
Zápis z jednání AS UK FHS konaného 23.5. 2013 
 
Prezenční listina: 
Přítomni: H. Čepelová,J. Horský, P. Mücke, H. Novotná, J. Novotný, M. Pražáková Seligová, Š. 
Sedláček, A. Svoboda,  P. Wohlmuth, L. Císařovská 
Omluveni: J. Marek, K. Chlouba, P. Konůpka 
Hosté:  J. Kružík,  P. Jedelský 
 
Návrh bodů jednání: (bez protinávrhu schválen tichým souhlasem) 

1) Schválení zápisu zasedání AS UK FHS ze 4. 4. 2013 

2) Schválení zápisu zasedání AS UK FHS z 25. 4. 2013 

3) Žádost o prodloužení akreditace magisterského oboru Orální historie (J. Kružík) 

4) Novela Volebního a jednacího předpisu AS UK FHS - elektronické volby (A. Svoboda a hosté) 

5) Stanovisko k prezidentskému postoji ke jmenování doc. Putny profesorem (H. Novotná) 

6) Studentské konto (Š. Sedláček) 

7) Němčina pro historiky (P. Wohlmuth) 

8) Zprůhlednění nominačního řízení v případě nominace na studentská ocenění (P. Wohlmuth) 

9) Různé (Kandidatura prorektora Štecha) 

 

1) Schválení zápisu zasedání AS UK FHS ze 4. 4. 2013 

AS UK FHS schválil zápis zasedání ze dne 4.4. 2013. 
 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdrželi se: 1 
 
2) Schválení zápisu zasedání AS UK FHS z 25. 4. 2013 

AS UK FHS schválil zápis zasedání ze dne 25.4.2013. 
 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdrželi se: 2 
 
3) Žádost o prodloužení akreditace magisterského oboru Orální historie (J. Kružík nepřítomen) 

P. Mücke  podotkl, že jediná velká změna  je snaha obor nově akreditovat pod historickými vědami. 
 
Pro: 10 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
AS UK FHS podpořil žádost akreditace magisterského oboru Orální historie. 
 
 

 

 



4) Novela Volebního a jednacího předpisu AS UK FHS - elektronické volby (A. Svoboda a 
hosté) 

 
P. Jedelský (Přf UK) představil podobu a historii elektronických voleb do akademického senátu na 
Přírodoveděcké fakultě UK. Zástupci Přf UK jsou ochotni předat FHS UK know-how, které 
ohledně elektronických voleb mají.  
Hlasování o novele Volebního a jednacího předpisu UK FHS, která by umožnila provést volby do 
AS FHS elektronicky, bylo odloženo na červnové zasedání. 
  
Navrhovaný dodatekdo textu Volebního a jednacího předpisu UK FHS: 

„Na základě usnesení senátu se mohou volby provést částečně či úplně elektronicky pomocí 
počítačové sítě. Musí být zajištěno splnění podmínek podle zákona o vysokých školách. Současně 
bude zveřejněn dokument o technických podrobnostech organizace, průběhu a zabezpečení 
takových voleb. Případné námitky členů akademické obce fakulty řeší senát.“ 
 

V 17:00 se zástupci v AS FHS UK přesunuli do místnosti 5023, kde vyslechli prezentaci s volebním 
programem rektorského kandidáta Tomáše Zimy (1. LF UK) a zúčastnili se následné diskuse. 

 

5) Stanovisko k prezidentskému postoji ke jmenování doc. Putny profesorem (H. Novotná) 

 

Akademický senát vyšel z předběžných návrhů stanoviska a po diskusi sestavil následující konečné 
znění stanoviska: 
 
Akademický senát UK FHS vyslovuje podporu stanovisku rektora UK, vedení UK a vedení FHS v 
záležitosti profesury M. C. Putny. Akademický senát UK FHS je znepokojen postojem prezidenta ČR 
Miloše Zemana, který projevil odmítnutím jmenovat doc. Martina Putnu profesorem. Svým 
nerespektováním návrhu Vědecké rady Univerzity Karlovy nejen znevažuje odbornou kompetenci 
akademické obce, ale zároveň zasahuje do pravomoci vysokých škol. Jeho výroky o osobnosti doc. 
Putny směřují nejen proti akademickým svobodám zaručeným zákonem, ale i proti svobodám 
občanským, zaručeným Ústavou i Listinou základních práv a svobod. Symbolický význam instituce 
prezidenta republiky, jakožto nejvyšší státní instituce stojící nad osobními a politickými zájmy, 
zavazuje prezidenta k povinnosti adekvátně reprezentovat zemi a pečovat o její tradice. Jeho 
rozhodnutí delegovat jmenování profesorem na úřad ministra školství status této nejvyšší 
akademické hodnosti znevažuje a zároveň politizuje. 

  
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
(H. Novotná se od 17 hod. ze zasedání  omluvila - nehlasovala ) 
 

AS FHS UK  schválil stanovisko k prezidentskému postoji ke jmenování doc. Putny profesorem. 

 

6) Studentské konto (Š. Sedláček) 

Štěpán Sedláček seznámil AS FHS UK s průběhem zasedání Studentské komory ve věci 
studentského konta. 

 



AS FHS UK  vzal na vědomí.  

 

7) Němčina pro historiky (P. Wohlmuth)  

Petr Wohlmuth představil návrh na podporu německé kompetence v historicky laděných 
magisterských oborech formou jazykových kůrzů němčiny. Projekt Němčina pro historiky již byla 
představena proděkanovi Kružíkovi. Potřebné prostředky byly vedením schváleny. L.Císařovská 
poděkovala studentům, že seznámili vyučující s touto potřebou.  

AS FHS UK podporuje iniciativu studentů prosadit  němčinu pro historiky (schváleno tichým 
souhlasem) 

 

8) Zprůhlednění nominačního řízení v případě nominace na studentská ocenění (P. 
Wohlmuth)  

Petr Wohlmuth zahájil diskusi nad oceněními, která se udělují studentům. Vyjádřil přání Studentské 
komory, aby byl uplatňován nějaký všeobecně známý a průhledný proces nominace studentských 
prací na ceny.  

V následné diskusi o stávající praxi vyplynulo, že jedním z problémů je malá obeznámenost 
vyučujících s výjimečnými studentskými pracemi.  Zlepšení situace by mohl přispět  například 
sborník výjimečných absolventských prací. 

 

9) Různé 

Kandidatura prorektora Štecha (L. Benyovszky) 

Děkan Benyovszky tlumočil prosbu o nominaci. S. Štech spolupracuje s fakultou dlouhodobě. Je 
členem Vědecké rady FHS. Jeho vlastní fakulta (Pedf UK) jej zatím nejmenovala.  

AS FHS UK se rozhodl nominovat profesora Stanislava Štecha na rektora UK.  
 
Pro: 8  
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
(P. Wohlmuth se po kandidátské prezentaci ze zasedání omluvil – nehlasoval.) 
 

10) Zprávy ze AS UK (H. Čepelová) 

Nové informace o novele Vysokoškolského zákona budou známi v prní polovině června. 

AS UK i MŠMT jsou proti záměru ministerstva dopravy zrušit studentské slevy na jízdném 

 

Příští zasedání AS FHS UK bylo stanoveno na 20.6.2013 

 

 

 

 

 

 



Přehled schválených usnesení:  

 

221. AS UK FHS schválil zápis zasedání ze dne 4.4. 2013. 

222. AS UK FHS schválil zápis zasedání ze dne 25.4. 2013. 

223. AS UK FHS podpořil žádost akreditace magisterského oboru Orální historie. 
224. AS FHS UK  schválil stanovisko k prezidentskému postoji ke jmenování doc. Putny profesorem. 
225. AS FHS UK se rozhodl nominovat profesora Stanislava Štecha na rektora UK.  
 
 

Zapsal Štěpán Sedláček 


