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Zápis ze zasedání AS FHS UK konaného 4. 6. 2009 
 

Prezenční listina 
Přítomni: J. Horský, B. Knotková-Čapková (přišla 16.10), V. Křenová, H. Novotná, S. Muhič 
Dizdarevič (odešla 18.00), J. Novotný, M. Seligová, V. Šprincová, A. Veselská, R. Zika (odešel 
17.30) 
Omluveni: P. Kroupová, A. Svoboda 
Nepřítomen: A. Tyl 
Hosté: L. Benyovszky, O. Hudeček, J. Kružík, M. Pětová 
 
Jednání bylo zahájeno v 16.05 
 
Jednání zahájil místopředseda senátu J. Horský a navrhl následující program zasedání: 
 

1. Schválení zápisu jednání AS FHS UK 7. 5. 2009 
 

2. Vyjádření k návrhu prodloužení akreditace stávajícího doktorského studia Antropologie 
(předkládá dr. Kružík) 

 
3. Návrh děkana FHS UK na nominaci prof. Hampla jako kandidáta do volby rektora pro 

období 2010 – 2014 
 

4. Informace o výsledku architektonické soutěže – Přestavba objektu bývalé menzy kolejí 17. 
listopadu v Praze 8 pro potřeby FHS UK 
(informuje dr. Pětová) 

 
5. Různé 

 
Místopředseda senátu dal o návrhu programu následně hlasovat. 
 
Pro: 9 
Proti:0 
Zdrželi se: 0 
Schváleno 
 
1. Schválení zápisu jednání AS FHS UK 7. 5. 2009 
 
K předloženému zápisu nebyly vzneseny žádné námitky. 
 
AS FHS UK schvaluje zápis jednání ze dne 7. 5. 2009. 
 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdrželi se: 1 
 
2. Vyjádření k návrhu prodloužení akreditace stávajícího doktorského studia Antropologie 
 
Proděkan Kružík nejprve zopakoval historii akreditací doktorského studia na FHS. AS FHS oslovil 
s žádostí o vyjádření k návrhu prodloužení dosavadní tříleté akreditace, které by mělo zajistit 
možnost řádného dostudování stávajících studentů Antropologie. Zároveň zdůraznil, že prioritou 



2 

fakulty nadále zůstává získání vlastní samostatné akreditace čtyřletého doktorského studia 
Antropologie. Po krátké diskusi nechal místopředseda senátu hlasovat o následujících usneseních. 
 
AS FHS projednal žádost o prodloužení akreditace stávajícího tříletého doktorského studia 
Antropologie a vyjadřuje s ní souhlas. 
 
Pro: 10 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Schváleno 
 
AS FHS bere na vědomí vyhlášení přijímacího řízení do čtyřletého doktorského studia Antropologie. 
 
Pro: 10 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Schváleno 
 
3. Návrh děkana FHS UK na nominaci prof. Hampla jako kandidáta do volby rektora pro období 
2010 – 2014 
 
Děkan FHS UK, doc. Benyovszky, navrhl senátu ke zvážení nominaci prof. Hampla jako kandidáta 
do volby rektora i pro následující volební období. V následné diskusi senátoři oceňovali korektní 
přístup prof. Hampla ke společenskovědním fakultám. Senátoři poté hlasovali o navrženém 
usnesení. 
 
AS nominuje prof. Hampla jako kandidáta do volby rektora pro období 2010 – 2014. 
 
Pro: 10 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Schváleno 
 
Senátoři následně pověřili předsednictvo senátu, aby v této věci jednalo s příslušnými orgány 
rektorátu UK. 
 
4. Informace o výsledku architektonické soutěže – Přestavba objektu bývalé menzy kolejí 17. 
listopadu v Praze 8 pro potřeby FHS UK 
 
Proděkanka Pětová informovala senátory, že všichni vyzvaní účastníci soutěže odevzdali své návrhy 
a splnili určené podmínky. Všem přítomným poté v krátkosti představila jednotlivé projekty, 
přičemž upozornila, že i vůči vítěznému návrhu byly vzneseny jisté námitky, o kterých bude s 
architekty dále jednáno. 
 
5. Různé 
 
Senátorka Novotná vznesla dotaz na přítomného proděkana pro studijní záležitosti ve věci 
hodnocení státních zkoušek. V průběhu březnových státních závěrečných zkoušek bakalářského 
studia vznikl problém s hodnocením studentů, neboť v určitých konkrétních případech se zdála být 
výsledná známka příliš „přísná“. 
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Proděkan Kružík připomněl historii přechodu z fakultního ISu na univerzitní SIS a s ním spojené 
vynucené ukončení hodnocení pomocí tzv. FHS bodů. Podle něho jsou však březnové výsledky 
státních zkoušek očekávatelné, a proto sám změnu způsobu hodnocení navrhovat nehodlá. 
 
Senátorka Veselská připomněla vznik fakultního studentského spolku a vznesla dotaz, zda by byla 
možná nějaká jeho užší spolupráce se senátem a vedením fakulty. Děkan fakulty vyjádřil ochotu 
jednat o konkrétních akcích, které by spolek organizoval. 
 
Děkan fakulty podpořil iniciativu fakultních odborných seminářů na téma připravované reformy 
terciárního vzdělávání a připomněl, že 1. 7. 2009 startuje pilotní program Národní soustavy 
kvalifikací. FHS UK je jednou z fakult, které se ho účastní, čímž získá dle proděkana Kružíka 
možnost ovlivnit jeho výslednou podobu. 
 
 
Dohoda nad termínem dalšího zasedání 
 
Příští zasedání se uskuteční 10. 9. 2009 od 16.00. 
 
Jednání senátu bylo skončeno v 18. 50. 
 
Přehled schválených usnesení: 
 
91. AS FHS projednal žádost o prodloužení akreditace stávajícího tříletého doktorského studia 
Antropologie a vyjadřuje s ní souhlas.  
 
92. AS FHS bere na vědomí vyhlášení přijímacího řízení do čtyřletého doktorského studia 
Antropologie. 
 
93. AS nominuje prof. Hampla jako kandidáta do volby rektora pro období 2010 – 2014. 
 
Zapsal O. Hudeček 
 
 
 


