Zápis z jednání AS FHS UK konaného 6. 11. 2014
Prezenční listina

Přítomni:

A. Svoboda, J. Novotný, H. Novotná, J. Horský, L. Císařovská,
M. Seligová, P. Mücke, J. Marek, V. Štěrba, J. Matoušek
Nepřítomni: V. Vávrová (omluvena), O. Tůma, K. Zelenková
Hosté:
J. Kružík
Návrh bodu jednání:

1) Schválení zápisu zasedání AS FHS UK v Praze z 2. 10. 2014
2) Vyjádření k Opatření děkana o výši prospěchových stipendií za akademický rok
2013/2014 (J. Kružík)
3) Volba delegáta do RVŠ (A. Svoboda)
4) Organizace voleb do AS FHS UK (H. Novotná)
5) Termín volby návrhu na jmenování děkana fakulty (A. Svoboda)
6) Různé
AS FHS UK tichým souhlasem schválil návrh pořadu jednání.
1. Schválení zápisu zasedání AS FHS UK v Praze ze dne 2. 10. 2014

Výsledky hlasování o přijetí zápisu ze dne 2. 10. 2014
- proti: 0
- pro: 9
- zdrželi se: 0
AS FHS UK schválil zápis ze dne 2. 10. 2014
2. Vyjádření k Opatření děkana o výši prospěchových stipendií za akademický rok
2013/2014 (J. Kružík)

J. Kružík shrnul podmínky pro získání prospěchového stipendia, které jsou zároveň
k dispozici na webu fakulty. Uvedl také, že pokud student má nárok na stipendium
ve dvou oborech, jež studuje, má nárok pouze na jedno stipendium. Stav fondu na
vyplácení stipendií je 7,4 milionu, což je méně než loni. Pokles činí zhruba 800 tisíc
Kč, a to díky vyplacení stipendií pro doktorandy z důvodu novely ze strany
rektorátu a nevybrání stejných prostředků jako loni. Všechna stipendia jsou
vypláceny z fondu, a to v maximální výši 33 000 Kč. Zmínil také, že pokud by pokles
ve výběru pokračoval, bylo by nutné zvážit snížení stipendia.
J. Matoušek vznesl dotaz, jak je to se stipendii za poslední ročník. J. Kružík
odpověděl, že reálně se dá stipendium na bakaláři získat 2x. Vyplývá to
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z příslušného řádu, a pokud by stipendium dostali i další studenti, muselo by se
snížit stipendium i těm původním. Problematika je tak v tomto ohledu široká.
J. Marek se dotázal, zda se dá utvořit nějaké paušální stipendium pro určité
podmínky. J Kružík řekl, že takové již existuje a je ve výši 10 000 Kč. Není nárokové,
ale navrhuje ho vedoucí katedry za excelentní průměr.
H. Novotná se zeptala, jak často se toto stipendium udílí. J. Kružík odpověděl, že je
to častější u magisterských oborů a to zhruba 10-15 %, zatímco u bakalářského
programu, kde se i jinak vypočítává průměr, to je zhruba 1 %.
257. AS FHS UK vyjádřil kladné stanovisko k výši prospěchových stipendií za rok 2013/14.

Vzhledem k avizovanému odchodu proděkana Kružíka požádal J. Marek o částečné
předjednání jednoho tématu pro bod 6. Různé:
6a. Různé – nabídky vypracování kvalifikační práce (J. Marek)

J. Marek zaregistroval mnoho nabídek firem na napsání studentské kvalifikační
práce. Jsou firmy, které připravují jen „podklady“, jiné tvrdí, že vypracují celou práci
za studenta. J. Marek připomněl, že zárukou vypracování práce studentem je pouze
jeho čestné prohlášení na začátku práce. Služby těchto firem vidí J. Marek jako
podvodné jednání, a položil otázku, zda by se proti tomu dalo nějak zasáhnout.
Navrhnul, aby senát pověřil právníka, který by nabídky těchto firem prověřil.
J. Kružík se před svým odchodem k tomuto bodu ještě vyjádřil. O nabídkách ví,
nicméně nepředpokládá řešení této situace právní cestou. V případě pochybností o
autorství práce by student samozřejmě neměl projít obhajobou. Na rozdíl od jiných
fakult, které mají i jiné formy obhajoby závěrečné práce (např. jen jeden posudek), J.
Kružík věří, že naše fakulta má metodiku, která podvrh odhalí. Výsledkem krátké
diskuse mezi členy senátu byl závěr, že na naší fakultě k takovým obhajobám zřejmě
nedochází.
Jednání senátu se vrátilo k bodu 3.
3. Volba delegáta do RVŠ (A. Svoboda)

Předseda A. Svoboda informoval senát, že P. Himl souhlasí s nominací do Rady
vysokých škol a senát ho tak může nominovat. Zástupce za studenty senát
nenavrhnout nemá.
Výsledky hlasování o nominování P. Himla do RVŠ:
- proti: 0
- pro: 9
- zdrželi se: 0
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258. AS FHS UK nominoval jako zástupce za FHS UK do Rady vysokých škol P. Himla.
4. Organizace voleb do AS FHS UK (H. Novotná)

H. Novotná uvedla, že se volební komise sešla začátkem října. Oznámila senátu, že
elektronické volby nejsou možné, jelikož je velký senát ještě neschválil. Volby se tak
budou konat klasickou, papírovou formou a to v sídle děkanátu, tedy pouze
v Jinonicích. Ve volební komisi bude také J. Tourek. Pro volební urny se nabízejí dvě
místa a to buď kabinet doc. Pince, nebo místnost kvalitativního modulu. Pokud tyto
prostory nevyjdou, budou se volby konat v Y6004. Rozpis služeb na volebních
místech se stanoví později.
J. Matoušek se nabídl do volební komise a nabídl i pomoc s výběrem studentských
členů komise.
Na závěr předsedkyně komise H. Novotná konstatovala, že se komise sejde ještě
koncem listopadu.
5. Termín volby návrhu na jmenování děkana fakulty (A. Svoboda)

Předseda A. Svoboda připomněl, že termín volby děkana se musí uveřejnit
nejpozději 60 dní předem. Volba by tak měla být v březnu a termín vyhlášen
začátkem ledna.
J. Marek žádá vyhlášení termínu co nejdříve, aby se dal dostatečný čas pro návrhy
kandidátů.
Po krátké diskusi se členové senátu shodli na vyhlášení data volby již dnes, a to na
den 5. 3. 2015.
Výsledky hlasování o termínu volby návrhu na jmenování děkana fakulty:
- proti: 0
- pro: 9
- zdrželi se: 0
259. AS FHS UK se usnesl na termínu volby návrhu na jmenování děkana fakulty, a to 5. 3.
2015. Návrhy lze podávat do 1. 2. 2015 a představení kandidátů může proběhnout od 2. 2.
2015 do 26. 2. 2015, tedy 7 dní před volbou.
6b.

Různé – nabídky vypracování kvalifikační práce (J. Marek)

Senát se k tomu tématu vrátil a H. Novotná nakonec navrhla požádat J. Marka a
vedení, aby zvážilo pověření právníka, který by posoudil, zda jsou tyto služby firem
legální. Jednalo by se tak o právní rozbor těchto praktik.
J. Matoušek na závěr všechny pozval na debatu s rektorem a středoevropskými
presidenty a požádal i o rozeslání pozvánky studentům.
Termín příštího zasedání
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Termín příštího zasedání byl stanoven na 11. 12. 2014 od 16:00.
Přehled schválených usnesení:

257. AS FHS UK vyjádřil kladné stanovisko k výši prospěchových stipendií za rok 2013/14.
258. AS FHS UK nominoval jako zástupce za FHS UK do Rady vysokých škol P. Himla.
259. AS FHS UK se usnesl na termínu volby návrhu na jmenování děkana fakulty, a to 5. 3.
2015. Návrhy lze podávat do 1. 2. 2015 a představení kandidátů může proběhnout od 2.
2. 2015 do 26. 2. 2015, tedy 7 dní před volbou.

V Praze dne 6. 11. 2014
Zapsal Vojtěch Štěrba

