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Zápis z jednání AS UK FHS konaného 19. 2. 2015 

Prezenční listina 

Přítomni: 

A. Svoboda, L. Císařovská, J. Horský, H. Novotná, J. Novotný, M. Pražáková-Seligová,  

P. Himl, N. Maslowski 

F. Schneider, J. Mára, V. Krejcar, P. Konůpka 

Nepřítomni: 

D. Eidi Hakimi 

Hosté: 

L. Benyovszky, A. Šimek, M. Rádl 

Návrh bodů jednání: 

1) Schválení zápisu zasedání AS UK FHS z 22. 1. 2015 

2) Zpráva o činnosti AS UK FHS ve volebním období 2014/2015 (A. Svoboda) 

3) Volba předsedy a místopředsedů AS FHS UK 

4) Rozdělení financí v rámci programu Prvouk pro rok 2015 (L. Benyovszky) 

5) Návrh SK AS FHS UK na rozdělení zbývajících finančních prostředků ze Studentského 

konta pro rok 2014 (P. Konůpka) 

6) Studentské evaluace výuky 2014 (H. Novotná) 

7) Různé 

Návrh schválen tichým souhlasem. 

1 | Schválení zápisu zasedání AS FHS UK ze dne 22. 1. 2015 

Přítomní zástupci AS FHS pověřili zapisovatele opravou chybně uvedeného data příštího 

zasedání a data vyhotovení zápisu. 

Hlasování 

Plénum: 12, proti: 0, pro: 12, zdrželi se: 0. 

AS UK FHS schválil zápis ze dne 22. 1. 2015. 

2 | Zpráva o činnosti AS UK FHS ve volebním období 2014/2015 (A. Svoboda) 

A. Svoboda zprávu představil. Na základě diskuse navržena dílčí změna: počet jednání 

Studentské komory ohledně Studentského konta upravit ze 4 na 3 (4. jednání proběhlo až 

dodatečně v novém volebním období a v novém složení SK).  

Zpráva o činnosti AS FHS UK FHS byla přijata tichým souhlasem. 
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3 | Volba předsedy a místopředsedů AS FHS UK 

Do volební komise se přihlásili: H. Novotná, L. Císařovská, F. Schneider. Předsedkyní 

volební komise zvolena H. Novotná. Z důvodu nominace na pozici místopředsedkyně se 

H. Novotná členství ve volební komisi následně vzdala a nově zvoleným předsedou 

volební komise se stal P. Himl. 

Nominace 

J. Horský nominuje na pozici předsedy A. Svobodu, ten nominaci přijímá. 

J. Mára nominuje na pozici místopředsedy P. Konůpku, ten nominaci přijímá. 

L. Císařovská nominuje na pozici místopředsedkyně H. Novotnou, ta nominaci přijímá  

a současně se tím vzdává členství ve volební komisi. 

Výsledky hlasování 

Ve volbě předsedy bylo o jediném kandidátu A. Svobodovi hlasováno takto: odevzdáno 

celkem 12 hlasovacích lístků, všechny platné; proti: 0, pro: 11, zdrželi se: 1. 

Předsedou AS FHS UK byl zvolen A. Svoboda. 

Ve volbě místopředsedy bylo o prvním kandidátu P. Konůpkovi hlasováno takto: 

odevzdáno celkem 12 hlasovacích lístků, všechny platné; proti: 0, pro: 11, zdrželi se: 1. 

O druhém kandidátu H. Novotné bylo hlasováno takto: odevzdáno celkem 12 hlasovacích 

lístků, všechny platné; proti: 0, pro: 11, zdrželi se: 1. 

Místopředsedy AS FHS UK byli zvoleni P. Konůpka a H. Novotná. 

4) Rozdělení financí v rámci programu Prvouk pro rok 2015 (L. Benyovszky) 

Děkan fakulty L. Benyovszky poblahopřál nově zvolenému předsednictvu AS FHS UK  

a podrobně představil problematiku rozdělení financí v rámci programu Prvouk. Celkově 

zhodnotil situaci jako příznivou (oproti očekávání). 

Diskuse 

V následující diskusi upozornil J. Horský, že v případě programu P20 mají na rozdíl od 

ostatních programů velký podíl na vytvářeném vědeckém výkonu doktorandi  

a magisterští studenti.  

H. Novotná se zeptala na 1) příčiny klesajícího trendu v případě programu P19 (zda se 

v tomto promítá změna v zařazení sociologie) a dále 2) zda lze předpokládat, že dosavadní 

nepříliš vhodný systém přerozdělování financí bude užíván i nadále. Dle L. Benyovszky je 

potřeba při sledování trendu vzít na zřetel, že se zde promítá vývoj za pětiletí 2008—2013. 

Změny jsou zapříčiněny jednak změnami personálními (přeřazení výkonných jedinců do 

jiných kategorií) a jednak poklesem výkonu některých jednotlivců, kteří v předchozím 

období podali mimořádný výkon. Další vývoj systému hodnocení vědecké práce je dle L. 

Benyovszky nepředvídatelný, nadále tedy musíme počítat spíše se současným systémem. 
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Hlasování o přijetí návrhu 

Plénum: 12, proti: 0, pro: 12, zdrželi se: 0. 

268. AS FHS UK přijal návrh rozdělení institucionální podpory pro rok 2015 na jednotlivé 

programy uskutečňované na FHS UK. 

5) Návrh SK AS FHS UK na rozdělení zbývajících finančních prostředků ze Studentského 

konta pro rok 2014 (P. Konůpka) 

P. Konůpka představil návrh Studentské komory na rozdělení zbývajících finančních 

prostředků ze Studentského konta pro rok 2014. Částku ve výši 8000 Kč navrhuje SK AS 

FHS využít v plné výši na organizaci plesu FHS UK. 

M. Maslowski upozornil na nesrovnalosti mezi částkou uvedenou v žádosti  

a v položkovém rozpočtu. 

269. AS FHS UK bere návrh na vědomí návrh SK AS FHS UK na rozdělení prostředků ze 

Studentského konta. 

Diskuse 

V následující diskusi byla otevřena otázka budoucího financování fakultního plesu. Dle 

L. Benyovszky by ples neměl mít status „reprezentačního“ plesu, nýbrž by se mělo i 

nadále jednat o ples spíše studentský. Vysoká finanční podpora ze strany fakulty by mohla 

plesu uškodit. Na druhou stranu si je L. Benyovszky vědom úskalí a rizik, která na sebe 

berou studentští pořadatelé plesu, kteří například letos musí ples financovat částečně 

z vlastních zdrojů. Také z tohoto důvodu se v letošním rozhodl ples pojistit tak, že FHS 

UK zaplatí náklady na pronájem tanečního sálu, přičemž tuto částku studenti vrátí fakultě 

v případě, že se jim podaří získat ji ze Studentského konta. P. Konůpka upozornil, že 

podobná situace je v případě výjezdní Letní školy, která měla letos rozpočet okolo 

100 tis. Kč a v případě které letos museli studenti z vlastních zdrojů doplácet 15 tis. Kč. 

Vzhledem k blízkým volbám však o vyšší záštitě nad těmito akcemi navrhuje 

L. Benyovszky Studentské komoře jednat až s nově zvoleným vedením FHS UK. 

6 | Studentské evaluace výuky 2014 (H. Novotná) 

H. Novotná spolu s O. Špačkem revidovali „Závěrečnou zprávu o průběhu studentských 

evaluací v akademickém roce 2013/2014 na FHS UK“ (dále jen „Závěrečná zpráva“), 

kterou AS FHS UK přijal na zasedání 11. 12. 2014 a kterou vypracoval P. Konůpka. Svá 

zjištění sepsali v dokumentu „Podnět k jednání AS FHS UK: studentské evaluace 2014“. 

Při revizi došli k závěru, že současná podoba evaluací i Závěrečné zprávy je v rozporu 

s Řádem pro hodnocení výuky studenty UK. Evaluace je nadto dle H. Novotné  

a O. Špačka nedostatečná také z metodologického hlediska. 

Návrh SK AS FHS UK 

Vzhledem k podnětu H. Novotné a O. Špačka Studentská komora navrhuje přijetí těchto 

opatření: 1) opravit věcné chyby v Zápise z jednání AS UK FHS konaného 11. 12. 2014 tak, aby 

odpovídal znění Závěrečné zprávy, 2) upravit Závěrečnou zprávu tak, aby byla v souladu 

s univerzitním Řádem pro hodnocení výuky studenty: vyškrtnout přílohu č. 3 
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„Připomínky k výuce“ a vyškrtnout tabulky s předměty hodnocenými známkou 3,5  

a vyšší, 3) pověřit Studijní oddělení omezením veřejnosti ankety v SIS. 

Hlasování o přijetí změn 

Plénum: 12, proti: 0, pro: 12, zdrželi se: 0. 

270. AS FHS UK schválil návrh Studentské komory k provedení změn ve vyhodnocení a k omezení 

veřejné přístupnosti výsledků evaluací výuky v roce 2014. 

Jmenování zodpovědné osoby za přípravy studentských evaluací 

Studentská komora navrhuje pověřit přípravami evaluací pro následující rok (dle čl. 4 

Řádu pro hodnocení výuky studenty FHS UK) opět P. Konůpku. O tomto návrhu bylo 

hlasováno takto: plénum: 12, proti: 0, pro: 11, zdržel se: 1. 

271. AS FHS UK jmenoval P. Konůpku organizátorem studentských evaluací pro rok 2015 a 

současně jej pověřil realizací výše uvedených změn. 

Diskuse 

P. Konůpka připomněl, že problémem evaluací se Studentská komora zabývá již několik 

let a že posledním výstupem je „Zpráva pracovní skupiny ke studentským evaluacím“ ze 

dne 10. 9. 2014, která byla AS FHS předložena na zasedání dne 11. 9. 2014. Řada 

připomínek H. Novotné a O. Špačka je v této zprávě řešena, ostatní připomínky zejména 

stran legislativy se Studentská komora zavazuje zahrnout do příprav nové podoby 

evaluací. Jelikož tato nová podoba vyžaduje zejména technickou podporu, kterou ze 

strany UK nelze očekávat, a s tím i nemalé finanční náklady, P. Konůpka na základě 

konzultace s proděkanem pro studijní záležitosti J. Kružíkem navrhuje začít připravovat 

nové evaluace až ve spolupráci s nově zvoleným vedením FHS UK. 

7 | Různé 

Nominace M. Pětové (A. Svoboda) 

A. Svoboda krátce představil nominaci P. Pětové do voleb děkana FHS UK. Vyzdvihl 

zejména zásluhy o přípravy stěhování fakulty do nové budovy v Tróji. Zároveň pozval 

všechny přítomné na veřejné představení kandidátky dne 25. 2. 2015 od 16:00 v místnosti 

2080 v Jinonicích. 

Diskuse o možnostech změn v zastoupení studentů v AS FHS (P. Konůpka) 

P. Konůpka seznámil přítomné se společným záměrem Studentské komory usilovat o 

navýšení počtu studentských zástupců v AS FHS a větší vyrovnanost v počtu 

studentských a zaměstnaneckých zástupců. Diskutován byl vztah mezi paritním 

zastoupením studentů a volební účastí. Zmíněn byl také problém v pouze jednoročním 

mandátu studentských senátorů. Studentská komora se touto problematikou bude nadále 

zabývat a na některém z příštích zasedání předloží konkrétní návrh změn. 

Komentář k novele zákona o VŠ (P. Himl) 

P. Himl informoval přítomné o svém členství v pracovních skupinách 
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Termín příštího zasedání 

Termín příštího zasedání byl dohodnut na 5. 3. 2015 od 16:00 v místnosti 6004. 

Přehled schválených usnesení 

268. AS FHS UK přijal návrh rozdělení institucionální podpory pro rok 2015 na jednotlivé 

programy uskutečňované na FHS UK. 

269. AS FHS UK bere návrh na vědomí návrh SK AS FHS UK na rozdělení prostředků ze 

Studentského konta. 

270. AS FHS UK schválil návrh Studentské komory k provedení změn ve vyhodnocení a k omezení 

veřejné přístupnosti výsledků evaluací výuky v roce 2014. 

271. AS FHS UK jmenoval P. Konůpku organizátorem studentských evaluací pro rok 2015  

a současně jej pověřil realizací výše uvedených změn. 

V Praze dne 19. 2. 2015 Zapsal Petr Konůpka 


