomínek.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 3
Schváleno
2. Informace o aktuální situaci s přestavbou objektu Troja (M. Pětová)
Proděkanka pro rozvoj M. Pětová seznámila přítomné se situací ohledně plánované
přestavby budovy FHS v Praze Tróji. Podala podrobné informace o tom, v jaké fázi se nyní
projekt nachází, a také o administrativně-byrokratických okolnostech, které způsobují průtahy a
zdržení. Jednotlivé fáze, kterými projekt musí projít - od počátečního záměru až po provedení
stavby, se nemohou překrývat, takže dobu vyřizování formalit nelze zkrátit například tím, že by
se několik administrativních kroků provádělo paralelně. Celá akce se ale posunuje tak rychle, jak
je za daných podmínek možné - nejbližším cílem je, aby v březnu t.r. byl připraven prováděcí
projekt a bylo vydáno stavební povolení - což jsou náležitosti, potřebné k vyhlášení tendru na
dodání stavby. Je ovšem potřeba mít současně na ministerstvu zaregistrovaný investiční záměr
(což dosud není) - pokud se to podaří, bude možné zahájit stavební práce již letos. Na závěr
proděkanka vyslovila přání, aby se informace o postupu tohoto projektu dostaly k co nejširšímu
počtu posluchačů, například prostřednictvím Humru nebo školních webových stránek.
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AS UK FHS děkuje proděkance M. Pětové za obsáhlé informace a vyjadřuje uznání za
doposud dosažené pokroky při přípravě realizace tohoto projektu.
3. Akreditace magisterského programu Historické vědy, oboru Evropské kulturní a
duchovní dějiny (J. Kružík)
Proděkan pro studium J. Kružík seznámil přítomné se záměrem podat žádost o akreditaci
nového magisterského studijního programu Historické vědy, oboru Evropské kulturní a duchovní
dějiny. Krátce představil podmínky akreditace a studijní plán. V následující diskusi uvedl
podrobnosti této akreditace, jakož i argumenty, které hovoří pro její podporu. Plánovaný obor
plně zapadá do koncepce kvalitativního rozvoje FHS, protože se jedná o malý, kvalitní a
koherentní obor, který má návaznost na historické obory bakalářského studia a poskytuje
kulturně-historické vzdělání. Obor je velmi dobře personálně zabezpečen a podporuje princip
jednoty výuky a vědy. Dalším argumentem pro jeho podporu je skutečnost, že ani jeden z
dosavadních mgr. oborů, včetně těch, které se zabývají historií, není akreditován v programu
historických věd.
AS FHS UK podporuje záměr akreditace magisterského programu Historické vědy, oboru
Evropské kulturní a duchovní dějiny a doporučuje předložení zmíněného návrhu akreditační
komisi.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 3
Schváleno
Z personálních a časových důvodu navrhl senátor J. Homolka, aby byl bod 5 projednán
jako následující, tedy předřazen před bod 4. Vzhledem k tomu, že proti vznesenému návrhu
nebyl podán žádný protest, byla změna pořadí projednávaných bodů schválena tichým
souhlasem.
4. Hodnocení výuky studenty (J. Homolka, V. Tomášek)
V. Tomášek představil návrh nového evaluačního řádu, který vychází z osvědčeného
vzoru, jímž je evaluační řád, používaný na Přírodovědecké fakultě UK.
Tento nový evaluační řád je předkládán jen předběžně - proto, aby se s ním senát
seznámil. Princip hodnocení kurzů se nijak nemění, výsledky studentských evaluací budou, tak
jako dosud, zveřejňovány na fakultním webu a zpráva o výsledcích evaluace bude předána
děkanovi fakulty a vedoucím jednotlivých institutů (modulů). Vzhledem k tomu, že v evaluacích
budou pokračovat noví studentští senátoři (jejichž funkční období začíná již od 1. února t.r.), měl
by o přijetí řádu rozhodovat senát až v novém složení (tj. na příštím zasedání). Předseda senátu
A. Svoboda upozornil, že v takovém případě hrozí další zdržení, protože k přijetí evaluačního
řádu je kromě schválení AS UK FHS potřeba také vyjádření legislativní rady a schválení AS UK.
Vzhledem k tomu, že iniciativa celého hodnocení leží na studentské komoře AS, měla by
být stanovena odpovědná osoba, pověřená agendou evaluací. Podle návrhu J. Novotného by
takovou osobu stejně jako obsazení ostatních funkcí, tedy zapisovatele nebo správce
Studentského konta, měli určit noví studentští zástupci v senátu.
Z výše uvedených důvodů bylo v další diskusi rozhodnuto, že o otázce přijetí evaluačního
řádu se bude hlasovat již na tomto zasedání:
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AS UK FHS schvaluje přijetí předloženého evaluačního řádu pro hodnocení výuky
studenty.
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Schváleno
5. Zpráva o činnosti akademického senátu za uplynulé volební období (A. Svoboda)
Předseda senátu A. Svoboda informoval přítomné o činnosti AS v uplynulém období a
zrekapituloval nejdůležitější aktivity - ty se týkaly zejména schvalování nejrůznějších změn
pravidel, kterými se senát na svých zasedáních zabýval. Během tohoto funkčního období nedošlo
k žádným personálním změnám a účast na zasedáních senátu byla nadprůměrná. Dále připomněl
listopadové volby, z nichž vyplývá nové složení AS a poděkoval odcházejícím senátorům za
jejich činnost.
6. Změny volebního řádu AS FHS UK (J. Homolka)
J. Homolka seznámil přítomné s navrhovanou úpravou volebního řádu. Jedná se o
přizpůsobení volebního řádu stávající volební praxi a navrhované změny se týkají článku 2, odst.
2 (změna, resp. prodloužení prodlevy mezi vyhlášením termínu voleb a volbami), a čl. 3, odst. 2
(změna, resp. prodloužení prodlevy mezi termínem pro navržení kandidátů a termínem voleb).
Další otázka, projednávaná v rámci tohoto bodu se týkala možnosti voleb prostřednictvím
internetu (elektronicky) - o tomto návrhu se jednalo již dříve, ale bez viditelného výsledku,
protože vůbec nebyl předložen legislativní radě. V této souvislosti byl předseda senátu A.
Svoboda pověřen, aby na příslušném místě vznesl dotaz, zda jsou elektronické volby vůbec
možné. Další postup se bude odvíjet od odpovědi na tuto otázku.
Během diskuse o změně volebního řádu (o délce navrhovaných termínů) dospěl AS ke
shodě, že prodleva v článku 2, odst. 2 bude změněna ze šesti na osm týdnů; v případě článku 3,
odst. 2 bude lhůta změněna na „nejméně 21 a nejvýše 23 dny“.
AS UK FHS souhlasí s navrhovanou úpravou čl. 2, odst. 2 a čl. 3, odst. 2 Volebního řádu
AS UK FHS.
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi se: 2
Schváleno
7. Různé
Proděkanka M. Pětová informovala senát o iniciativě, která vznikla v rámci FSV, a která
si vytkla za cíl vylepšení vzhledu a stavu společných prostor jinonické fakultní budovy. V této
souvislosti tlumočila přítomným dotaz, zda se na této aktivitě bude podílet i FHS. V kladném
případě je potřeba nominovat dva pracovníky a dva studenty fakulty do skupiny, která se touto
činností bude zabývat. Smyslem této informace je mj. její rozšíření mezi studenty, aby se
případný zájemce mohl na tomto poli angažovat.
Termín příštího řádného zasedání AS UK FHS byl předběžně stanoven na 14. 2. 2013 v 16:00
hod.
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Přehled schválených usnesení:
206. AS FHS UK podporuje záměr akreditace magisterského programu Historické vědy, oboru
Evropské kulturní a duchovní dějiny a doporučuje předložení zmíněného návrhu akreditační
komisi.
207. AS UK FHS schvaluje přijetí předloženého evaluačního řádu pro hodnocení výuky
studenty.
208. AS UK FHS souhlasí s navrhovanou úpravou čl. 2, odst. 2 a čl. 3, odst. 2 Volebního řádu
AS UK FHS.
Zapsal: Michael Rádl, 17. 1. 2013
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