
Zápis z jednání AS UK FHS konaného 11. 9. 2014 

Prezenční listina  

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

Nepřítomni: J. Blažejovský, J. Horský, P. Mücke*, H. Novotná, O. Tůma 
Hosté:  L. Benyovszky, P. Himl, P. Konůpka, M. Pětová 

* P. Mücke se dostavil v průběhu jednání AS FHS a hlasoval od 5. 
bodu jednání. 

Návrh bod ů jednání: 

1) Schválení zápisu zasedání AS FHS UK v Praze z 5. 6. 2014 

2) Schválení podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2015-2016  
(L. Benyovszky) 

3) Projednání akreditace navazujícího magisterského studia Německé  
a francouzské filosofie a Eurofilosofie (L. Benyovszky) 

4) Projednání zřízení pracoviště Centrum občanského vzdělávání (dále jen 
COV) jako vědecko-pedagogického pracoviště při Katedře studií občanské 
společnosti (L. Benyovszky) 

5) Projednání čerpání prostředků z Fondu rozvoje majetku (M. Pětová) 

6)  Zpráva o postupu ve věci studentských evaluací (J. Matoušek, P. Konůpka) 

7) Informace o projednávání Novely zákona o vysokých školách (P. Himl) 

8) Různé 

AS UK FHS schválil návrh pořadu jednání tichým souhlasem. 

1/ Schválení zápisu zasedání AS FHS UK ze dne 5. 6.  2014 

Výsledky hlasování o přijetí zápisu ze dne 5. 6. 2014: 

– proti: 0 
– pro: 8 
– zdrželi se: 0 
 

AS UK FHS schválil zápis ze dne 5. 6. 2014. 

2/ Schválení podmínek p řijímacího řízení pro akademický rok 2015-2016  
(L. Benyovszky) 

Pan děkan uvedl, že z důvodu nutné přítomnosti proděkana pro studijní 
záležitosti na rektorátu bude prezentovat materiál k podmínkám o přijímacím 
řízení na příští akademický rok on sám.  
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Vyjádřil potěšení nad obsáhlostí materiálu, který byl standardně zpracován na 
jednotlivých pracovištích a zkompletován na studijním oddělení. Materiál 
obsahuje 101 stran a byl prodiskutován všemi zainteresovanými stranami.  
Předseda AS položil otázku, zda se podmínky pro přijímací řízení na FHS 
vzhledem k předkládanému materiálu oproti loňsku nějakým způsobem změnily. 
Pan děkan odpověděl, že nikoli. Předseda senátu pak navrhl předkládané 
podmínky schválit. 

 
Výsledky hlasování o schválení podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 
2015-2016: 

– proti: 0 
– pro: 8 
– zdrželi se: 0 

252. AS UK FHS předkládané podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2015-2016 

schválil. 

3/ Projednání akreditace navazujícího magisterského  studia N ěmecké a francouzské 
filosofie (dále NFF) a Eurofilosofie 

Tento bod představil opět pan děkan. Uvedl, že reakreditaci navazujícího 
magisterského studia oboru NFF připravil Richard Zika, kompletovalo ji studijní 
oddělení. Reakreditaci navazujícího magisterského studia Eurofilosofie zpracoval 
Karel Novotný. Pan děkan prohlásil, že oba materiály sám procházel a žádné 
nedostatky v nich nenachází. Podle něho jsou reakreditace obou těchto 
navazujících magisterských oborů důležité a nevidí důvod, proč by k nim nemělo 
dojít. 

AS UK FHS se ztotožnil s názorem pana děkana a navrhl ke schválení následující 
doporučení: 

AS UK FHS doporučuje k přijetí akreditaci navazujícího magisterského studia oboru 

Německá a francouzská filosofie a akreditaci navazujícího magisterského studia oboru 

Eurofilosofie. 
 
Výsledky hlasování o přijetí těchto doporučení: 
– proti: 0 
– pro: 8 
– zdrželi se: 0 

253. AS UK FHS doporučuje k přijetí akreditaci navazujícího magisterského studia oboru 

Německá a francouzská filosofie a akreditaci navazujícího magisterského studia oboru 

Eurofilosofie. 
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4/ Projednání z řízení Pracovišt ě Centrum ob čanského vzd ělávání (dále jen COV) 
jako v ědecko-pedagogického pracovišt ě při Kated ře studií ob čanské spole čnosti 
(dále jen KSOS) (L. Benyovszky) 

Vzhledem k tomu, že o případném založení nového či zrušení stávajícího 
pracoviště rozhoduje senát, pan děkan představil návrh na zřízení nového 
pracoviště COV. Návrh je předkládán ve zrychleném režimu a to z důvodu účasti 
tohoto pracoviště na grantu ze 7. osy evropských rozvojových dotací. Tohoto 
grantu se COV účastní spolu s Katedrou studií občanské společnosti. Do projektu 
jsou zainteresovány i pracoviště z jiných partnerských zemí. K tomu, aby mohl být 
projekt realizován, musí mít COV statut příslušnosti k FHS UK, který nemá. COV 
dosud působilo jako součást MU v Brně. Pan děkan jedná se zástupci COV o 
přidružení od jara 2014. Kdyby mělo dojít ke schvalování zřízení jejich pracoviště 
na FHS UK později, projekt z tohoto grantu by nebylo možné vůbec realizovat.  
Pan děkan dále uvedl, že pracoviště je tvořeno mladými vědeckými pracovníky do 
35 let, kteří se zabývají výchovou k demokracii a podporou občanského sektoru. 
Jeden z nich je doktorandem na FHS UK. Návrh na přidružení jejich pracoviště 
k FHS vzešel z jejich strany s tím, že velmi úzce spolupracují právě s KSOS. Tato 
katedra je navíc spoluprací s nimi potěšena a hodnotí ji jako přínosnou. 
Organizační struktura pracoviště je tato: je řízeno ředitelem, který je přímo 
podřízen proděkanovi pro vnější vztahy. Představiteli jejich tzv. vědecké rady jsou 
prof. Sokol a Skovajsa Ph.D. 
Činnost pracoviště je financována výhradně z grantů a prostředků, které toto 
pracoviště získává mimo fakultu. Fakulta dostane režii z grantů. Toto uspořádání 
je zatím chápáno tak, že se jedná o počáteční stav, který bude možné později dále 
diskutovat a případně i měnit. Vzhledem k nedostatku místa na fakultě zůstane 
COV ve svém stávajícím sídle. Přítomnost pracoviště na fakultě tak bude pouze 
formální. 
Nakonec pan děkan uvedl, že dospěl k přesvědčení, že spolupráce s COV může 
být pro KSOS prospěšná, a proto dává svůj návrh ke zřízení COV jako pracoviště 
FHS UK ke schválení. 

Diskuse. J. Marek se zeptal, na jak dlouho je jejich grantový projekt naplánován a 
co se bude s pracovištěm dít, až bude jejich projekt ukončen. Ptal se, zda FHS bude 
přispívat na jejich činnost tehdy, když granty nebudou mít. Pan děkan odpověděl, 
že tato situace by byla předmětem jednání. Pracovišti nevzniká žádný nárok 
případnou podporu ze strany fakulty vyžadovat. Bude-li spolupráce úspěšná, bylo 
by, i vzhledem k tomu, že si COV zajišťuje svůj chod samo, poněkud diskutabilní, 
zda případnou budoucí pomoc ze strany fakulty dopředu odmítat. K návrhu 
nepadly další věcné připomínky. 
 
Výsledky hlasování o zřízení COV jako pracoviště FHS UK: 
– proti: 0 
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– pro: 8 
– zdrželi se: 0 

254. AS FHS UK schválil návrh zřízení pracoviště Centrum občanského vzdělávání jako 

vědecko-pedagogického pracoviště při Katedře studií občanské společnosti. 

5/ Projednání čerpání prost ředků z Fondu rozvoje majetku (M. P ětová) 

Senát vyslechl zprávu paní proděkanky o problému splácení dlužné částky za 
projektovou dokumentaci rekonstrukce objektu v Troji. Dluh je splatný a není 
jasné, kdy budou prostředky ze strany UK uvolněny, je navrženo splatit dlužnou 
částku ve výši 6,745 miliónu Kč z Fondu rozvoje majetku fakulty. 
 
Výsledky hlasování o čerpání prostředků z Fondu rozvoje majetku: 
– proti: 0 
– pro: 9 
– zdrželi se: 0 

255. AS FHS UK schválil návrh čerpání prostředků z Fondu rozvoje majetku. 

6/ Zpráva o postupu ve v ěci studentských evaluací (J. Matoušek, P. Kon ůpka) 

J. Matoušek se zúčastnil zasedání komise zabývající se studentskými evaluacemi. 
Dosavadní výsledek její činnosti představil po jeho uvedení P. Konůpka. Zásadní 
závěr činnosti K. Chlouby a P. Konůpky spočívá v tom, že evaluace budou 
probíhat pouze elektronicky. Jestli se senát shodne, pak budou oba pokračovat 
v realizaci jejich provedení podle dokumentu, který P. Konůpka předal senátorům. 
Navrhl také, aby studentská komora byla zodpovědná za to, že evaluace 
proběhnou, seznámí pracoviště s jejich výsledky a navrhne, jak postupovat u 
předmětu, který bude mít výjimečně špatné hodnocení.  
Dále je nutné stanovit rozpočet na elektronické rozhraní, v němž budou evaluace 
prováděny. 
 
Diskuze: Jakub Marek vznesl dotaz, jak budou výsledky evaluací dohledatelné a 
kdo k nim bude mít přístup, zda budou přístupné z části SISu, která je pouze 
uživatelská, či budou přístupné volně. P. Konůpka odpověděl, že slovní komentáře 
budou přístupné před zveřejněním nejprve učitelům, aby se s nimi mohli 
přednostně seznámit, a teprve po tom budou zveřejněny. Jakub Marek odpověděl, 
že například u hodnocení studentských prací není možné, aby bylo veřejně 
přístupné, nemělo by tedy být přístupné ani hodnocení učitelů. P. Konůpka 
odpověděl, že evaluace budou zveřejněny pouze v té části SISu, do níž mají přístup 
jeho uživatelé. 
L. Císařovská se dotázala, co se stane, když budou evaluace neprůkazné v tom 
smyslu, že se do nich zapojí pouze nespokojení studenti, zatímco spokojení nikoli. 
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P. Konůpka odvětil, že cílem evaluací není kvantifikovat kvalitu předmětů, ale 
mají ukázat, zda je nějaký předmět špatný a poskytnout tak prostor taková 
hodnocení řešit. Evaluace také nebude povinná, ale bude pouze vymáhána 
prostřednictvím vyskakovacích oken a hromadných mailů, proto je jisté, že se jí 
nezúčastní všichni studenti. Dosavadní elektronické evaluace mají být 
zjednodušeny, má být snížen počet otázek a mají být více zviditelněny. 
Jakub Marek namítl, že odhalování excesů v předmětech nemůže mít jiné 
následky, než jejich oznámení pracovišti, které je vezme na vědomí, ale nebude 
vymahatelné z nich vyvozovat systémové závěry, např. v personálních otázkách. 
 
Po diskuzi navrhl předseda senátu následující prohlášení: 
 
Bereme bez připomínek na vědomí a pověřujeme studentskou komoru, aby dále jednala 

s provádějícími s tou výhradou, že až bude evaluace zpracována, budou její výsledky 

přístupné pouze těm, kteří mají přístup do SISu.  

AS FHS UK přijal toto prohlášení tichým souhlasem. 

7/ Informace o projednávání Novely zákona o vysokýc h školách (P. Himl) 

P. Himl poděkoval za pozvání senátu. Podle jeho informací se další sněm týkající 
se nového zákona sejde až v listopadu. Od května, kdy se konal poslední, se 
v důležitých bodech týkajících se univerzity a jejích vnitřních orgánů, zejména její 
akademické samosprávy, nic nezměnilo. To, co se nyní ohledně zákona řeší, je 
z pohledu FHS marginální. 

Zatím existuje pouze pracovní verze zákona, která od poslední zprávy o jeho 
podobě obsahuje nějaké změny, ale pořád se jedná o verzi, která se připomínkuje  
a určitě ještě nejde o tu, která by šla do parlamentu. 

 

Diskuze: Účastnili se jí P. Himl, J. Marek, L. Císařovská a A. Svoboda. Hlavní 
otázkou bylo, zda je současný průběh tvorby zákona a toho, co je v něm obsaženo, 
uspokojivé. P. Himl uvedl, že v současnosti se řeší pouze technické náležitosti, 
např. jaké mají být lhůty pro možnost zneplatnění diplomů, které zatím kolidují 
s lhůtou pro odtajnění prací nebo zda má být stejně dlouhé funkční období 
senátorů z řad učitelů i studentů apod. Pan předseda vznesl dotaz, zda je nutné, 
aby byl P. Himl na další jednání pozván. Ten odpověděl, že nikoli, kdyby se událo 
něco závažného, upozorní na to a o pozvání na zasedání senátu požádá sám. 

8/ Různé 

J. Novotný upozornil, že na příštím zasedání senátu bude nutné vyhlásit volby, 
protože mají být vyhlášeny 6 týdnů před svým konáním. 
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Bylo tedy dohodnuto, že další zasedání senátu se uskuteční 2. října od 16:00. 
Prvním bodem jednání bude ustavení komise a rozhodnutí o průběhu voleb do AS 
FHS. 

Termín p říštího zasedání 

Další zasedání se uskuteční 2. říjen 2014, v 16:00, místnost č. 6004 

Přehled schválených usnesení 

252. AS FHS UK schválil předkládané podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 

2015-2016. 
253. AS FHS UK doporučuje k přijetí akreditaci navazujícího magisterského studia oboru 

Německá a francouzská filosofie a akreditaci navazujícího magisterského studia oboru 

Eurofilosofie. 

254. AS FHS UK schválil návrh zřízení pracoviště Centrum občanského vzdělávání jako 

vědecko-pedagogického pracoviště při Katedře studií občanské společnosti. 

255. AS FHS UK schválil návrh čerpání prostředků z Fondu rozvoje majetku. 

V Praze dne 11. 9. 2014, 
zapsala Věra Vávrová 


