Zápis z jednání AS UK FHS konaného 6. 2. 2014
Prezenční listina

L. Císařovská, J. Horský, J. Marek, P. Mücke, H. Novotná, J. Novotný,
M. Seligová, A. Svoboda, V. Vávrová, P. Konůpka, J. Matoušek, J. Blažejovský
Nepřítomni: O. Tůma
Hosté:
J. Kružík, M. Pětová, L. Benyovszky, M. Skovajsa

Přítomni:

Návrh bodů jednání:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Schválení zápisu zasedání AS FHS UK z 16. 1. 2014
Zpráva o činnosti AS FHS UK v Praze ve volebním období 2013–2014 (A. Svoboda)
Volba nového předsednictva AS FHS UK v Praze
Aktualizace dlouhodobého záměru FHS UK v Praze pro r. 2014 (L. Benyovszky,
M. Pětová)
Návrh akreditace doktorského oboru Soudobé evropské dějiny (J. Kružík)
Novela pravidel pro organizaci studia na FHS UK v Praze (J. Kružík)
Návrh rozdělení institucionální podpory pro rok 2014 na jednotlivé programy
PRVOUK uskutečňované na FHS (M. Skovajsa)
Různé

Návrh schválen tichým souhlasem.
1/ Schválení zápisu zasedání AS FHS UK ze dne 12. 12. 2013

Výsledky hlasování o přijetí zápisu ze dne 12. 12. 2013:
– proti: 0
– pro: 7
– zdrželi se: 3
AS UK FHS schválil zápis ze dne 6. 2. 2013.
2/ Zpráva o činnosti AS FHS UK v Praze ve volebním období 2013–2014 (A. Svoboda)

A. Svoboda krátce seznámil plénum s činností AS FHS ve volebním období 2013–2014 a
poděkoval všem členům za vynaložené úsilí.
3/ Volba nového předsednictva AS FHS UK v Praze
3.1// Sestavení Volební komise

Volební komise byla sestavena ve složení: H. Novotná, L. Císařovská, J. Blažejovský.
Návrh byl přijat tichým souhlasem.
3.2// Návrh kandidátů
Předseda

H. Novotná navrhuje jako kandidáta na předsedu A. Svobodu. A. Svoboda s kandidaturou
souhlasil.
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1. místopředseda

L. Císařovská a M. Seligová navrhují na pozici 1. místopředsedy P. Mückeho. P. Mücke
s kandidaturou souhlasil.
2. Místopředseda

H. Novotná navrhuje na pozici 2. místopředsedy J. Matouška. J. Matoušek s kandidaturou
souhlasil.
3.3// Volba
Předseda

Navržen byl jediný kandidát, A. Svoboda.
Výsledky hlasování:
– odevzdaných platných hlasovacích lístků: 11
– proti: 0
– pro: 10
– zdrželi se: 1
1. Místopředseda

Navržen byl jediný kandidát, PhDr. Pavel Mücke, PhD.
Výsledky hlasování:
– odevzdaných platných hlasovacích lístků: 12
– proti: 0
– pro: 11
– zdrželi se: 1
2. Místopředseda

Navržen byl jediný kandidát, Bc. Josef Matoušek.
Výsledky hlasování:
– odevzdaných platných hlasovacích lístků: 12
– proti: 0
– pro: 10
– zdrželi se: 2
Na pozici předsedy AS FHS byl zvolen A. Svoboda, na pozici 1. místopředsedy AS FHS UK byl
zvolen P. Mücke a na pozici 2. místopředsedy AS FHS UK byl zvolen J. Matoušek.
4/ Aktualizace dlouhodobého záměru FHS UK v Praze pro r. 2014 (L. Benyovszky, M. Pětová)

M. Pětová omluvila nepřítomnost děkana L. Benyovszkého na zasedání AS vzhledem
k současně probíhajícímu jednání Vědecké rady a následně krátce seznámila senát
s obsahem Aktualizace dlouhodobého záměru FHS UK.
Diskuse. J. Marek se zeptal, co vše je kryto z rozpočtu 1 mil. Kč na rozvoj anglické verze
studia. M. Pětová odpověděla, že část je využita na vytváření studijní agendy v anglické
verzi (studijní oddělení, informační materiály), část na tvorbu anglických kurzů a cca 1/3
na zpřístupnění elektronických databází (které slouží i českým studentům a vyučujícím).
M. Pětová upozornila, že o případných potřebách a požadavcích je nutno informovat včas,
aby je bylo možné je zapracovat do návrhů.
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Výsledky hlasování o schválení návrhu:
Proti: 0
Pro: 12
Zdržel se: 0
240. AS FHS UK schválil návrh aktualizace dlouhodobého záměru FHS UK v Praze pro rok 2014.
5/ Návrh akreditace doktorského oboru Soudobé evropské dějiny (J. Kružík)

J. Kružík seznámil senát návrhem na akreditaci nového doktorského oboru Soudobé
evropské dějiny. Obor bude mít rovněž anglickou a německou variantu. Na kolegiu
rektora proti akreditaci vystoupili děkani FF a FSV s odůvodněním, že navrhovaný obor se
překrývá s jiným oborem na UK. Jednání ohledně této záležitosti se zástupci FF a FSV
teprve proběhne.
Diskuse. A. Svoboda upozornil, že AS má pravomoc se k této věci pouze vyjadřovat –
schválení je plně v pravomoci exekutivy.
H. Novotná navrhuje, aby AS FHS vyjádřil svou podporu akreditaci oboru – navrhuje,
aby o přijetí tohoto návrhu bylo hlasováno a aby toto hlasování bylo tajné. K návrhu
tajného hlasování se nikdo další nepřidal, hlasování proto zůstane veřejné.
Dle P. Mückeho se situace zproblematizovala tím, že během příprav návrhu
akreditace se postupně částečně vytratila podpora ze strany současných absolventů
magisterských oborů.
J. Kružík sice soudí, že nejlepší by bylo, aby obor byl akreditován ve spolupráci s AV
ČR, nicméně že za stávajících okolností je nejvhodnějším řešením pokusit se získat
akreditaci co nejdříve, byť i bez AV ČR, aby obor vůbec akreditován byl, protože šance, že
FHS UK bude mít možnost vzdělávat studenty na doktorské úrovni v historických
oborech, se do budoucna bude spíše snižovat. Podle J. Kružíka je toto řešení nejvhodnější i
proto, že akreditace má v současné době velmi dobré personální zaštítění.
Dle J. Horského jsou problémem vztahy mezi historiky; souhlasí s potřebou zavést
doktorské studium historie co nejrychleji. Současné problémy ohledně akreditace jsou dle
J. Horského spíše „informačním šumem“, který lze snadno odstranit – nejedná se o žádný
zásadní problém.
J. Matoušek se zeptal, zda postoj FSV UK nesouvisí s působením prof. J. Peška, který
přešel na FHS z FSV. Dle J. Kružíka o problematice nemůžeme podobné soudy vznášet,
příčiny postoje FSV neznáme.
Formulace vyjádření:

Návrh H. Novotné:
„Akademický senát FHS UK vyjadřuje plnou podporu předložení akreditace doktorského studijního
programu Soudobé evropské dějiny. Tato akreditace vychází z Dlouhodobého záměru FHS UK a je
v souladu s Dlouhodobým záměrem UK. Realizace doktorského studijního programu je významná
pro rozvoj vědeckopedagogické činnosti Univerzity Karlovy v Praze.“
Výsledky hlasování o přijetí návrhu vyjádření:
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Proti: 0
Pro: 9
Zdrželi se: 1
241. AS FHS UK schválil vyjádření k návrhu akreditace doktorského studijního programu Soudobé
evropské dějiny ve výše uvedeném znění.
6/ Novela pravidel pro organizaci studia na FHS UK v Praze (J. Kružík)

Dle J. Kružíka je novela důležitá, aby Pravidla pro organizaci studia tvořila jednotný celek.
Obsah Novely vyjádřil v následujících několika bodech:
1) Definování názvů specializací na OA a ŘS, po reakreditaci také u SKE.
2) Stanovení počtu termínů na zápočty a kontrolované zápočty – doporučuje nejednotit,
ponechat na vůli vyučujících. Dosud se nevyskytly v této věci žádné problémy, žádné
žádosti o přezkoumání.
3) Možnost propadnout u státní zkoušky. Pokud se student nedostaví na termín státní
zkoušky, nemůže dostat známku 4. Dle novely by to bylo stejně jako u běžných zkoušek –
bez omluvy studentovi propadne termín, ovšem nedostane známku 4.
4) Potřeba formálních úprav:
a) dle doporučené struktury UK. To je výhodné pro rektorát UK i pro studenty;
b) technické opravy formálních chyb, zejména nesprávné odkazy na čísla odstavců –
provedením technických úprav byl pověřen J. Blažejovský.
Dokument by dle J. Kružíka měl být schválen na květnovém zasedání AS UK.
Výsledky hlasování o přijetí Novely pravidel pro organizaci studia:
Proti: 0
Pro: 10
Zdrželi se: 0
242. AS FHS UK přijal návrh Novely pravidel pro organizaci studia na FHS UK v Praze.
Diskuse.
J. Kružík položil dotaz, zda již byly na AS UK projednány dříve provedené technické
změny pravidel pro organizaci studia a stipendijního řádu. Odpověď zjistí A. Svoboda.
(Přišel L. Benyovszky a M. Skovajsa.)
7/ Návrh rozdělení institucionální podpory pro rok 2014 na jednotlivé programy PRVOUK
uskutečňované na FHS (M. Skovajsa)

M. Skovajsa seznámil plénum s návrhem na rozdělení finančních prostředků na jednotlivé
programy PRVOUK. Návrh již byl projednán s koordinátory jednotlivých programů, kteří
vyjádřili svůj souhlas.
Hlasování o přijetí návrhu:
Proti: 0
Pro: 9
Zdrželi se: 1
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243. AS FHS UK přijal návrh na rozdělení institucionální podpory pro rok 2014 na jednotlivé
programy PRVOUK uskutečňované na FHS.
8/ Různé
Přivítání nových členů AS FHS UK

A. Svoboda přivítal nové členy AS FHS UK, jmenovitě J. Blažejovského, J. Matouška a
V. Vávrovou. Nové členy přivítal také L. Benyovszky, který zároveň poděkoval všem
členům AS FHS za vynaložené úsilí v minulém volebním období.
Dopis předsedy AS FF rektorovi prof. T. Zimovi

V diskusi byl zmíněn dopis předsedy AS FF UK současnému rektorovi UK. Ve
3 odstavcích se v dopise konstatuje, že neumožnil, aby se na pozici náměstka MŠMT
dostal bývalý děkan FF Stehlík a že dal přednost zástupcům z VŠE.
Termín příštího zasedání

Termín příštího zasedání byl dohodnut na 13. 3. 2014 od 16:00.
Přehled schválených usnesení:

240. AS FHS UK schválil návrh aktualizace dlouhodobého záměru FHS UK v Praze pro rok 2014.
241. AS FHS UK schválil vyjádření k návrhu akreditace doktorského studijního programu Soudobé
evropské dějiny ve výše uvedeném znění.
242. AS FHS UK přijal návrh Novely pravidel pro organizaci studia na FHS UK v Praze.
243. AS FHS UK přijal návrh na rozdělení institucionální podpory pro rok 2014 na jednotlivé
programy PRVOUK uskutečňované na FHS.

V Praze dne 6. 2. 2013
zapsal Petr Konůpka

