
Spolek studentů historie FF UK
IČO: 22869476

Zápis z volební valné hromady
konané dne 8. 10. 2014

v místnosti č. 301 na hlavní budově
Filozofické fakulty UK v Praze

Přítomných členů sdružení: 54 
Nepřítomných členů sdružení: 75 
Omluveno: 0

Předseda Spolku studentů historie FF UK Daniel Ort zahájil valnou hromadu Spolku v 19:30.

1. Úvod

Daniel  seznámil  přítomné  s programem  valné  hromady.  Program  valné  hromady  byl

jednomyslně schválen.

2. Představení výroční zprávy

Daniel členům Spolku představil aktivity FFabuly v minulém roce, o nichž referuje také

výroční zpráva. Začal tím, že Spolek má dobré vztahy s fakultou i historickými ústavy – od

roku 2012 máme smlouvu s fakultou o bezplatném využívání učeben, máme také na chodbě

povolenou spolkovou skříň – archiv. Výbor se pravidelně schází s řediteli ústavů a navzájem si

vyměňují důležité poznatky.

Spolek spolupracuje i s jinými studentskými organizacemi: v SU UK (Studentská unie

Univerzity  Karlovy)  je  Spolek  aktivní  –  minulý  předseda  Spolku  je  nyní  předsedou  Unie.

Spolek je členem ISHA, zde je ovšem dlouhodobý problém – platíme sice členský poplatek a

proplácíme cestovní výdaje zájemcům, těch je však velmi málo. Se Studentskou radou máme

také dobré vztahy – půjčuje nám místnost na konzultace.

Propagace Spolku funguje na všech velkých sociálních sítích,  je ovšem třeba na ní

neustále pracovat a vylepšovat ji.

Letní školu výbor letos nezorganizoval zejména proto, že pověřená pracovní skupina

nebyla schopná dodržet stanovené termíny, nicméně se k ní Spolek hodlá v budoucnu vrátit.

Největším letošním úspěchem je kniha Uzel na kapesníku, spolková publikace z LŠIP

2011, máme z ní velikou radost.



Na  letošním  seznamovacím  kurzu  v Bílém  Potoce  se  naplno  projevila  generační

obměna organizátorů – v dobrém i špatném slova smyslu – i přes drobné zmatky proběhl

kurz  bez problémů.  Větší  problém byl  se  samotnou propagací  akce,  v minulých letech se

pozvánky  přikládaly  k dopisům  o  přijetí,  které  se  letos  rozesílaly  elektronicky,  nebylo

jednoduché získat od fakulty mailové adresy přijatých. Kromě elektronických pozvánek však

probíhaly i klasické informační schůzky v den zápisu.

Poradna je důležitou součástí Spolkové činnosti – na dotazy zaslané mailem odpovídá

téměř neustále někdo ze členů výboru a vypsány byly i konzultační hodiny, které ale nikdo

nevyužil, bude tedy třeba zlepšit jejich propagaci.

Dalším  velkým  úspěchem  Spolku  v loňském  roce  bylo  Setkání  zástupců  studentů

historie  v ČR,  z něhož  vzešlo  mnoho  podnětů,  na  facebooku  například  vznikla  skupina

Studenti historických oborů.

Akce s asi největším počtem účastníků bylo setkání s Oprásky sčeskí hstorje, kdy se

podařilo zcela naplnit místnost 131. Místnost číslo 200 jsme naplnili při debatě s kandidáty na

post ředitele ÚSTRu.

Tradiční  akce,  které  Spolek  organizuje,  jsou:  filmový  klub,  přednášky na  konkrétní

téma,  Kritický klub,  který  je  vlajkovou lodí  Spolku,  dále  Diskusní  klub,  který  momentálně

nemá organizátora a rozhodně Přípravné kurzy probíhající od ledna do května. Spolku z nich

plyne největší příjem, loňská účast nebyla příliš vysoká, hlavně proto, že nebyla zvládnuta

propagace, na níž je třeba letos zapracovat.

Co se socializačních akcí týče, Spolek uspořádal Vánoční večírek, dále oslavu čtvrtých

narozenin Spolku, která měla být původně pod širým nebem, kvůli nepřízni počasí se však

přesunula  do  Lesa.  Po  stopách  Ostoje  byla  socializační  výprava  na  Levý  Hradec,  měla  u

účastníků  úspěch.  Podobně  úspěšná  byla  výprava  Po  stopách  Vladivoje  po  Pražských

výčepech. Na příští rok je plánována oslava pátých Spolkových narozenin, je třeba včas začít

s přípravami.

V loňském  roce  došlo  k několikeré  změně  vedení  Spolku,  na  postu  předsedy  se

vystřídali Karel Korlos, Maroš Lauer a Daniel Ort ve funkci pověřeného předsedy.

Slovo si vzal Jakob Raška a spravil přítomné o finanční situaci Spolku – viz Finenční

zpráva.

Daniel  si  poté znova vyžádal  slovo a jako pověřený předseda pronesl  závěrečnou řeč.

Minulý rok byl pro Spolek krizový – na akcích se podílelo málo lidí, kterým to bralo dost sil.



Výbor  chce všem poděkovat,  protože se  i  tak  podařilo  uspořádat  mnoho akcí  a  navenek

nebylo nic znát.

Dále  přednesl  předseda  disciplinární  komise  Miloš  Bělohlávek  revizní  zprávu.  V ní

konstatoval, že ve Spolku proběhla úplná generační výměna. Loňský rok se nesl ve znamení

velkých  změn,  provázených  kolapsy  při  pořádání  velkých  akcí,  pochybení  řešila  komise

s výborem osobně. Nakonec, jako deus ex machina přišel do Spolku Daniel a vnesl do něj

nový entusiasmus. Kromě toho došlo ve Spolku k částečné debyrokratizaci, což vedlo k ne

zcela odbornému zacházení s financemi, podařilo se ale vyřešit složitou situaci okolo placení

a neplacení členských poplatků. Celkově lze říci, že letošní rok byl úspěšnější, než ten minulý.

Po zprávě disciplinární komise přišla na řadu změna Stanov a Jednacího řádu Spolku,

kterou shromážděným představil David Pavlorek. Nové části dokumentů jsou blíže popsány

v zářijovém zápisu ze schůze výboru. Tomáš Jirsa měl ke stanovám námitku, konkrétně ke

článku 5, Ferdinand Kříž měl protinámitku a do celé věci se následně zapojil i Valentin Plzák,

který chtěl vědět, jak se to má se spory ve věcech poplatku. Stanovy byly nakonec přijaty

v hlasování. Pro bylo 46 zúčastněných, proti 0 a hlasování se zdržel 1 člen. Přijat byl také

pozměňovací  návrh  v otázce  plné  moci  na  valné  hromadě  –  Spolek  vyčká  notářského

vyjádření  a  podle  toho uzná užití  plné  moc,  nebo neuzná.  Pozměňovací  návrh  byl  přijat

v poměru 38:5:2. Jednací řád byl na valné hromadě taktéž schválen, poměrem hlasů 43:0:2.

3. Volba nového výboru

Nejprve byla zvolena volební komise v sestavě Olga Džupová – předsedkyně, Richard Cisler a

Jakub Izdný. Miloš pak zahájil  přihlašování nových členů do Spolku, takže jich nakonec na

valné hromadě bylo 56.

První  navržený  kandidát  na  předsedu  Spolku  byl  Tomáš  Jirsa.  Studuje  I.  ročník

navazujícího magisterského studia. Rozdal letáčky, poděkoval dosavadnímu vedení, oznámil,

že  si  ke  své  kandidatuře  vzal  několik  schopných lidí  a  že  chce prosadit  projekt  praxí  pro

historiky – placených i neplacených.

Miloš navrhl Daniela. Ten návrh přijal. Studuje druhý ročník bakalářského studia. Řekl, že

se  do  pozice  pověřeného  předsedy  dostal  náhodou  a  toho  připravilo  na  případné  další

předsednictví. Vítá každý nový nápad.

Jakub Raška navrhl Michala Poláka, ten kandidaturu nepřijal.



Jonáš Chmátal měl připomínku k Tomášovu programu – nechce být kandidátem na pozici

člena výboru.

Následovaly dotazy na Tomáše Jirsu: V čem se liší jeho záměr zvát významné osobnosti od

současného kritického klubu? Jak chce v praxi provádět kritiku profesorů? Jak se liší přístup

k užitku z financí? Chce ze spolku udělat líheň akademiků? Od toho studujeme. Tomáš na to

reagoval tak, že nemá ambici na akademickou kariéru. 

Tomáš se potom zeptal Daniela na jeho vizi Spolku, Daniel prohlásil, že Spolek má už teď

dobře našlápnuto, tak pokračovat ve vytyčeném směru.

Zvolen předsedou byl v hlasování Daniel Ort v poměru hlasů 49:5.

Volba místopředsedy

Jakub  Raška  navrhl  Kateřinu  Chládkovou,  ta  návrh  přijala.  Studuje  druhý  ročník

bakalářského studia. Jako protikandidáta navrhl sám sebe Vojtěch Bažant. Kandidátům nebyly

položeny  žádné  otázky.  Místopředsedou byla  zvolena Kateřina  Chládková v poměru hlasů

39:11. jeden hlas byl neplatný.

Volba členů výboru

Daniel navrhl Martina Babičku, ten přijal, studuje dvouobor hs-anglistika. Daniel navrhl i

Jakuba Rašku, ten návrh přijal, studuje druhý ročník navazujícího magisterského studia. David

Semera  nominoval  Dominika  Vachudu  studujícího  druhý  ročník  bakalářského  studia,  ten

návrh  přijal.  Tereza  Liepoldová  navrhla  Luboše  Studeného,  ten  návrh  přijal.  Jakub  Raška

navrhl  Moniku Stachovou,  ta  návrh  nepřijala.  Martina Poliaková navrhla  Martu,  ta  návrh

přijala,  studuje komparatistiku. Jakub Raška navrhl Aničku Libánskou, studuje první ročník

dvouoboru hes- norská studia, ta návrh přijala.

Zvoleni byli: Jakub Raška, Martin Babička a Marta Harasimovicz v poměru hlasů 38:30:23.

Volba disciplinární komise

Luboš Studený navrhl Miloše Bělohlávka, ten výzvu přijal. Richard Cisler navrhl Daviva

Pavlorka, ten výzvu přijal. Jakub Raška navrhl Luboše Studeného, ten výzvu přijal. Jakub Izdný

navrhl Davida Semeru, ten návrh přijal. Jiří Rys navrhl Karla Korlose, ten návrh přijal. Tomáš

Konečný navrhl Tomáše Jirsu, ten výzvu přijal. Zvoleni byli: Miloš Bělohlávek, David Semera,

David Pavlorek v poměru hlasů 35:25:23.



Tím končí působení volební komise.

Luboš  navrhl  Miloše  Bělohlávka  na  čestného  člena  Spolku,  návrh  byl  přijat  optickou

většinou přítomných. Na čestné členství byl navržen i Jaromír Mrňka, i jemu bylo uděleno. 

Jako  poslední  bylo  optickou  většinou  odhlasováno,  že  chceme  dále  Spolku  odvádět

členské poplatky.

Zápis provedla dne 8. 10. 2014

Kateřina Chládková


