Zápis z XXIII. Valné hromady Pražského religionistického spolku
Datum: 3. listopadu 2021, začátek 19:08 a konec 20:00
Přítomní členové: Kamila Schewczuková, Tereza Pelikánová, Zora Hrabáková, Johana
Honzáková, Alžběta Fišerová, Roman Galovič, Matyáš Lednický, Tereza Malá, Tobiáš
Heřmanský, Zora Hrabáková, Aneta Vyškovská, Milan Horňák
Program:
1) Předsedkyně zahájila valnou hromadu a došlo k doplnění programu o bod 3)
Projednání stížnosti na pravidla kandidatury, kterou PRSu zaslal Jakub Jáhl. Doplnění
programu bylo schváleno přítomnými členy.
2) Aktivity PRSu za minulý rok
Aktivity PRSu minulé období probíhaly v utlumeném stavu. Proběhlo Prvácké pivo a
Seznamovací setkání. XXII. Valná hromada se již konala online, stejně tak i Vánoční
večírek. K částečnému obnovení došlo v červnu, kdy proběhlo Pozkouškové pivo, a
poté opět v září, kdy bylo podzimní pozkouškové pivo spojeno se závěrem TRPu II.
Výbor spolku společně se studenty 3. ročníku uspořádal Seznamovací chatu a iniciaci
pro studenty 1. i 2. ročníku, a poté následovalo také Prvácké pivo.
Neprobíhaly výlety ani další podobné akce. Filmový klub loni neprobíhal z důvodu
uzavření škol, ale nyní je opět v provozu a na zimní semestr je naplánováno celkem 7
promítání.
Možný plán obnovení aktivit na následující období
V plánu je: založení religionistické filmotéky a databáze filmů; obnovení relivýletů
v zimě a na jaře, případně i jindy; uspořádání Anthestérií; obnovení tematických
mailing listů v zatím nespecifikované podobě; obnovení recenzní databáze předmětů
a zároveň vytvoření seznamu předmětů z jiných oborů a fakult, které by byly
užitečné pro religionisty; vytvoření nového loga PRSu včetně jeho užití na placky a
různé další předměty.
PRS bude pokračovat v pořádání prváckých, pozkouškových a různých dalších piv.
3) Projednání stížnosti na pravidla kandidatury
Jakub Jáhl zaslal na adresu spolku stížnost ohledně pravidel kandidatury do výboru
(viz příloha).
Vyjádření Výboru:
Výbor shledal stížnost jako částečně opodstatněnou, a to v bodu 1. Toto omezení kandidatury je
nepsaným pravidlem snad již od roku 2011 a do této doby k němu nikdo neměl námitky. Bylo zavedeno
ze zcela pragmatických důvodů. Dříve skutečně byli do výboru voleni i studenti prvního ročníku, ale

bohužel se tato praxe neosvědčila. V prvním ročníku se totiž nedá odhadnout, kdo skutečně ve studiu
religionistiky vytrvá. Když prváci opravdu byli zvoleni, tak se velmi často stávalo, že si studium
rozmysleli a ze školy odešli, čímž se navýšilo množství práce pro zbylé členy výboru. Z toho důvodu se
rozhodlo, že bude rozumnější povolit kandidaturu až od druhého ročníku, kdy už studentům je
jasnější, jaká pozice je jim v rámci studia pohodlná.
Zároveň bychom ještě doplnili, že kandidatura není omezená jen zdola, ale také shora. Protože PRS je
čistě studentským spolkem, který nezastřešují vyučující, tak ani doktorandi již nemohou kandidovat
do výboru spolku. Přičemž valná hromada je určená především pro studenty, a vyučující včetně
vyučujících doktorandů na ní neparticipují.
K bodu 2 Výbor dodává, že i Studentská rada, které zaštiťuje spolky na Filosofické fakultě ze stránky
právní, si je vědoma poněkud distancované pozice PRSu v rámci kolegia studentských spolků i vůči
Studentské radě.
K bodu 3 Výbor má jen to, že předchozí výbory měly jiný přístup k šíření informací.
Jakožto řešení bylo navrženo odsouhlasit nepsané pravidlo pro omezení kandidatury. Nikdo
se nevyjádřil proti a tento návrh byl schválen tichým souhlasem. Zároveň byla navržena
úprava stanov, aby toto pravidlo obsahovaly písemně. Nové stanovy by se poté schvalovaly
na další valné hromadě.
4) Nominace kandidátů
Na předsedkyně byly nominovány Tereza Pelikánová, která nominaci přijala, a Zora
Hrabáková, která nominaci odmítla. Jiné kandidátky ani jiní kandidáti nominovaní
nebyli. Tereza Pelikánová byla jednohlasně odsouhlasena jako nová předsedkyně
Pražského religionistického spolku.
Na zbylé členy výboru byli nominováni:
Zora Hrabáková (4. ročník)
Tereza Malá (3. ročník)
Matyáš Lednický (2. ročník)
Aneta Vyškovská (2. ročník)
Jana Pinto (3. ročník)
5) Seznámení s průběhem online hlasování
Hlasování proběhne stejně jako loňský rok a po valné hromadě bude rozeslán email
s odkazem na stránku, kde budou moci lidé hlasovat pro 1-4 kandidáty.
Hlasování bude otevřené až do soboty 6. listopadu, do 12:00.

Stížnost na pravidla kandidatury do
rady PRSu
Níže uvedené důvody zpochybňují vhodnost pravidla, které zakazuje kandidatuřu prvákům
do Rady PRSu.

1.Pro zmíněné pravidlo není žádný zdroj!
Zmíněné pravidlo o kandidatuře pouze vyšších ročníků se nenachází v žádném z oficiálních
dokumentů PRS. Jako zdroj tohoto tvrzení uvádím Konstituci PRSU1 a další dokumenty
PRSu.2 Může jít o určitou nepsanou tradici, ale to je vyvráceno níže. Vedení PRu by mělo
prokázat, na základě jakého zdroje toto pravidlo vyhlásilo.

2.Neobvyklost v rámci studentských spolků
Provedl jsem malý výzkum, kdy jsem oslovil studentské spolky Univerzity Karlovy, a ve
všech případech mi bylo odpovězeno, že prváci NEJSOU vyňati z možnosti kandidatury do
jejich rad a vedení. Mezi oslovené spolky patří Spolek studentů historie UK, filosofický
časopis FLUX, Spolek studentů sociologie, KAPR, Spolek studentů přátel ETF, Archeoffuk
(studentský spolek archeologů), Spolek ETF, spolek Charlie a další! To ukazuje, že
diskriminatorní pravidlo nemá v kontextu jiných studentských spolků UK obdoby a jedná se
tedy o raritní přístup.

3.Neobvyklost v kontextu oficiálních svolávání
Valné hromady
Prohlédl jsem si minulé události-pozvánky na Valnou hromadu PRSu, a u žádné z nich není
informace, která je tento rok přítomna, a to o vyjmutí prváků z volby. Platí to pro 20203,
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20194, 20185 a další. U Valné hromady 2021 je však vyjmutí prváků z kandidatury vysloveně
napsaná na události6.

Existuje mnoho případů, kdy byli do Rady PRSu zvoleni prváci oboru Religionistika. To
ukazuje, že nejde o žádnou neobvyklou praxi, a naopak - ukazuje to, že zmíněné pravidlo se
zákaz kandidatury je raritní.

Závěr
Z výše uvedených důkazů jsem prokázal, že PRS zvolil naprosto raritní, ničím nepodložené,
v kontextu fakulty nevídané pravidlo. Toto pravidlo nebyla schváleno žádným členským
hlasováním PRSu na Valné hromadě. Jsem přesvědčen, že pravidlo jde proti duchu
Konstituce PRS. Mnozí prváci Religionistiky nejsou úplnými nováčky ve světě vysoké školy mnozí jsou na jiném oboru ve vyšším ročníku, nebo dokonce studovali jinou vysokou školu.
V prvním ročníku je velké množství aktivních a schopných osobností a není důvod je z
kandidatury vyjímat.

Jakub Jahl

4

https://www.facebook.com/events/1909443099201051/?acontext=%7B%22event_action_history%22
%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
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