Zápis ze zasedání AS FHS UK konaného 4. 12. 2008
Prezenční listina:
Přítomni: B. Knotková-Čapková, S. Muhič Dizdarevič (odešla 17.20), J. Horský, O. Hudeček, J.
Novotný, M. Seligová, A. Svoboda, A. Tyl, R. Zika
Jednání bylo zahájeno v 16.08
Jednání zahájil předseda senátu a navrhl následující program zasedání:
1. Schválení zápisu z minula
2. Schválení Jednacího řádu vědecké rady FHS UK, který na nás urgovala Legislativní komise
AS UK na svém posledním zasedání
(návrh novely připravil Mgr. Brezina)
3. Úprava a schválení novely Pravidel pro organizaci studia, kterou nám s připomínkami
vrátila Legislativní komise AS UK
(návrh novely připravil Mgr. Brezina)
4. Budoucnost certifikovaných programů
(o odpovědi proděkana pro studium poreferuje předseda senátu)
5. Výsledky voleb a zhodnocení průběhu
(poreferuje volební komise)
6. Různé
7. Dohoda o příštím zasedání AS FHS UK
1. Schválení zápisu jednání ze dne 30. 10. 2008
Senátoři diskutovali návrhy úprav, které byly předloženy k textu zápisu. Předseda senátu dal poté
hlasovat o následujícím usnesení:
AS schvaluje zápis jednání ze dne 30. 10. 2008 ve znění předložených úprav.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Schváleno
2. Schválení Jednacího řádu vědecké rady FHS UK, které na nás urgovala Legislativní komise
AS UK na svém posledním zasedání
Předseda senátu v krátkosti představil navržené úpravy a především důvody, které vyžadují
bezodkladné projednání jednacího řádu senátem. Senátoři přistoupili k hlasování o navrženém
usnesení:
AS souhlasí s navrženými úpravami Jednacího řádu vědecké rady FHS UK.
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Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Schváleno
3. Úprava a schválení novely Pravidel pro organizaci studia, kterou nám s připomínkami
vrátila Legislativní komise AS UK
Senátoři diskutovali připomínky Legislativní komise, přičemž jako nejschůdnější variantu zvolili
respektovat tyto připomínky a s nimi související navržená řešení proděkana pro studium dr. Kružíka
a Mgr. Breziny. Senátoři především vyjádřili svůj zájem na řešení situace, která vznikne vypuštěním
institutu tzv. administrativních čtyřek z Pravidel, přičemž se zavázali bedlivě sledovat dopady na
studijní praxi zvláště u bakalářského studia. Senátoři přijali následující usnesení:
AS akceptuje připomínky Legislativní komise UK a následujícím způsobem upravuje novelu
Pravidel pro organizaci studia
- v čl. 15 vypouští odst. 8
- v čl. 15a spojuje body 1 a 2 v následující znění:
Vyhláška děkana v každém akademickém roce stanovuje pět období pro konání posledních částí
státních závěrečných bakalářských/magisterských zkoušek a současně pět termínů pro odevzdání
bakalářské/magisterské práce. Student se ke konání poslední části státní závěrečné zkoušky
přihlašuje písemně nejpozději v termínu pro odevzdání bakalářské/magisterské práce.
- vypouští přechodná ustanovení
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Schváleno
V souvislosti s projednáváním novely Pravidel pro organizaci studia senát přijal následující
usnesení:
AS FHS doporučuje k dalšímu zvážení a perspektivnímu projednání otázku, jak začlenit do
dokumentů na fakultní i univerzitní úrovni genderově vyvážený jazyk. Konkrétně se jedná o
nahrazení generického maskulina „student“, které zneviditelňuje studentky, genderově neutrálním
výrazem „studující“.
4. Budoucnost certifikovaných programů
Předseda senátu seznámil přítomné senátory s vyjádřením proděkana pro studium dr. Kružíka
ohledně současnosti a budoucích perspektiv certifikovaných programů na fakultě. Z vyjádření
vyplynulo, že v krátkodobém horizontu fakulta neuvažuje o rozšiřování nabídky certifikovaných
programů, ale v dlouhodobém horizontu se certifikované programy jeví jako velmi vhodné a
perspektivní. V následné diskusi vyjádřil senátor Tyl obavu o budoucnost výuky psychologie na
fakultě, ovšem vzhledem k nepřítomnosti dr. Kružíka se senátoři rozhodli vrátit se k tomuto tématu
na některém z příštích zasedání.

2

5. Výsledky voleb a zhodnocení průběhu
Přítomní zástupci volební komise poreferovali o průběhu voleb do senátu a senátoři následně
diskutovali především dostupné možnosti propagace instituce senátu jako takové, neboť vyjádřili
své znepokojení nad nízkou volební účastí oprávněných voličů z řad studentů. Diskuse se posléze
věnovala obecnějším problémům, souvisejícím se změnami, jež navrhuje tzv. Bílá kniha. Senátoři
se shodli na tom, že nízká volební účast jednoznačně neprospívá snahám uhájit akademickou
samosprávu ve stávajícím rozsahu, a proto se rozhodli v této věci dále jednat.
6. Různé
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
7. Dohoda o příštím zasedání AS FHS UK
Příští zasedání bylo předběžně stanoveno na 8. 1. 2009 od 16.00.
Jednání senátu bylo ukončeno v 18.00.
Zapsal O. Hudeček
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