č. j.: UKFHS/272903/2019-4

Zápis ze zasedání
Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy
dne 3. října 2019

Přítomni:
Felix Geisler, Milan Hanyš, Pavel Himl, Radek Holodňák, Jan Horský, Agáta Hrdličková, Jakub
Marek, Hedvika Novotná, Markéta Pražáková Seligová, Ondřej Špaček, Zuzana Terry, Jana

Wohlmuth Markupová, Markéta Zandlová

CELKEM PŘÍTOMNO: 13
Omluveni:

Miloslav Keltner, Magdaléna Voldřichová

CELKEM OMLUVENO: 2
Nepřítomni:
-

Hosté:
Jana Jeníčková (proděkanka pro doktorská studia), Jan Vaněk (vedoucí LVT 1)

1) Zahájení zasedání a schválení navrženého programu jednání
V 16:06 bylo přítomno 12 senátorů a senátorek, a proto předseda senátu J. Marek zahájil

jednání senátu, uvítal hosty a omluvil z jednání paní děkanku kvůli neodkladné záležitosti.

Zároveň zapnul nahrávací zařízení.

Předseda před představením programu zasedání navrhl jeho úpravu: bod 3 a 4 bude

sloučen a projednán společně. Nebyly vzneseny námitky, a tak předseda představil program
zasedání:

1) Zahájení zasedání a schválení navrženého programu jednání
2) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 5. září 2019

(předkládá předsednictvo AS FHS UK)

1

Laboratoř výpočetní techniky
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3) Vyhlášení voleb do AS FHS UK a stanovení způsobu voleb a zřízení volební

komise (předkládá předsednictvo AS FHS UK)
4) Podmínky přijímacího řízení v doktorských studijních programech pro

akademický rok 2020/2021 (předkládá J. Jeníčková)
5) Informace pracovní skupiny dr. M. Zandlové (předkládá M. Zandlová)
6) Různé

Předseda senátu poté vyzval k rozpravě o návrhu programu. K rozpravě se nikdo nepřihlásil a

k návrhu programu zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky. Vyzval k přijetí programu

tichým souhlasem.

Program zasedání dne 3. října 2019 byl schválen tichým souhlasem.

2) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 5. září 2019
(předkládá předsednictvo AS FHS UK)
Předseda sdělil přítomným, že k zápisu nemá výhrady. Poděkoval kolegyním H. Novotné a S.

Říhové za kontrolu a korektury zápisu. Následně vyzval přítomné, aby sdělili své připomínky.
Nikdo se nepřihlásil.
NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 5. září 2019.

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 12
Hlasování:

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽELI SE: 2

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

3) Vyhlášení voleb do AS FHS UK a stanovení způsobu voleb a zřízení volební
komise (předkládá předsednictvo AS FHS UK)
Předseda sdělil přítomným senátorům a senátorkám, že v blízké době začne příprava voleb
do AS FHS UK pro období 2020-2022 (studentští zástupci) a období 2020-2023 (učitelští

zástupci). Budou se volit tři zástupci za studentskou kurii a tři zástupci za učitelskou kurii.

Připomněl, že podle univerzitních předpisů se volby do senátu konají nejpozději 30 dnů před

koncem funkčního období členů senátu. Volby vyhlásí senát nejpozději 60 dnů před koncem

funkčního období členů senátu.

16:10 – přichází host Jan Vaněk (vedoucí LVT) a senátor Ondřej Špaček

Předseda J. Marek přivítal Jana Vaňka a požádal ho o komentář týkající se řešení

technických závad a nedostatků volebního softwaru. Předtím ještě v krátkosti shrnul
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nedostatky, které software v minulém roce měl, a nastínil potenciální nebezpečí těchto vad.

Dotázal se zároveň na způsob a možnosti zabezpečení daného softwaru, které má zaručit, že
hlasování nebude narušeno a následně zpochybněno.

J. Vaněk promluvil o daných závadách a možnostech jejich nápravy. Závady rozdělil do tří

kategorií: první se týkají samotného prostředí, se kterým přijde do styku hlasující. J. Vaněk
vysvětlil jeho nedostatky, přičemž sdělil, že LVT je schopno je vyřešit. Druhá kategorie se
týkala samotného procesu volby v programu, tedy toho, jakým způsobem jsou kandidáti

řazeni, jak je hlasující vybírá a zda může svou volbu dále změnit – i tyto záležitosti je možno

upravit. Zároveň do této kategorie patří samotné zadávání a spravování dat v programu – zde
existuje potenciální problém s bezpečností, jelikož k těmto datům má během volby správce

programu přístup. J. Vaněk dodal, že tato záležitost se musí nějakým způsobem vyřešit, avšak

toto řešení by mělo mít jinou povahu než čistě technickou. Do poslední kategorie náleží

zabezpečení programu z hlediska kryptografie. J. Vaněk poukázal na to, že rychlý vývoj na
poli výpočetní techniky zvyšuje možnost potenciální hrozby, která spočívá v prolomení

zabezpečení programu. Tato záležitost bude muset být v příštích letech vyřešena, avšak LVT a
fakulta na to v tuto chvíli nemá dostatek prostředků.

J. Marek shrnul argumenty pro a proti elektronické, dálkové volbě. Následně vyzval ke

komentářům.

Proběhla diskuze týkající se možných řešení jednotlivých nedostatků a potenciálního

nebezpečí spojeného s použitím volebního softwaru pro účely voleb. Diskuze se točila

zejména kolem otázky, jak software zabezpečit během samotných voleb tak, aby nebylo

možné manipulovat s výsledky voleb. Diskuze se zúčastnili Ondřej Špaček, M. Zandlová, J.
Marek, M. Hanyš a J. Vaněk. Z diskuze vyplynulo, že daný software je v tuto chvíli jediný

dostupný a vhodný software a že elektronický způsob volby je stále nejvhodnějším způsobem
pro následující volby, přičemž bude třeba zajistit, aby nebylo možné manipulovat

s vkládanými daty. Přítomní se shodli na tom, že konkrétní technické záležitosti budou řešeny
ve spolupráci s LVT v období před volbami.

16:30 – odchází host Jan Vaněk (vedoucí LVT)

J. Marek shrnul závěry vyplývající z předchozí diskuze. Následně přítomné informoval o

nutnosti sestavit volební komisi. Nejprve sdělil, že končí volební období těmto senátorům a
senátorkám: O. Špaček, J. Horský, J. Marek, M. Voldřichová, M. Keltner a R. Holodňák. Konec

jejich funkčního období je 31. leden 2020. Podle předpisů mají volby trvat 2-4 dny. Jako

termín voleb proto J. Marek navrhuje 3. – 6. prosinec 2019.

Následně proběhly nominace členů volební komise. J. Marek navrhl jako předsedu

volební komise Jiřího Tourka. Žádné další návrhy na předsedu / předsedkyni volební komise
vzneseny nebyly. J. Marek vyzval přítomné senátorky a senátory, aby navrhli další členy

volební komise. Z akademických pracovníků a pracovnic byli jako členové navrženi Milan
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Hanyš a jako náhradnice Hedvika Novotná. Za studentskou kurii byli navrženi Felix Geisler a
Agáta Hrdličková, jako náhradnice pak Magdaléna Voldřichová.
NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK zřizuje volební komisi ve složení: Jiří Tourek (předseda,

akad. pr.), M. Hanyš (člen, akad. pr.), H. Novotná (náhradnice,
akad. pr.), Felix Geisler (člen za stud.), Agáta Hrdličková (členka
za stud.), Magdaléna Voldřichová (náhradnice za stud.).
CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 13
Hlasování:

PRO:

11

PROTI:

0

ZDRŽELI SE: 2

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK vyhlašuje volby do AS FHS UK na 3. – 6. prosince 2019.
AS FHS UK stanovuje elektronický způsob voleb. Funkční období
nově zvolených senátorek a senátorů z řad akademických
pracovníků začíná 1. února 2020 a končí 31. ledna 2023. Funkční
období nově zvolených studentských senátorů a senátorek začíná
1. února 2020 a končí 31. ledna 2022.

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 13
Hlasování:

PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽELI SE: 0

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

Předseda J. Marek následně otevřel téma týkající se propagace voleb do AS FHS UK.

Připomněl, že propagaci má na starosti studentská kurie, zároveň však dodal, že jí nabízí
pomoc například s výdaji na propagaci, zajištění propagačních materiálů či propagací na

fakultních stránkách. Nakonec vyzval přítomné studenty, aby se do propagace aktivně
zapojili. K tématu proběhla krátká diskuze.

Poté si slovo vzala senátorka H. Novotná a navrhla, aby senát odhlasoval usnesení, ve

kterém bude specifikováno, jaké požadavky bude senát mít na LVT s ohledem na úpravu a
zabezpečení volebního softwaru.

Proběhla diskuze týkající se toho, jak má software fungovat, zejména pak s ohledem na

tyto dvě funkce: způsob řazení kandidátů a možnost opakované úpravy volby hlasujícího.

Diskuze se zúčastnili senátoři a senátorky H. Novotná, M. Hanyš, J. Marek, Z. Terry a J. Horský.
Senátoři a senátorky se shodli na tom, že pořadí kandidátů na hlasovacím lístku bude

náhodné. V průběhu voleb se však nesmí měnit. Jako hlavní argument pro zavedení možnosti
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opakované volby byl vysloven ten, který poukazuje na možnost hlasujícího zpětně změnit
svou volbu, pokud například zjistí, že nevolil tak, jak si přál.
Po skončení diskuze proběhlo hlasování o usnesení.

NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK žádá o úpravu volebního softwaru tak, aby před volbou
zvolené náhodné pořadí kandidátů se v průběhu volby neměnilo.
Volba má zůstat opakovatelná jako tomu bylo dosud.

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 13
Hlasování:

PRO:

12

PROTI:

1

ZDRŽELI SE: 0

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

4) Podmínky přijímacího řízení v doktorských studijních programech pro
akademický rok 2020/2021 (předkládá J. Jeníčková)
Předseda J. Marek předal slovo proděkance pro doktorská studia J. Jeníčkové a požádal ji o
představení materiálů týkajících se podmínek přijímacího řízení v doktorských studijních

programech.

J. Jeníčková v krátkosti shrnula, že obory se oproti předchozím létům nezměnily, pouze

mají druhým rokem nové akreditace. Nebyly provedeny žádné obsahové změny podmínek

příjímacích řízení, menší změna proběhla pouze v případě oboru General Anthropology – zde

jsou nově testovány jazykové znalosti a schopnosti kandidátů. Následně vyzvala k otázkám a

komentářům.

J. Marek zmínil problém, který se v minulých letech objevoval v souvislosti

s cizojazyčnými materiály, které se zobrazují v informačním systému. J. Jeníčková vysvětlila
příčinu daných problémů: univerzitní stránky mají pouze dvě jazykové verze (českou a
anglickou). Ostatní jazyky tak musí být přeloženy do těchto dvou.

J. Marek v této souvislosti upozornil na rektorátní slovník pojmů pro studijní agendu,

který je k dispozici na stránkách univerzity. J. Jeníčková připojila informaci, že tento slovník,

stejně jako univerzitní dokumenty, jsou spoluutvářeny rodilými mluvčími a experty z oblasti

práva, tudíž se vyznačují odborností, přesností a koherencí.

J. Marek na závěr poděkoval J. Jeníčkové a vyzval k hlasování o usnesení.

NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK schvaluje podmínky přijímacího řízení v doktorských
studijních programech pro akademický rok 2020/2021.

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 13
Hlasování:

PRO:

13

PROTI:

0
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ZDRŽELI SE: 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

5) Informace pracovní skupiny dr. M. Zandlové (předkládá M. Zandlová)
Předseda J. Marek požádal dr. Zandlovou o komentář týkající se činnosti pracovní skupiny,

která se má zabývat otázkami šetrnosti k životnímu prostředí na půdě fakulty.

Senátorka M. Zandlová v krátkosti referovala o dosavadní činnosti této skupiny. Skupina

oslovila zástupce iniciativy Univerzity za klima a sdělila jim své návrhy a požadavky. Setkala
se s kladným přijetím, nicméně k reálné spolupráci a konkrétní činnosti zatím nedošlo. Dále

dodala, že jednotlivé požadavky a záležitosti by bylo vhodné řešit na úrovni fakulty, zejména

s ohledem na novou fakultní budovu. Konkrétním krokům má předcházet setkání a diskuze s
vedením fakulty. Senátorka Zandlová dále pohovořila o nutnosti koordinace jednotlivých

skupin z různých fakult a dalších institucí. Vyzdvihla prospěšnost takovéto komunikační sítě,
která by napomohla šíření informací, propojení aktivních lidí a provedení konkrétních kroků
a plánů.

J. Marek následně dodal, že jednotlivé závěry této skupiny mohou být probírány na

fakultním a univerzitním senátu. Díky tomu by se mohla zapojit celá univerzita. Poté bod

uzavřel.

AS FHS UK bere informace pracovní skupiny dr. M. Zandlové na vědomí.

6) Různé
Předseda J. Marek vyzval přítomné k příspěvkům.
•

Slovo si vzal senátor M. Hanyš. Požádal předsednictvo senátu, aby oslovilo děkanku
fakulty a požádalo ji o poskytnutí aktuálních informací o průběhu stavby fakultní

budovy. M. Hanyš zároveň požádal o statistická data týkající se počtu studentů

fakulty, například těch, kteří se zapsali, či těch, kteří ukončili studium.

J. Marek dodal, že v říjnu proběhne schůze akademické obce a na této schůzi se

bude hovořit o stavbě fakultní budovy a zároveň o finanční situaci fakulty. Slíbil, že

děkance navrhne, aby promluvila i o statistikách týkajících se studentů. Veškeré další

•

informace mohou být podány na příští schůzi AS FHSUK, pokud to bude nutné.

Dále si vzal slovo senátor J. Horský a vyjádřil své obavy týkající se skutečnosti, že cítí
tlak ze strany vedení fakulty na snižování nároků na studenty. Dále se vyjádřil

k samotnému vývoji kvality studentů a jejich výsledků, který je, dle něj, sestupný.

Východisko z této situace vidí ve zvýšení nároků na studenty a zvýšení požadavků,
které jsou na ně kladeny. Tím by se měla zvýšit úroveň fakulty i její renomé.
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Na komentář následně reagoval J. Marek slovy, že se jedná o velmi závažné téma,

které bude třeba řešit, a to i s vedením fakulty, především děkankou. Zároveň dodal,

že fakulta potřebuje studenty, kteří studují a dostudují.

Senátorka Z. Terry podotkla, že fakulta přijímá mnoho studentů, a tedy logicky

mnoho studentů studium nedokončí. Senátorka tuto strategii schvaluje. J. Marek

poukázal na to, že kromě počtu přijatých studentů, je nutné počítat i s poměrem mezi
tímto počtem a počtem absolventů, přičemž daný poměr se podílí na výši finančních

prostředků fakulty (koeficient K) a zároveň vypovídá o kvalitách fakulty.

M. Hanyš se taktéž zapojil do diskuze a vyslovil názor, že je třeba, aby vedení a celá

fakulta poskytla dostatečnou podporu studentům tak, aby studium dokončili.

Zodpovědnost vidí na straně fakulty. Upozornil na skutečnost, že dané statistiky jsou

ovlivněny i skutečností, že samotní studenti a jejich znalosti, schopnosti a motivace se
proměňují, na což je třeba reagovat.

S tímto argumentem souhlasil i senátor P. Himl. J. Jeníčková dodala, že výsledky

některých statistik ovlivnilo i to, že byla prodloužena maximální lhůta pro plnění
povinných předmětů.

Do diskuze dále vstoupila senátorka M. Pražáková Seligová, H. Novotná a senátor

O. Špaček.

17:22 – odchází senátor Pavel Himl

•

J. Marek ukončil diskuzi a dodal, že o ní bude informovat děkanku fakulty.

Následně si vzal slovo senátor O. Špaček a dotázal se na to, jak řešit případy drobného
plagiátorství u studentů. Uvedl, že současná praxe, která spočívá v obrácení se na

disciplinární komisi, je příliš zdlouhavá a odrazující.

J. Marek souhlasil, že se jedná o problematickou záležitost a aktuální téma. Dodal,

že vyučující může na základě nedostatků ve formálních náležitostech práci atestovat
jako nedostatečnou; navíc v případě, že se domnívá, že jde o záměrnou plagiaci, by

měl zvážit podání návrhu na zahájení disciplinárního řízení. Souhlasil s názorem O.

Špačka, že daný proces je administrativně náročný a ne příliš efektivní. V rámci AS
FHS UK a v koordinaci s disciplinární komisí by bylo vhodné navrhnout nějaké
jednodušší a efektivnější řešení. J. Marek následně ukončil tento bod.

V 17:30 předseda J. Marek poděkoval všem za účast a ukončil zasedání AS FHS UK.

Zapsal: Jan Potoček
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Přehled schválených usnesení:
421. AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 5. září 2019.
422. AS FHS UK zřizuje volební komisi ve složení: Jiří Tourek (předseda, akad. pr.), M.
Hanyš (člen, akad. pr.), H. Novotná (náhradnice, akad. pr.), Felix Geisler (člen za
stud.), Agáta Hrdličková (členka za stud.), Magdaléna Voldřichová (náhradnice za
stud.).
423. AS FHS UK vyhlašuje volby do AS FHS UK na 3. – 6. prosince 2019. AS FHS UK
stanovuje elektronický způsob voleb. Funkční období nově zvolených senátorek a
senátorů z řad akademických pracovníků začíná 1. února 2020 a končí 31. ledna
2023. Funkční období nově zvolených studentských senátorů a senátorek začíná 1.
února 2020 a končí 31. ledna 2022.
424. AS FHS UK žádá o úpravu volebního softwaru tak, aby před volbou zvolené náhodné
pořadí kandidátů se v průběhu volby neměnilo. Volba má zůstat opakovatelná jako
tomu bylo dosud.
425. AS FHS UK schvaluje podmínky přijímacího řízení v doktorských studijních
programech pro akademický rok 2020/2021.
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