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Zápis ze zasedání AS FHS UK konaného 26. 2. 2009 
 

Prezenční listina:  
Přítomni: J. Horský, B. Knotková-Čapková (přišla 16.40),  P. Kroupová, V. Křenová, S. Muhič 
Dizdarevič,  H. Novotná, J. Novotný, M. Seligová, A. Svoboda, V. Šprincová, A. Tyl (přišel 17.15), A. 
Veselská, R. Zika 
Hosté: O. Hudeček, P. Pavlík, M. Pětová 
 
Jednání bylo zahájeno v 16.10 
 
Jednání zahájil předseda senátu a navrhl následující program zasedání: 
 

1. Schválení zápisu z posledního jednání AS FHS UK 
2. Zpráva proděkanky pro rozvoj dr. Marie Pětové o stavu příprav výstavby nové budovy 

fakulty 
3. Úprava a schválení novely Pravidel pro organizaci studia FHS (vráceno Legislativní komisí 

AS UK) 
4. Problematika Bílé knihy a reformy terciárního vzdělávání 
5. Různé 

- Podnět senátorky Kroupové 
 

 
Navržený program zasedání byl schválen tichým souhlasem. 
 
1. Schválení zápisu z posledního zasedání AS FHS UK 
 
AS FHS UK schvaluje zápis jednání ze dne 5. 2. 2009 ve znění navržených úprav tichým souhlasem. 
 
2. Zpráva proděkanky pro rozvoj dr. Marie Pětové o stavu příprav výstavby nové budovy fakulty 
 
Proděkanka Pětová na začátek připomněla, že současné prostorové zázemí fakulty je zcela 
nevyhovující a ubezpečila senátory, že cílem plánované výstavby je sestěhování všech součástí 
fakulty do jedné budovy. Stručně zrekapitulovala vývoj v předchozích letech (neúspěšné jednání o 
kampusu na Albertově, pozastavení čerpání finančních prostředků z MŠMT na nové projekty). 
Uvedla, že v současné době probíhá architektonická soutěž na přestavbu bývalé menzy koleje 17. 
listopadu, ve které bylo vyzváno 5 architektonických studií. V následné diskusi ubezpečila senátory, 
že tato forma soutěže je pro fakultu funkčně i finančně nejvýhodnější. Stavba by mohla být dle 
realistického pohledu zahájena roku 2011, přičemž zvažovaný rozpočet dosahuje výše 309 mil. 
korun. 
 
Předseda senátu po skončení diskuse poděkoval proděkance Pětové za přednesenou zprávu. 
 
3. Úprava a schválení novely Pravidel pro organizaci studia FHS (vráceno Legislativní komisí AS 
UK) 
 
Senátor Novotný seznámil přítomné se změnami, které senátu navrhl kancléř UK. Senát poté přijal 
následující usnesení: 
 
AS FHS UK přijímá připomínky legislativní komise AS UK k novele Pravidel pro organizaci studia 
na FHS UK přijaté dne 4. 12. 2008. 
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Pro: 12 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Schváleno 
 
4. Problematika Bílé knihy a reformy terciárního vzdělávání 
 
Senátor Horský informoval přítomné o posledním vývoji v záležitosti připravované reformy 
terciárního vzdělávání. První z chystaných workshopů se uskuteční 12. 3. a bude určen pouze pro 
členy fakultní akademické obce. Jeho záměrem bude koordinovat stávající aktivity na fakultě, 
obecněji se bude zabývat Národní soustavou kvalifikací. Senátor Horský dále připomněl rozdíly 
mezi deklarovanými stanovisky MŠMT a jejich podkladovými materiály a zdůraznil nutnost na toto 
častěji veřejně upozorňovat. Rovněž informoval o schůzce s místopředsedou Senátu PČR Petrem 
Pithartem, které se účastnil společně s prof. Zdeňkem Benešem (FF UK). Dr. Petr Pavlík, ředitel 
IMS, informoval senátory o workshopu, který na téma připravované reformy terciárního vzdělávání 
spolupořádá, a vyzval přítomné k větší koordinaci jednotlivých kroků. Senátoři poté jednoznačně 
vyjádřili ochotu spolupracovat s dalšími podobnými aktivitami, které jsou vyvíjeny v rámci FHS. 
 
AS přijal po skončení diskuse následující usnesení: 
 
AS FHS UK vyjadřuje podporu Hradeckému prohlášení ze dne 4. 2. 2009.   
 
Pro: 13 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Schváleno 
 
5. Různé  
 Podnět senátorky Kroupové 
 
Senátorka Kroupová se především zabývala nejasnostmi u atestace předmětu Letní škola. Senátor 
Zika, který je zároveň ředitelem IBS, vyjádřil pochopení pro situaci studentů, jimž tyto možné 
nejasnosti zkomplikovaly řádné uzavření semestru. V tomto případě však doporučil obrátit se na 
garanta předmětu – doc. Pince.  
Senátorka Kroupová dále upozornila na chyby v nastavení systému zápisu jednotlivých kurzů 
(limity počtu studentů, prerekvizity předmětu, možnost opakovaného zápisu), zejména u blokových 
kurzů a kurzů vyučovaných externími pedagogy. 
 
Příští zasedání se uskuteční 26. 3. od 16.00. 
 
Jednání senátu bylo ukončeno v 18.20. 
 
Přehled schválených usnesení: 
 
87. AS FHS UK přijímá připomínky legislativní komise AS UK k novele Pravidel pro organizaci 
studia na FHS UK přijaté dne 4. 12. 2008. 
88. AS FHS UK vyjadřuje podporu Hradeckému prohlášení ze dne 4. 2. 2009. 
 
Zapsal O. Hudeček 


