
Zápis ze zasedání AS FHS UK konaného 10. 6. 2010 
 

Prezenční listina 
 
Přítomni: J. Homolka, J. Horský, O. Hudeček, B. Knotková-Čapková, S. Muhič Dizdarevič,  
J. Novotný, M. Seligová, A. Svoboda, P. Šimáček, A. Veselská 
Omluveni: A. Vít, R. Zika, H. Novotná 
 
Hosté: J. Kružík, K. Strnad 
 
Jednání bylo zahájeno v 16.00 
 
Jednání zahájil předseda senátu a navrhl následující program zasedání: 
 

1) Schválení zápisu jednání AS FHS UK 6. 5. 2010  

2) Projednání Systému podpory studentského života na FHS UK (předkládá Jakub 
Homolka)  

3) Schválení Podmínek přijímacího řízení SHV pro akademický rok 2011/2012 
(předkládá proděkan Josef Kružík).  

4) Dotaz senátora Ondřeje Hudečka ke způsobu ustavení garantů jednotlivých 
studijních programů na UK FHS  

5) Různé  

Navržený program zasedání byl schválen tichým souhlasem. 
 
1. Schválení zápisu jednání AS FHS UK ze dne 6. 5. 2010 
 
K předloženému návrhu zápisu zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
AS FHS UK schvaluje zápis jednání ze dne 
 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdrželi se: 2 
 
Schváleno. 
 
 
2. Projednání Systému podpory studentského života na FHS UK 
 
Senátor Homolka ostatní senátory seznámil s dokumentem „Systém podpory studentského 
života na FHS UK“ a se způsobem jeho vyhotovení. Dokument byl v uplynulém měsíci 
vypracován na základě spolupráce studentských senátorů, zástupců studentských spolků a 
vedení fakulty. Měl by sloužit především k větší transparentnosti při rozdělování prostředků 
na studentské aktivity. 



 
Nad textem senátoři vedli krátkou diskusi, do které se zapojil i přítomný tajemník Karel 
Strnad, který se na tvorbě dokumentu rovněž podílel. Na základě této diskuse byl text doplněn 
o dvě následující poznámky: 

a) do bodu 3) bylo doplněno: „Žádostí, která nebude obsahovat všechny náležitosti 
(viz Formulář na podání žádosti o přidělení příspěvku) se Studentská komora 
nebude zabývat.“  

b) Do bodu 8) bylo doplněno: „Návrh by měl být náležitě zdůvodněn, přičemž 
zmíněny v něm musejí být i všechny zamítnuté projekty.“ 

AS FHS UK schvaluje Systém podpory studentského života na FHS UK.. 
 
Pro: 10 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Schváleno. 
 
 
3. Schválení Podmínek přijímacího řízení SHV pro akademický rok 2011/2012 
 
Proděkan Josef Kružík senátorům představil podobu chystaného přijímacího řízení. Zejména 
upozornil, že na základě zkušenosti z předchozích let byla zrušena možnost vykonávat 
překlad, který tvoří přijímací zkoušku, i z druhého zvoleného jazyka. Nad touto otázkou 
senátoři vedli krátkou diskusi, ve které proděkan Kružík objasnil, že možnost tohoto 
„bonusového“ překladu z druhého jazyka přestala být v přijímacím řízení přínosem a u 
většiny studentů, kteří této možnosti využili, vedla spíše ke zhoršení celkového výsledku, což 
je k neprospěchu celé věci. 
 
AS FHS UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení SHV pro akademický rok 2011/2012. 
 
Pro: 10 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Schváleno. 
 
 
4. Dotaz senátora Ondřeje Hudečka ke způsobu ustavení garantů jednotlivých studijních 
programů na UK FHS 
 
Senátor Hudeček požádal přítomného proděkana Kružíka, aby senátu blíže představil funkci 
rad garantů studijních programů, jejichž složení bylo odsouhlaseno na únorovém zasedání VR 
FHS UK. Proděkan Kružík zdůraznil, že hlavním úkolem těchto rad je příprava návrhu 
studijních plánů, dále upřesnil, že garanti jsou fakultní (odpovídají za obor), neboť na úrovni 
univerzity zatím neexistuje v této věci shoda. Senátor Horský připomněl význam podobných 
orgánů vzhledem k připravované reformě terciárního vzdělávání, která má významně oslabit 
akademickou samosprávu. 
 



 
5. Různé 
 
Senátorka Knotková-Čapková upozornila na problémy s vyhledáváním studentů v 
Informačním systému. V následné diskusi bylo podotknuto, že k vyhledávání studentů je 
v novém IS odlišné d starého systému a je zde pro to speciální nástroj „Hledání osob“. 
 
Senátor Homolka využil přítomnosti proděkana Kružíka a zmínil, že někteří studenti 
bakalářského studia pociťují nerovnost podmínek u státní zkoušky Ověření jazykové 
kompetence (OJAK), neboť studenti, jejichž bázový jazyk je jiný než angličtina, nemají 
možnost ve svém bázovém jazyce vykonat Certifikovanou zkoušku, která může vedle 
skeletového překladu tvořit část celé státní zkoušky OJAK. Jinými slovy, certifikovanou 
zkoušku lze vykonávat pouze v angličtině. Studenti s jiným bázovým jazykem než angličtinou 
se tak mohou cítit znevýhodněni. Proděkan Kružík připustil, že tato problematická situace zde 
skutečně existuje a je na zváženou, jak tuto nerovnost podmínek překonat. V diskusi padla i 
varianta, zdali by studentům například nemohly být uznávány některé certifikované zkoušky 
vykonané mimo FHS UK. Problém zůstává otevřený. 
 
Senátor Homolka zmínil, že v souladu se schváleným Systémem podpory studentského života 
na FHS UK je potřeba určit ze studentských senátorů zástupce ve věcech studentského konta. 
AS FHS UK se tichým souhlasem shodl, že osoba zástupce Studentské komory ve věcech 
studentského konta bude shodná s osobou studentského místopředsedy AS FHS UK. Senátor 
Hudeček, který je studentským místopředsedou, tuto úlohu přijal. 
 
 
AS FHS UK se shodl, že další zasedání se uskuteční 9. září 2010 v 16,00. 
 
Jednání bylo ukončeno v 17,10. 
 
 
Přehled schválených usnesení: 
 
117. AS FHS UK schválil Systém podpory studentského života na FHS UK. 
118. AS FHS UK schválil Podmínky přijímacího řízení SHV pro akademický rok 2011/2012 
 
 
Zapsal J. Homolka. 


