
Zápis z jednání AS UK FHS konaného 2. 10. 2014 

Prezenční listina 

Přítomni:  L. Císařovská, J. Horský, P. Mücke, H. Novotná, J. Novotný, 
A. Svoboda,  
J. Matoušek, V. Štěrba, V. Vávrová 

Nepřítomni: J. Marek, O. Tůma, M. Seligová (omluvena), K. Zelenková 

Hosté:  L. Benyovszky, J. Tourek 

Návrh bod ů jednání: 

1) Schválení zápisu zasedání AS FHS UK v Praze z 11. 9. 2014 
2) Změna v členství ve Vědecké radě FHS UK v Praze (L. Benyovszky) 
3) Nominace delegáta do RVŠ (A. Svoboda) 
4) Organizace voleb do AS FHS UK (H. Novotná, A. Svoboda) 
5) Zpráva o udělení prostředků ze studentského konta (J. Matoušek) 
6) Různé 

AS UK FHS schválil návrh pořadu jednání tichým souhlasem. 

1/ Schválení zápisu zasedání AS FHS UK ze dne 11. 9 . 2014 

Výsledky hlasování o přijetí zápisu ze dne 11. 9. 2014: 
– proti: 0 
– pro: 7 
– zdrželi se: 2 

AS UK FHS schválil zápis ze dne 11. 9. 2014. 

2/ Změna v členství ve V ědecké rad ě FHS UK v Praze (L. Benyovszky) 

Pan děkan oznámil, že na své místo ve vědecké radě (dále VR) rezignoval  
M. Hemelík. Odstupuje na vlastní žádost a ze zdravotních důvodů. Jedná se tedy o 
jednoznačnou žádost, kterou podle pana děkana nelze než respektovat. 
Pan předseda uvedl, že podle Statutu FHS, článku 8, bodu 1 rozhoduje o změnách 
ve složení vědecké rady AS UK FHS, a proto navrhl o přijetí předložené rezignace 
hlasovat. 
 

Výsledky hlasování o přijetí rezignace M. Hemelíka na jeho místo ve VR FHS: 
– proti: 0 
– pro: 9 
– zdrželi se: 0 

AS UK FHS předkládanou rezignaci M. Hemelíka přijal. 
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3/ Nominace delegáta do RVŠ (A. Svoboda)  

Předseda AS FHS UK uvedl, že byl zástupcem UK vyzván, abychom se usnesli na 
kandidátech na delegáty do sněmu předsednictva UK, do sněmu UK, do 
studentské komory a abychom navrhli také náhradníka delegáta do studentské 
komory. 

Nominanty by měli být zvoleni takoví jedinci, kteří se vyznají v chodu fakulty a 
univerzity, mají zkušenosti s jejím vedením a mají odpovídající jazykovou výbavu, 
která jim umožní jednat s partnerskými organizacemi univerzity v zahraničí. 

Předseda AS FHS UK seznámil s návrhem nominovat do sněmu P. Himla, který již 
v minulosti zastával funkci v legislativní komisi UK. P. Himl se svou nominací 
souhlasí. 

V. Vávrová navrhla oslovit K. Chloubu, zda by byl ochoten přijmout nominaci ne 
delegáta do studentské komory. Senát se shodl, že K. Chlouba bude s tímto 
návrhem osloven. 

J. Horský navrhl, abychom s nominací případných delegátů pokračovali po 
zasedání AS a posléze u ní hlasovali per rollam. Pan předseda s tímto návrhem 
souhlasil a uvedl, že do 10. 10. 2014 nominanty na delegáty navrhneme a následně 
bude provedena jejich volba. 

Tento postup byl AS UK FHS schválen tichým souhlasem. 

4/ Organizace voleb do AS FHS UK (H. Novotná, A. Sv oboda) 

Senát vyslechl návrh J. Tourka jmenovat za předsedkyni volební komise pro 
nadcházející volby do AS UK FHS H. Novotnou. Jeho návrhu předcházel návrh 
právě H. Novotné, aby se předsedou komise stal J. Tourek. Ten návrh odmítl a 
odpověděl H. Novotné protinávrhem. Ta s ním souhlasila za podmínky, že jí 
kolega Tourek a kolegyně Seligová s organizací voleb pomohou.  
 
H. Novotná oznámila, že v případě svého zvolení svolává schůzi volební komise 
na 9. 10. 2014 od 16:00 do zasedací místnosti 6004.  

Diskuse. Probíhala za účasti H. Novotné, J. Horského, J. Tourka a P. Mücke. 
Předmětem diskuze byl způsob, jakým budou volby provedeny, zda proběhnou 
hlasováním prostřednictvím vhazování volebních lístků do uren rozmístěných po 
fakultě, či elektronicky. J. Tourek navrhl, aby o případném umístění uren i 
způsobu konání voleb rozhodla komise na svém zasedání. Dále bylo diskutováno, 
že nejvhodnějším termínem voleb se jeví být počátek prosince ve dnech pondělí – 
čtvrtek. 
 
Výsledky hlasování o určení volební komise: 
– proti: 0 
– pro: 8 
– zdrželi se: 1 
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AS FHS UK návrh na určení volební komise, jejíž předsedkyní je H. Novotná, schválil. 

5/ Zpráva o ud ělení prost ředků ze studentského konta (J. Matoušek) 

J. Matoušek seznámil senát s výsledkem posledního letošního zasedání studentské 
kurie AS, na němž se rozhodovalo o udělení prostředků ze studentského konta. Na 
tomto zasedání schválila studentská kurie ve složení J. Matoušek, V. Štěrba,  
V. Vávrová, že prostředky ve výši 22 tis. Kč budou přiděleny na multikulturní 
festival pořádaný studentkami FHS a zastoupenými R. Mičunkovou v pražském 
klubu Cross.  
Na studentském kontě bylo před schválením podpory tohoto projektu cca 24,5 tis. 
Kč. Prostředky tedy nebudou vyčerpány v letošním roce zcela. Rozdíl bude 
převeden zpět na účet fakulty. 
 
Senát vzal tuto zprávu na vědomí. 

256. AS FHS UK bere návrh SK AS FHS UK na rozdělení finančních prostředků ze 
Studentského konta na vědomí. 

6/ Různé 

J. Horský seznámil AS se svou účastí v revizní komisi Antropologického ústavu FF UK. 
 

Termín p říštího zasedání: 

Termín příštího zasedání byl stanoven na 6. 11. 2014 od 16:00. 

Usnesení: 

256. AS FHS UK bere návrh SK AS FHS UK na rozdělení finančních prostředků ze 
Studentského konta na vědomí. 

V Praze dne 2. 10. 2014, 
zapsala Věra Vávrová 


