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Zápis ze zasedání AS FHS UK konaného 7. 5. 2009 
 

Prezenční listina 
Přítomni: J. Horský, B. Knotková-Čapková, P. Kroupová (přišla 16.20), S. Muhič Dizdarevič, J. 
Novotný, M. Seligová, A. Svoboda, A. Tyl (přišel 16.12), A. Veselská (odešla 16.28), R. Zika 
Omluveny: V. Křenová, H. Novotná, V. Šprincová 
Hosté: O. Hudeček, L. Poštolková, K. Strnad 
 
Jednání bylo zahájeno v 16.06 
 
Jednání zahájil předseda senátu a navrhl následující program zasedání: 
 

1. Schválení zápisu jednání AS FHS UK 9. 4. 2009 
 

2. Schválení návrhu rozpočtu FHS UK na rok 2009 
 

3. Připomínky k návrhům změn předpisů UK 
 

4. Zhodnocení Workshopu k reformě terciárního vzdělávání I 
 

5. Věcný záměr zákona o terciárním vzdělávání a BKTV 
(předkládá dr. Horský) 

 
6. Různé 

 
 
Navržený program zasedání byl schválen tichým souhlasem. 
 
 
1. Schválení zápisu jednání AS FHS UK 9. 4. 2009 
 
K předloženému zápisu nebyly vzneseny žádné námitky. 
 
AS FHS UK schvaluje zápis jednání ze dne 9. 4. 2009. 
 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Schváleno 
 
2. Schválení návrhu rozpočtu FHS UK na rok 2009 
 
Předseda senátu předal slovo přítomnému tajemníkovi fakulty, který v zastoupení děkana FHS UK 
seznámil senátory s návrhem Rozdělení finančních prostředků (rozpočtu) fakulty na rok 2009. 
Tajemník na úvod ozřejmil důvody, které pravidelně vedou k tomu, že návrh rozpočtu fakulty je 
senátu předkládán až na jeho květnovém zasedání - fakulta totiž musí vyčkat zpracování návrhu 
rozpočtu univerzity jako celku; do této doby tak vždy hospodaří v rámci rozpočtového provizoria.  
Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 99 125 000 Kč, což představuje 
nárůst oproti loňskému roku o více jak 9 mil. Na tento nárůst má vliv především vyšší počet 
financovatelných studentů. Tajemník fakulty dále upozornil, že i vzhledem k omezeným 
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prostorovým možnostem fakulty se nepočítá s žádnou výraznou investicí do vybavení, a na závěr 
svého vystoupení připomněl skutečnost, že schválení rozpočtu senátem znamená konec 
rozpočtového provizoria. 
Předseda senátu ještě před samotným hlasováním navrhl po uplynutí poloviny roku přezkoumat 
hospodaření fakulty. Vzhledem k tomu, že tento návrh nezískal jednoznačnou podporu, bylo jeho 
projednání odloženo na některé z dalších zasedání senátu. 
Senátoři poté přistoupili k hlasování o navrženém usnesení: 
 
AS FHS UK schvaluje předložené Rozdělení finančních prostředků (rozpočtu) fakulty na rok 2009. 
 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdrželi se: 1 
Schváleno 
 
3. Připomínky k návrhům změn předpisů UK 
 
Senátor Novotný seznámil přítomné s navrhovanými změnami některých předpisů UK i se 
stanoviskem proděkana pro studium FHS UK, dr. Josefa Kružíka, ke změnám Studijního a 
zkušebního řádu UK. Senátoři se shodli na tom, že návrhy jsou pro fakultu spíše nevýhodné. 
Maximální doba studia včetně přerušení by měla být 10 let, což je doba delší, než na kterou se 
obvykle udělují akreditace; student by tak mohl končit svá studia ve zcela jiných podmínkách, což 
by bylo v rozporu se snahou zajistit odpovídající kvalitu studia. Zkrácení maximální možné doby 
aktivního studia na pět let by též znamenalo znatelný výpadek ve stipendijním fondu fakulty. 
Vzhledem k blížícímu se termínu odevzdání připomínek (10. 5.), pověřili senátoři jejich konečnou 
formulací předsednictvo senátu.  
 
4. Zhodnocení Workshopu k reformě terciárního vzdělávání I 
 
Senátor Horský stručně zhodnotil průběh prvního pracovního setkání k připravované reformě 
terciárního vzdělávání a ocenil množství rozličných podnětů k dalším případným diskusím. Senátoři 
se shodli, že tuto iniciativu hodlají i nadále podporovat. 
 
5. Věcný záměr zákona o terciárním vzdělávání a BKTV 
 
Senátor Horský upozornil přítomné, že s nástupem nové ministryně školství se stává reálným 
opětovný návrat k tezím BKTV. Podle jeho vyjádření by mělo být naším minimálním požadavkem 
trvat na znění první pracovní verze věcného záměru zákona ze 17. března 2009. 
 
6. Různé 
 
Lucie Poštolková, studentka FHS, požádala senátory, aby se zabývali problémy v e-mailové 
komunikaci mezi studenty a některými pedagogy fakulty. Dle jejího vyjádření někteří pedagogové 
opakovaně neodpovídají studentům na jejich e-maily či je nelze zastihnout v jejich konzultačních 
hodinách. V diskusi senátoři upozornili, že technické problémy, které jsou zčásti zaviněny 
přechodem na nový informační systém, musí být co nejdříve odstraněny. Zároveň však v obecné 
rovině hájili právo pedagoga na e-mail neodpovídat. Senát se proto obrátí na pracovníky LVT s 
technickými připomínkami k fungování elektronických systémů fakulty a vedoucí modulů zajistí 
zveřejňování konzultačních hodin jednotlivých pracovníků.  
Akademický senát dále bere na vědomí nárůst e-mailové komunikace a zároveň důrazně 
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upozorňuje, že základním informačním systémem fakulty, kde se nacházejí všechny informace 
potřebné ke studiu, je SIS; Moodle je pouze podpůrným systémem. 
 
Senátorka Kroupová na závěr vyzvala senátory, aby se pokusili formulovat základní poslání senátu, 
které by mělo přispět k jeho lepší propagaci. Též upozornila, že je třeba aktualizovat senátní 
nástěnku v pátém patře jinonické budovy. 
 
 
Dohoda nad termínem dalšího zasedání 
 
Příští zasedání se uskuteční 4. 6. 2009 od 16.00. 
 
Jednání senátu bylo skončeno v 18.08. 
 
Přehled schválených usnesení: 
 
90. AS FHS UK schvaluje Rozdělení finančních prostředků (rozpočtu) fakulty na rok 2009.  
 
Zapsal O. Hudeček      


