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Zápis ze zasedání AS FHS UK konaného 14. 1. 2010 
 

Prezenční listina 
Přítomni: J. Horský, B. Knotková-Čapková, S. Muhič Dizdarevič (přišla 16.18), H. Novotná, J. 
Novotný, M. Seligová, A. Tyl, R. Zika 
Nepřítomni: V. Křenová, O. Šimek, A. Veselská 
Omluveni: P. Kroupová, A. Svoboda 
Hosté: L. Benyovszky, P. Himl, J. Homolka, O. Hudeček, J. Kružík, M. Putna, J. Tourek 
 
Jednání bylo zahájeno v 16.05 
 
Jednání zahájil místopředseda senátu J. Horský a navrhl následující program zasedání: 
 

1. Schválení zápisu AS FHS UK 3. 12. 2009 
 

2. Schválení Podmínek přijímacího řízení do doktorského studia v oboru Integrální studium 
člověka – Obecná antropologie pro akademický rok 2010/2011 
(předkládá dr. Kružík)  

 
3. Informace o změnách ve Vědecké radě FHS 

(doc. Benyovszky) 
 

4. Minimalizace rizika sexuálního obtěžování na akademické půdě 
(s návrhem vystoupí doc. Benyovszky) 

 
5. Různé 

 
Místopředseda dal následně o tomto programu hlasovat. 
 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Program zasedání byl schválen. 
 
1. Schválení zápisu AS FHS UK 3. 12. 2009  
 
K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
AS FHS UK schvaluje zápis jednání ze dne 3. 12. 2009. 
 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Schváleno 
 
2. Schválení Podmínek přijímacího řízení do doktorského studia v oboru Integrální studium člověka 
– Obecná antropologie pro akademický rok 2010/2011 
 
Proděkan Kružík připomněl snahu fakulty akreditovat vlastní doktorské studium antropologie. Po 
víc jak ročním úsilí byla akreditace udělena na 4 roky a proděkan Kružík předkládá senátu návrh 
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přijímacího řízení. Na závěr svého vystoupení upozornil, že v případě schválení tohoto návrhu bude 
dokončena reakreditace všech oborů na FHS. 
 
Místopředseda senátu otevřel rozpravu k tomuto bodu, do které se nikdo nepřihlásil. 
 
AS FHS UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia v oboru Integrální 
studium člověka – Obecná antropologie pro akademický rok 2010/2011. 
 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Schváleno 
 
3. Informace o změnách ve Vědecké radě FHS 
 
Děkan fakulty, doc. Benyovszky, navrhl odvolání dvou členů Vědecké rady FHS UK, prof. Blechy a 
prof. Růžičky. Oba odstupují na vlastní žádost z důvodu časové zaneprázdněnosti. Zároveň navrhl 
jmenování nového člena Vědecké rady, doc. dr. Tomáše Nejeschleby. 
Místopředseda senátu nechal hlasovat o každém zvlášť. 
 
AS FHS schvaluje návrh děkana na odvolání prof. Blechy z Vědecké rady FHS. 
 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 1 
Schváleno 
 
AS FHS schvaluje návrh děkana na odvolání prof. Růžičky z Vědecké rady FHS. 
 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdrželi se: 1 
Schváleno 
 
AS FHS schvaluje návrh na jmenování doc. Nejeschleby do Vědecké rady FHS. 
 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Schváleno 
 
4. Minimalizace rizika sexuálního obtěžování na akademické půdě 
 
Místopředseda senátu předal slovo děkanovi fakulty, který zdůraznil, že nechce do diskuse o 
minimalizaci rizika sexuálního obtěžování na půdě senátu výrazně vstupovat. Upozornil však, že 
jakýkoli kodex či metodika problém nevyřeší, neboť děkanovi neposkytují potřebné pravomoci, 
proto je nezbytné, aby se taková úprava stala součástí pracovně právního vztahu, konkrétně součástí 
popisu práce. Děkan proto informoval senátorky a senátory o opatřeních, která v této záležitosti 
hodlá učinit. V následné rozpravě senátorky a senátoři označili představené řešení za výrazný 
pokrok a děkanovu snahu podpořili. 
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AS FHS vyjadřuje podporu opatřením, které navrhl děkan fakulty ve snaze minimalizovat riziko 
sexuálního obtěžování na fakultě. 
 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Schváleno 
 
5. Různé 
 
Senátor Horský informoval přítomné, že společně s doc. Müllerem připravuje text k tematice 
akademických svobod. První verze by měla být hotova do konce ledna a následně postoupena k 
širší diskusi. 
Senátor Novotný navrhl, aby se příštího zasedání senátu účastnili i nově zvolení senátoři AS UK z 
řad členů akademické obce fakulty. 
 
Dohoda nad termínem příštího zasedání 
 
Příští zasedání se uskuteční 11. 2. 2010 od 16.00. 
 
Jednání senátu bylo skončeno v 16.40. 
 
Přehled schválených usnesení: 
 
107. AS FHS UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia v oboru Integrální 
studium člověka – Obecná antropologie pro akademický rok 2010/2011.    
 
108. AS FHS schvaluje návrh děkana na odvolání prof. Blechy z Vědecké rady FHS. 
 
109. AS FHS schvaluje návrh děkana na odvolání prof. Růžičky z Vědecké rady FHS. 
 
110. AS FHS schvaluje návrh na jmenování doc. Nejeschleby do Vědecké rady FHS. 
 
111. AS FHS vyjadřuje podporu opatřením, které navrhl děkan fakulty ve snaze minimalizovat 
riziko sexuálního obtěžování na fakultě.  
 
Zapsal O. Hudeček 


