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Zápis ze zasedání AS FHS UK konaného 30. 10. 2008 
 

Prezenční listina:  
Přítomni: B. Knotková-Čapková (přišla 16.20), S. Muhič Dizdarevič (odešla 17.10), J. Horský, O. 
Hudeček, H. Novotná, J. Novotný, M. Seligová, A. Svoboda, A. Tyl, R. Zika 
Hosté: P. Brezina, J. Kružík 
 
Jednání bylo zahájeno v 16.08 
 
Jednání zahájil předseda senátu a navrhl následující program zasedání: 
 

1. Schválení zápisu jednání ze dne 25. 9. 2008 
2. Schválení Pravidel pro organizaci studia na FHS 

(předkládá proděkan pro studium J. Kružík, Ph.D.) 
3. Schválení znění Vyhlášení přijímacího řízení pro doktorské studijní programy: 

- Antropologie 
- Enviromentální studia 
- Aplikovaná etika  
(předkládá proděkan pro studium J. Kružík, Ph.D.) 
  

4. Nominace delegáta fakulty do Rady vysokých škol na období 2009 – 2011 
 

5. Zpráva volební komise o stavu příprav voleb a počtech kandidátů 
 

6. Různé 
 

7. Stanovení data příštího zasedání AS FHS 
 
1. Schválení zápisu jednání ze dne 25. 9. 2008 
 
Z přítomných senátorů nevznesl nikdo námitky proti textu zápisu ani nenavrhl případná doplnění. 
Zápis byl schválen tichým souhlasem. 
 
2. Schválení Pravidel pro organizaci studia. 
 
Proděkan Kružík představil účel předkládaných změn a doplnění Pravidel pro organizaci studia na 
FHS UK. Následná diskuse se týkala především harmonogramu zavádění nových pravidel do praxe. 
Proděkan Kružík ujistil přítomné senátory, že navrhované změny jsou vedeny především snahou 
motivovat studenty k úspěšnému ukončení studia ve standardní době a že přechod na nová pravidla 
bude pozvolný a s jistou mírou počáteční tolerance. Diskuse se poté zaměřila na téma určování 
prospěchu „s vyznamenáním“, přičemž byla navržena drobná korekce předloženého znění. Senát 
přijal následující usnesení: 
 
AS projednal předloženou novelu Pravidel pro organizaci studia a souhlasí s ní za podmínky, že 
budou provedeny navržené úpravy. 
 
Pro: 10 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Schváleno 
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3. Schválení znění Vyhlášení přijímacího řízení pro doktorské studijní programy: 

- Antropologie 
- Enviromentální studia 
- Aplikovaná etika 
 

Senát po kratší rozpravě přistoupil k hlasování o předložených zněních Vyhlášení přijímacího 
řízení. 
 
AS schvaluje znění Vyhlášení přijímacího řízení pro doktorský studijní program Antropologie pro 
školní rok 2009/2010. 
 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Schváleno 
 
AS schvaluje znění Vyhlášení přijímacího řízení pro doktorský studijní program Enviromentální 
studia pro školní rok 2009/2010. 
 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Schváleno 
 
AS schvaluje znění Vyhlášení přijímacího řízení pro doktorský studijní program Aplikovaná etika 
pro školní rok 2009/2010. 
 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Schváleno 
 
4. Nominace delegáta fakulty do Rady vysokých škol na období 2009 – 2011 
 
Předseda senátu zahájil diskusi o tomto bodu oznámením, že dosavadní zástupce fakulty v Radě 
vysokých škol, dr. Marek Skovajsa, souhlasí s případnou nominací, nicméně vzhledem ke své 
pracovní vytíženosti by neměl nic proti tomu, kdyby se našel jiný vhodný kandidát. Senátor Horský 
poté navrhl na tuto funkci dr. Pavla Himla. Vzhledem ke skutečnosti, že dr. Skovajsa působí již jako 
pověřený proděkan pro zahraniční styky, přijal senát následující usnesení: 
 
AS schvaluje jakožto nominanta na delegáta FHS UK v Radě vysokých škol dr. Pavla Himla a 
zároveň schvaluje dr. Marka Skovajsu jako jeho náhradníka. 
 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Schváleno 
 
5. Zpráva volební komise o stavu příprav voleb a počtech kandidátů 
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Přítomní zástupci volební komise informovali senát o stavu příprav voleb do AS a senátoři následně 
diskutovali možnosti propagace voleb a jejich personálního zajištění.  
 
6. Různé 
 
Do diskuse se nikdo nepřihlásil 
 
7. Stanovení data příštího zasedání AS FHS 
 
Příští zasedání stanoveno předběžně na 4. prosince  od 16.00. 
 
Jednání senátu bylo ukončeno v 18.20. 
 
Zapsal O. Hudeček  
  


