Zápis z jednání AS UK FHS konaného 10. 10. 2013
Prezenční listina

– H. Novotná, J. Marek, P. Mücke, M. Pražáková Seligová, A. Svoboda,
J. Horský, L. Císařovská, J. Novotný
– P. Wohlmuth, P. Konůpka
Nepřítomni: – H. Čepelová, Š. Sedláček, K. Chlouba
Hosté:
– J. Kružík, J. Tourek
Přítomni:

Návrh bodů jednání:

1) Schválení zápisu zasedání AS UK FHS z 19. 9. 2013
2) Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015
3) Hodnocení pilotních evaluací (J. Homolka).
4) Diskuse o studentských evaluacích a jejich provedení (studentská komora).
5) Pokračování diskuse nominačního řízení studentských cen a vydání sborníku
studentských prací (P. Wohlmuth)
6) Instituce tutoriálu (P. Wohlmuth)
7) Organizace voleb do AS FHS 2013
8) Různé
Návrh schválen tichým souhlasem.
1/ Schválení zápisu zasedání AS UK FHS z 19. 9. 2013

Výsledky hlasování:
– pro:
10
– proti:
0
– zdržel se: 0
AS UK FHS schválil zápis ze dne 19. 19. 2013.
2/ Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 (J. Kružík)

J. Kružík seznámil plénum s problematikou přijímacího řízení pro akademický rok
2014/2015. Jako hlavní rozdíl oproti dosavadní praxi uvedl potřebu zakotvit poplatky
související s přijímacím řízením ve statusu Univerzity Karlovy.
Hlasování o přijetí předloženého návrhu:
– pro:
10
– proti:
0
– zdržel se: 0
229. AS UK FHS přijal návrh podmínek přijímacího řízení 2014–2015.

3) Hodnocení pilotních evaluací (J. Homolka)

Jakub Homolka krátce seznámil plénum s problematikou a s dosavadním stavem diskuse
ohledně studentských evaluací uvnitř SK AS UK FHS (dále jen SK AS). Uvedl také dva
drobné problémy, které je potřeba objasnit a vyřešit: 1) anglické evaluace dosud nebyly
posunuty na studijní oddělení, 2) na internetových stránkách fakulty není umístěn řád pro
hodnocení výuky studenty.
Zástupci SK AS navrhují k evaluaci nepoužívat papírových dotazníků a namísto
nich sestavit systém elektronické evaluace. Výhody tohoto řešení představí na příštím
zasedání K. Chlouba.
Zástupci SK AS navrhují, aby zodpovědnost za uskutečnění evaluací připadala na
vedení FHS UK, P. Konůpka navrhl jmenovitě proděkana pro studium J. Kružíka.
Dále proběhla diskuse, jejíž výsledky nebyly jednoznačné. Z toho důvodu byla SK
AS pověřena do příštího zasedání představit konkrétní návrh evaluací. Vedoucím
pracovní skupiny zodpovědné za přípravu tohoto návrhu byl jmenován P. Wohlmuth.
Proděkan pro studium J. Kružík uvedl několik argumentů proti tomu, aby evaluace
provádělo vedení fakulty. Evaluace by podle něj měla zůstat v rukou studentů, k čemuž se
v následné diskusi přiklonili i další zástupci AS z řad učitelů. Podobu dotazníku by měl
dle J. Kružíka schvalovat AS UK FHS a samotnou realizaci evaluací by měli mít na starost
studenti. Aby zodpovědnost za evaluace připadla proděkanu pro studium, však neodmítá
a přislíbil, že bude sestaven systém odměn pro studenty, kteří budou evaluace připravovat
a realizovat. Evaluací bude patrně pověřen také jeden zaměstnanec studijního oddělení.
K elektronické formě uvedl J. Kružík několik výhrad, přesto ji neodmítá.
Svoboda krátce představil výsledky jednání legislativní komise AS UK ohledně
návrhu Řádu pro hodnocení výuky studenty FHS. Komise navrhuje několik drobných
změn (viz Zápis ze schůze legislativní komise AS UK konané dne 21. května 2013). O
přijetí těchto změn AS FHS UK hlasoval.
Hlasování o přijetí změn v návrhu Řádu pro hodnocení výuky studenty FHS
– pro:
10
– proti:
0
– zdržel se: 0
230. AS UK FHS přijal návrh Legislativní komise AS UK ze dne 21. 5. 2013 (bod 2, odst. E) na
provedení legislativně technických oprav v návrhu změny Řádu pro hodnocení výuky studenty FHS
(poř. č. 11/2013; č. j. 120/2012).
5/ Pokračování diskuse nominačního řízení studentských cen a vydání sborníku
studentských prací (P. Wohlmuth)

P. Wohlmuth navrhnul, aby AS UK FHS pověřil pracovní skupinu sestávající z 2 studentů
a 2 učitelů, která bude mít na starost další přípravu sborníku včetně sestavení redakčního
řádu.
Z následné diskuse vyplynulo: 1) financování by mohlo být zajišťováno prostředky
z PRVOUK; 2) student by měl zasílat redakci již upravený článek a nikoli pouze abstrakt,
padl ovšem rovněž návrh publikovat pouze jednotlivé kapitoly; 3) výhodou oproti
specifickému výzkumu je možnost prezentovat rozmanitost prací vznikajících na FHS,

která bude reprezentovat studentstvo; 4) SK AS do příštího zasedání připraví konkrétní
návrh podoby sborníku.
6) Instituce tutoriálu (P. Wohlmuth)

Bod zrušen z důvodu nepřipravenosti ze strany SK AS.
7) Organizace voleb do AS FHS 2013

Navržen termín voleb: 30. 11. – 4. 12. 2013. Volby se budou konat zároveň v budově
v Jinonicích i na Veleslavíně. Jelikož LVT nedokáže zajistit paralelní volby na dvou
místech, bude místo voleb jednotlivým členům akad. obce připsáno na základě jejich
příslušnosti k oboru resp. katedře. Bude možné předem zažádat o změnu volebního místa.
Volební místnosti budou otevřeny od 10:00 do 17:30; 4. 12. na Veleslavíně jen do 15:30.
Hlasování o navrženém termínu voleb:
– pro:
7
– proti:
0
– zdržel se: 0
ad 8) Různé

P. Konůpka seznámil plénum s návrhem SK AS na přerozdělení finančních prostředků ze
Studentského konta (viz Zápis ze zasedání Studentské komory Akademického senátu FHS
UK ve věci rozdělování finančních prostředků ze Studentského konta ze dne 3. 10. 2013).
AS FHS UK bere tento návrh na vědomí.
Termín příštího zasedání byl stanoven na 14. 11. 2013.
Přehled schválených usnesení:

229. AS UK FHS přijal návrh podmínek přijímacího řízení 2014–2015.
230. AS UK FHS přijal návrh Legislativní komise AS UK ze dne 21. 5. 2013 (bod 2, odst. E) na
provedení legislativně technických oprav v návrhu změny Řádu pro hodnocení výuky studenty FHS
(poř. č. 11/2013; č. j. 120/2012).

V Praze dne 10. 10. 2013
Zapsal Petr Konůpka

