
 Zápis z jednání AS UK FHS konaného 11. 12. 2014 

Prezenční listina  

Přítomni: L. Císařovská, J. Horský, J. Marek, P. Mücke, J. Novotný, A. Svoboda, 
M. Seligová, J. Matoušek, V. Štěrba, V. Vávrová 

Nepřítomni: K. Zelenková, O. Tůma, H. Novotná (omluvena) 
Hosté:  L. Benyovszky, J. Kružík, M. Pětová, K. Strnad, J. Tourek, P. Konůpka 

Návrh bod ů jednání: 

1) Schválení zápisu zasedání AS FHS UK v Praze z 6. 11. 2014 
2) Volby do AS UK FHS 2014 (H. Novotná) 
3) Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013 (K. Strnad) 
4) Informace o investičním záměru (M. Pětová) 
5) Otevřený dopis rektorovi UK (L. Benyovszky) 
6) Schválení Závěrečné zprávy o průběhu studentských evaluací (P. Konůpka) 
7) Zpráva k návrhu změny Přílohy č. 6 Statutu UK (J. Kružík) 
8) Různé 

AS UK FHS schválil návrh pořadu jednání tichým souhlasem. 

1/ Schválení zápisu zasedání AS FHS UK ze dne 6. 11 . 2014 

Vzhledem k tomu, že zápis z posledního zasedání AS FHS UK nebyl senátorům 
nedopatřením rozeslán, bude schválen na příštím zasedání Senátu – 22. 1. 2015. 

2/ Volby do AS UK FHS 2014 (J. Tourek)  

Vzhledem k absenci H. Novotné, která byla pro nemoc omluvena, přednesl zprávu 
o průběhu a výsledcích voleb do AS FHS UK J. Tourek. Informoval, že účast 
učitelů byla pravděpodobně vzhledem k nadcházející volbě děkana FHS UK vyšší, 
volilo 66 % učitelů. Oproti tomu se volba děkana neodrazila na studentské účasti. 
Možnost volit využilo 8,7 % studentů. Volby i jejich výsledky vcelku nepřinesly 
žádné překvapení. Jedinou pozoruhodnou věcí je, že všichni studentští kandidáti, 
kteří nebyli vylosováni, studují magisterské nebo doktorské obory. Vzhledem 
k tomu musel do studentské kurie budoucího Senátu postoupit z 12. místa podle 
pořadí výsledků voleb student bakalářského studia, Daniel Eidi Hakimi. Tento 
jeho postup je důsledkem platného opatření, podle něhož musí být ve studentské 
kurii zastoupeni studenti bakalářských i vyšších stupňů studia a to alespoň jedním 
zástupcem. 
Předseda Senátu se následně vyjádřil v tom smyslu, že je nutné zdůrazňovat 
studentům důležitost Senátu a to zejména vzhledem ke skutečnosti, že v minulosti 
se účast studentů u voleb pohybovala okolo 30 %. 
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AS FHS UK vzal zprávu na vědomí. 

3/ Návrh na rozd ělení výsledku hospoda ření za rok 2013 (K. Strnad)  

K. Strnad podal návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013. Uvedl, že 
výsledek k rozdělení činí 3.109.670 Kč a standardně existují 3 varianty, jak s těmito 
prostředky naložit: Nemusí se rozdělit vůbec, rozdělí se úplně do jednotlivých 
fondů Fakulty, nebo se rozdělí částečně do fondů a částečně zůstanou 
v nerozděleném zisku Fakulty. S uvedenými prostředky navrhuje naložit podle 
třetí možnosti a to tak, že maximální výše z nich (3 % objemu hrubých mezd z roku 
2013), tedy 1.880.942 Kč, bude přidělena do Fondu odměn a zbývající částka, 
1.228.728 Kč, bude ponechána v nerozděleném zisku Fakulty s tím, že může být 
v budoucnu přidělena do některého z fondů a to podle potřeby. Tento postup 
rozdělení prostředků po vyhodnocení výsledků hospodaření Fakulty byl použit i 
v minulém roce. 
 
Předseda senátu navrhl následující formulaci usnesení: 
„AS FHS UK schvaluje předkládaný návrh na rozdělení finančních prostředků 
z výsledku hospodaření FHS UK za rok 2013.“ 
 
Výsledky hlasování: 
– proti: 0 
– pro: 10 
– zdrželi se: 0 

260. AS FHS UK schvaluje předkládaný návrh na rozdělení finančních prostředků 

z výsledku hospodaření FHS UK za rok 2013. 

4/ Informace o investi čním zám ěru (M. Pětová)  

M. Pětová informovala Senát o současném stavu projektu přestavby stávajícího 
objektu v Troji na novou budovu FHS. V současné době je vybrána firma na 
administraci dalších částí VŘ. Administrátorem dalších částí VŘ bude kancelář 
Řanda Havel Legal, osloveny byly 3 firmy, z nichž tato byla vybrána jako nejlepší. 
Tato firma bude zajišťovat VŘ na technický dozor investora, dodavatele stavby a 
bude také zajišťovat zhotovení smlouvy na stavební práce. Z toho důvodu bylo 
vhodné vybrat klasickou advokátní kancelář, která má se zakázkami tohoto typu a 
rozsahu dostatečné zkušenosti. VŘ na dodavatele stavby by mělo být vyhlášeno 
v lednu. Když vyjdou optimistické prognózy, mělo by se začít stavět v létě 2015. 

Předseda senátu paní proděkance M. Pětové za její zprávu jménem celého senátu 
poděkoval. 
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5/ Otevřený dopis rektorovi UK (L. Benyovszky)  

Pan děkan přednesl Senátu svůj postoj vůči průběhu oslav 17. listopadu v té 
podobě, v jaké byly Karlovou univerzitou a jejím rektorem zajištěny. Senátorům 
sdělil, že postoj UK k průběhu oslav i k následnému ohlasu na ně, se neztotožňuje 
se stanoviskem FHS, kterou on zastupuje. Z toho důvodu se svým podpisem 
připojil k otevřenému dopisu rektorovi UK a dále mu poslal osobní dopis, v němž 
vyjádřil naději, že ze strany UK došlo k nedorozumění. Pan děkan také uvedl, že 
by byl v dané věci rád projednal svůj postup se Senátem, ale v rychlém sledu 
událostí na to neměl dostatek času. 
Z následné diskuze, které se účastnili A. Svoboda, J. Marek, L. Císařovská a další, 
vyplynulo následující usnesení Senátu: 
„AS FHS UK se ztotožňuje se stanoviskem pana děkana, které vyjádřil svým 
podpisem na otevřeném dopisu Magnificenci panu rektorovi ze dne 24. 11. 2014.“ 
 
Výsledky hlasování o usnesení: 
– proti: 0 
– pro: 10 
– zdrželi se: 0 

261. AS FHS UK se ztotožňuje se stanoviskem děkana Benyovszkého, které vyjádřil svým 

podpisem na otevřeném dopisu Magnificenci panu rektorovi ze dne 24. 11. 2014. 

6/ Schválení Záv ěrečné zprávy o pr ůběhu studentských evaluací (P. Kon ůpka) 

P. Konůpka předložil zprávu o průběhu studentských evaluací. Ty proběhly 
elektronicky v SISu. Výsledky se dají rozdělit na dvě části. První z nich představuje 
číselné hodnocení předmětů, které je hodnoceno podle známkové stupnice jako ve 
škole 1–5. Tohoto hodnocení se účastnilo kolem 10 %  studentů. Slovní hodnocení, 
druhá část evaluace, mělo návratnost pouze kolem 1 %. P. Konůpka upozornil, že 
za pozornost stojí předměty, které skončily s číselným hodnocením 3,5 a horším. 
Z povinných bakalářských kurzů měly toto negativní hodnocení SVIP a Úvod do 
sociologie, pozitivně byl hodnocen Úvod do ekonomie. 
Způsob hodnocení má být v budoucnu změněn, protože není jasné, zda např. 
hodnocení obtížnosti předmětu nedostatečnou znamená, že je předmět příliš 
obtížný, nebo snadný. 
 
Výsledky hlasování o Závěrečné zprávě o průběhu studentských evaluací: 
– proti: 0 
– pro: 10 
– zdrželi se: 0 

262. AS FHS UK Závěrečnou zprávu o průběhu studentských evaluací přijal. 
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7/ Zpráva k návrhu zm ěny Přílohy č. 6 Statutu UK (J. Kružík) 

Pan proděkan přednesl Senátu zprávu o výše zmíněné změně přílohy č. 6 Statutu 
UK. Změna ve Statutu UK je vynucena současnou judikaturou a dává podle pana 
proděkana smysl. Týká se změny vzniku nároku na poplatky ze studia. Doposud 
se poplatky vyměřovaly do budoucna, podle nové úpravy bude poplatek za 
studium splatný teprve po tom, co na něj vznikne nárok.  
Současně s touto změnou je ale připravována i změna opatření rektora, jejímž 
smyslem je, že v případě, kdy student absolvuje studia po datu vzniku poplatku, 
jej bude muset uhradit, protože na něj vznikne fakultám platný nárok. (Týká se 
těch, kteří absolvují po 4 letech a 1 měsíci.) Dosud studenti absolvovali mezi datem 
vzniku poplatku a jeho splatností, a poplatky jim byly odpouštěny. Nyní se takové 
poplatky budou od studentů vymáhat.  

Další změny, které pan proděkan představil, jsou tyto: 

− Mění se lhůty o vydání rozhodnutí rektora v přezkumném řízení. 

− Děkan fakulty se nebude nadále muset automaticky vyjadřovat ke sporným 
otázkám mezi UK a studenty, ale bude se vyjadřovat jen tehdy, bude-li o to 
rektorem nebo studentem požádán. 

− Studenti, kteří úspěšně završí bakalářská studia dvakrát nebo byli v jednom 
takovém pokusu neúspěšní, nebudou muset platit poplatky za magisterská 
studia. 

Celkově se podle J. Kružíka zjednoduší administrativa vybírání poplatků za studia. 

 

Diskuze: Účastnili se jí J. Horský, M. Seligová a A. Svoboda. Hlavní otázkou bylo, 
zda je navrhovaná změna v souvislosti s poplatky racionální. Panovala shoda, že 
ano. Druhou otázkou bylo, zda existuje příčinná vazba mezi vyměřováním 
poplatků v souvislosti s absolvováním a jejich vyměřením ex post. Po diskuzi bylo 
navrženo tuto změnu přijmout prostřednictvím usnesení. 
„AS UK FHS schvaluje navrhované dílčí změny přílohy č. 6 Statutu UK (čj. 
305/2014) bez připomínek. Pouze vyjadřuje obavu v souvislosti s bodem 1 ve 
vazbě na připravované opatření rektora, které ruší možnost studentovi odpustit 
poplatek v souvislosti s absolvováním studia.“ 
Akademický senát UK FHS se zároveň v této souvislosti ohrazuje proti 
nedomyšlenosti a nevhodnosti termínového harmonogramu, který bylo možné 
respektovat pouze zcela mimořádně. 
 

Výsledky hlasování: 
– proti: 0 
– pro: 9 (J. Marek musel před tímto hlasováním zasedání Senátu opustit.) 
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– zdrželi se: 0 

263. AS UK FHS schvaluje navrhované dílčí změny přílohy č. 6 Statutu UK (čj. 305/2014) 

bez připomínek. Pouze vyjadřuje obavu v souvislosti s bodem 1 ve vazbě na připravované 

opatření rektora, které ruší možnost studentovi odpustit poplatek v souvislosti 

s absolvováním studia. 

8/ Různé 

Pan děkan upozornil, že poslední zasedání zástupců UK s odborovým svazem má 
za výsledek změnu v udělování výjimek při opakovaném uzavírání smluv na dobu 
určitou. Smlouva na dobu určitou může být se zaměstnanci UK uzavřena pouze 
3krát po sobě. Výjimka z tohoto pravidla stanoveného Zákoníkem práce byla 
zřízena pro všechny kategorie zaměstnanců kromě asistentů a lektorů. Toto nové 
opatření o udělování výjimek bylo schváleno Kolegiem rektora a vejde v platnost. 

Termín p říštího zasedání  

Termín příštího zasedání byl stanoven na 22. 1. 2014 od 16:00. 

Přehled schválených usnesení: 

260. AS FHS UK schvaluje předkládaný návrh na rozdělení finančních prostředků 

z výsledku hospodaření FHS UK za rok 2013. 
261. AS FHS UK se ztotožňuje se stanoviskem děkana Benyovszkého, které vyjádřil svým 

podpisem na otevřeném dopisu Magnificenci panu rektorovi ze dne 24. 11. 2014. 
262. AS FHS UK Závěrečnou zprávu o průběhu studentských evaluací přijal. 
263. AS UK FHS schvaluje navrhované dílčí změny přílohy č. 6 Statutu UK (čj. 

305/2014) bez připomínek. Pouze vyjadřuje obavu v souvislosti s bodem 1 ve vazbě 

na připravované opatření rektora, které ruší možnost studentovi odpustit poplatek 

v souvislosti s absolvováním studia. 

 

V Praze dne 11. 12. 2014 
Zapsala Věra Vávrová 


