Zápis z jednání AS UK FHS konaného 12. 12. 2013
Prezenční listina

Přítomni:

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

Návrh bodů jednání:

1) Schválení zápisu zasedání AS FHS UK z 14. 11. 2013
2) Návrh na rozdělení výsledku hospodaření FHS za rok 2012 (L. Benyovszky, K. Strnad)
3) Návrh změny přílohy č. 6 Statutu UK (A. Svoboda)
4) Výsledky a průběh voleb do AS FHS 2013 (J. Tourek)
5) Různé
Návrh schválen tichým souhlasem.
1/ Schválení zápisu zasedání AS FHS UK z 14. 11. 2013

Plénum se shodlo na potřebě úprav navržených H. Novotnou a A. Svobodou. O schválení
zápisu se následně hlasovalo.
Výsledky hlasování:
– proti: 0
– pro: 7
– zdrželi se: 1
AS UK FHS schválil zápis ze dne 14. 11. 2013 s požadavkem provést úpravy navržené
H. Novotnou a A. Svobodou.
2/ Návrh na rozdělení výsledku hospodaření FHS za rok 2012 (L. Benyovszky, K. Strnad)

L. Benyovszky krátce představil problematiku a předal slovo K. Strnadovi. K. Strnad
plénum podrobněji seznámil s výsledky hospodaření (účetní výsledek hospodaření činí
842 686 Kč) a návrhem na rozdělení prostředků (celkový částka k rozdělení činí 3 865
tis. Kč). K. Strnad navrhuje část (1 809 tis. Kč) rozdělit do fondu odměn a zbytek ponechat
nerozdělen.
Plénum hlasovalo o schválení návrhu.
Výsledky hlasování:
– proti: 0
– pro: 8
– zdrželi se: 0
236. AS UK FHS schválil návrh rozdělení výsledku hospodaření FHS za rok 2012.

3/ Návrh změny přílohy č. 6 Statutu UK (A. Svoboda)

A. Svoboda seznámil plénum s problematikou. L. Benyovszky doplnil, že výše
navrhovaných poplatků je podle něj plně v souladu se zájmy FHS UK.
Plénum hlasovalo o ponechání návrhu bez připomínek.
Výsledky hlasování:
– proti: 0
– pro: 8
– zdrželi se: 0
237. Plénum AS FHS UK bylo seznámeno s návrhem změny přílohy č. 6 Statutu UK a ponechává
jej bez připomínek.
4/ Výsledky a průběh voleb do AS FHS 2013 (J. Tourek)

J. Tourek seznámil plénum s výsledky voleb do AS FHS UK 2013 a s volební účastí.
Z výsledků je patrný vyšší zájem o AS v řadách studentů a učitelů z bakalářského studia,
než studentů a učitelů z magisterských kateder. Výsledky volební účasti dle J. Tourka také
poukazují na potřebu zavedení elektronických voleb. Neosvědčila se podle něj rovněž
praxe stanovit voličům místo voleb a pro příště navrhuje zvážit, zda je nutné, aby byla
volební místnost otevřena i v budově na Veleslavíně po celé 4 dny a zda je nezbytný
sobotní termín voleb pro kombinované studenty.
Během následující diskuse se řešila zejména otázka zavedení elektronických voleb
a otázka zvýšení zájmu o akademickou samosprávu zejména mezi studenty. Diskutována
byla jednak nízká volební účast a jednak nezájem do AS FHS kandidovat. Jako velmi
naléhavá byla často zmiňována potřeba zjednodušit systém voleb, k čemuž by právě
napomohly volby elektronickou formou.
A. Svoboda na závěr shrnul diskusi takto: 1) všichni se shodují na potřebě zvýšit
zájem o akademickou samosprávu, 2) z hlediska ekonomického, patrně však nikoli
z hlediska volební účasti, je podle mnohých vhodné zavést elektronickou formu voleb.
5) Různé
Akreditace doktorského studia Evropské soudobé dějiny (ESD) ve spolupráci s Ústavem
soudobých dějin Akademie věd ČR (ÚSD AV ČR)

P. Mücke vyzval L. Benyovszkého a J. Kružíka, aby plénum informovali o chystaném
doktorském programu Evropské soudobé dějiny, který by navazoval na současné
magisterské obory Orální historie – soudobé dějiny a Evropské kulturní a duchovní dějiny.
L. Benyovszky upozornil na mnohá úskalí, která se s novým programem pojí.
Problémem je zejména správně vyřešit vztah mezi FHS, UK a MŠMT – každá z těchto
institucí zastává určitá pravidla a má určité požadavky. Akreditaci je potřeba sestavit tak,
aby byla dle veškerých kritérií výhradně akreditací FHS. Jakékoli jiné stanovisko považuje
L. Benyovszky – i vzhledem k předchozím zkušenostem – za institučně riskantní a
nezodpovědné.
Následně proběhla diskuse. Dle J. Kružíka jsou na fakultě v současnosti
2 magisterské obory historického zaměření, které mají zájem na doktorském studiu.

Fakulta má možnost sestavit pouze jeden doktorský obor. Problém se v současnosti
odehrává uvnitř fakulty. Dle J. Horského je důležité zachovat možnost spolupráce mezi
fakultou a ústavy AV ČR – přestože souhlasí s tím, že by nebyla vhodná společná
akreditace. Dle L. Benyovszkého je problémem stanovisko některých učitelů FHS, kteří po
rozhodnutí o akreditování oboru ESD pouze v rámci FHS na svůj podíl při akreditaci ESD
rezignovali. Dle J. Kružíka je přes veškeré tyto problémy akreditace velmi reálná,
doktorské studium historie bude s velkou pravděpodobností otevřeno.
H. Novotná vznesla dotaz, jaký je argument pro spolupráci s ÚSD AV ČR. Dle
J. Kružíka ÚSD AV ČR na jednu stranu nabízí např. knihovny, technické zajištění, vedoucí
prací. Dříve bývaly společné akreditace velmi populární. Na druhou stranu se však tato
spolupráce často ukázala jako velmi problematická.
Rezignace P. Himla na funkci v RVŠ

J. Horský informoval plénum o rozhodnutí P. Himla rezignovat na funkci delegáta v RVŠ.
Návrh SK AS FHS UK na rozdělení finančních prostředků ze Studentského konta

P. Konůpka informoval plénum o návrhu SK AS na rozdělení posledních zbývajících
prostředků ze Studenského konta za rok 2013 (celkem 8 000 Kč).
238. AS FHS UK bere návrh SK AS FHS UK na rozdělení finančních prostředků ze Studentského
konta na vědomí.
Termín příštího zasedání

Termín příštího zasedání byl dohodnut na 16. 1. 2014 od 16:00.
Přehled schválených usnesení:

236. AS UK FHS schválil návrh rozdělení výsledku hospodaření FHS za rok 2012.
237. Plénum AS FHS UK bylo seznámeno s návrhem změny přílohy č. 6 Statutu UK a ponechává
jej bez připomínek.
238. AS FHS UK bere návrh SK AS FHS UK na rozdělení finančních prostředků ze Studentského
konta na vědomí.

V Praze dne 12. 12. 2013
Zapsal Petr Konůpka

