Zápis z jednání Akademického senátu
Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze
konaného dne 4. 2. 2016
Prezenční listina
Přítomni:
N. Maslowski, L. Císařovská, H. Novotná, P. Himl, M. Hanyš, M. Pražáková Seligová, J.
Novotný, J. Horský, H. Černáková, V. Krejcar, J. Wohlmuth Markupová, P. Konůpka
Nepřítomni:
N. Šnajderová
Hosté:
A. Svoboda, M. Pětová, I. Holmerová

Návrh bodů jednání:
1) Volba předsedy a místopředsedů AS FHS UK
2) Schválení zápisu zasedání AS UK FHS z 14. 1. 2016
3) Dlouhodobý strategický záměr FHS UK 2016—2020 (M. Pětová)
4) Návrh na rozdělení podpory z programu PRVOUK (M. Pětová)
5) Různé
Návrh byl schválen tichým souhlasem.

1) Volba předsedy a místopředsedů AS FHS UK
Volební komise byla navržena v tomto složení:
M. Pražáková Seligová, V. Krejcar
Hlasování o schválení volební komise
Plénum: 12, proti: 0, pro: 12, zdrželi se: 0
AS FHS UK jmenoval volební komisi ve složení: M. Pražáková Seligová, V. Krejcar.
1.1) Volba předsedy AS FHS UK
J. Novotný navrhl kandidáta M. Hanyše, s kandidaturou souhlasil.
Další kandidáti nebyli navrženi.
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Hlasování o volbě předsedy AS FHS UK (formou tajného hlasování)
Odevzdaných platných lístků: 11, proti: 0, pro: 9, zdrželi se: 2.
Předsedou AS FHS UK byl zvolen M. Hanyš.
2. 2. Volba místopředsedů AS FHS UK
P. Konůpka navrhl J. Wohlmuth Markupovou, s kandidaturou souhlasila.
L. Císařovská navrhla J. Novotného, s kandidaturou souhlasil.
Hlasování o volbě místopředsedy AS FHS UK (formou tajného hlasování):
J. Wohlmuth Markupová
Odevzdaných platných lístků: 12, proti: 0, pro: 9, zdrželi se: 3.
Hlasování o volbě místopředsedy AS FHS UK (formou tajného hlasování):
J. Novotný
Odevzdaných platných lístků: 12, proti: 0, pro: 11, zdrželi se: 1.
Místopředsedy AS FHS UK byli zvoleni J. Wohlmuth Markupová a J. Novotný.

2) Schválení zápisu ze dne 14. 1. 2016
Hlasování o schválení zápisu
Plénum: 12, proti: 0, pro: 11, zdrželi se: 1
AS UK FHS schválil zápis ze dne 14. 1. 2016.

3) Dlouhodobý strategický záměr FHS UK 2016—2020 (M. Pětová)
Dokument představila M. Pětová. Uvedla, že byla změněna struktura dlouhodobého záměru
FHS UK tak, aby odpovídala struktuře dlouhodobého záměru UK. V porovnání s tímto však
byla navíc přidána kapitola pojednávající o mezinárodní spolupráci. M. Pětová dále uvedla,
že Vědecká rada FHS UK dokument projednala a přijala bez připomínek.
V diskusi se projednávala zejména tato témata: záměr propagovat fakultu
prostřednictvím přednášek na gymnáziích (jedná se o jednu z forem propagace FHS a
zároveň navázání uzších vztahů s některými gymnásii; přednášky jsou zaměřeny na některé z
odborných témat, jimiž se FHS zabývá), modifikace popisu podmínek přijímacího řízení (M.
Pětová uvadla, že nejde o změnu v podobě přijímacího řízení formou překladu cizojazyčného
textu, nýbrž pouze o zlepšení způsobu informování o charakteru přijímacího řízení, jehož
podoba zůstane stejná), formulační nejasnosti dokumentu, fakultní soutěže nejlepších prací
(zatím konkrétní plán neexistuje, nejlepší práce jsou však již nyní vydávány), změna
internetových stránek v rámci lepší propagace (např. doplnění informací o vyučujících),
analýza příčin předčasného ukončení studia (zmíněna byla zkouška z úvodu do historie, která
má negativní pověst, podrobná analýza však nebyla provedena; dle P. Konůpky by náročnost
studia měla být rozložena co nejrovnoměrněji a v případě, že by nejčastější příčinou ukončení
studia byla jediná zkouška, mělo by se o tom diskutovat jako o problematické situaci,
převažující příčinou ukončení studia by dle P. Konůpky měl být nedostatek získaných
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kreditů, neboť ten vypovídá o aktivitě a schopnostech studenta nejlépe; J. Horský uvedl, že
Historický modul si je náročnosti zkoušky z historie vědom a na zachování její náročnosti
trvá, ačkoli je otevřen další diskusi o tomto tématu; N. Maslowski uvedl, že diskuse o
způsobu hodnocení zkoušek by neměla zpochybňovat pravomoci vyučujících hodnotit
výsledky zkoušek, které považuje za jednu ze základních akademických svobod; přítomní se
shodli, že se jedná o téma, které by se mělo dále projednávat na některém dalším zasedání
nebo na zvlášť uspořádané diskusi), program na analýzu plagiátů (z diskuse vyplynulo, že v
současnosti stále nemá FHS UK k dispozici žádný dostatečně výkonný antiplagiátorský
software a patrně nelze očekávat, že takovýto software v dohledné době zajistí centrálně
RUK, vyplatilo by se proto uvažovat o investici do koupi antiplagiátorského software;
problematické jsou také firmy, které nabízejí vypracování bakalářských a diplomových prací
za úplatu a které jsou těžko právně postižitelné), záměr rozšiřovat možnosti elearningu (M.
Pětová uvedla, že je potřeba rozlišovat mezi internetovými oporami studia, které má FHS
rozhodně v plánu rozšiřovat, a elearningu ve smyslu plně distančního studia, který v
dohledné době nechystá).
Hlasování o přijetí Dlouhodobého strategického záměru FHS UK 2016—2020.
Plénum: 12, proti: 0, pro: 12, zdrželi se: 0.
298. AS FHS UK schválil návrh Dlouhodobého strategického záměru FHS UK 2016—2020.

4) Návrh na rozdělení podpory z programu PRVOUK (M. Pětová)
Návrh představila M. Pětová. Rozdělení bylo sestaveno standardním způsobem stejně jako v
minulých letech. Vůči návrhu neměl nikdo připomínky.
Hlasování o přijetí návrhu na rozdělení podpory z programu PRVOUK.
Plénum: 12, proti: 0, pro: 12, zdrželi se: 0.
299. AS FHS UK schválil návrh na rozdělení podpory z programu PRVOUK.

5) Různé
J. Horský uvedl, že v diskusi nad dlouhodobým záměrem FHS UK na Vědecké radě FHS UK
mimo jiné zaznělo, že je přebytek financí na studijní výjezdy do zahraničí a studenti by tuto
možnost měli více využívat. Dále J. Horský zdůraznil, že otázky, které v diskusi o
dlouhodobém záměru zazněly, je podle něj důležité diskutovat i nadále. Přítomní se dále
zabývali otázkou, zda k této diskusi využívat řádná zasedání senátu, nebo raději pořádat
samostatné diskuse na konkrétní témata. Konkrétní návrh podoby diskuse však zatím nebyl
přijat.

Termín příštího zasedání
Termín příštího zasedání byl stanoven na 3. 3. 2016 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č.
6004.
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Přehled schválených usnesení
298. AS FHS UK schválil návrh Dlouhodobého strategického záměru FHS UK 2016—2020.
299. AS FHS UK schválil návrh na rozdělení podpory z programu PRVOUK.

V Praze dne 4. 2. 2016
Zapisovatel: Petr Konůpka
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