
Zápis ze zasedání AS FHS UK konaného 9. 9. 2010 
 

Prezenční listina 
 
Přítomni: J. Horský, O. Hudeček, B. Knotková-Čapková, S. Muhič Dizdarevič, H. Novotná, J. 
Novotný, M. Seligová*, A. Svoboda, P. Šimáček, A. Veselská, R. Zika**  
Omluveni: A. Vít, H. Kučerová 
* Dorazila během projednávání druhého bodu v čase 16:40. 
** Odešel během projednávání třetího bodu v 17:45. 
 
Hosté: L. Benyovszky, J. Kružík,P. Pavlík, J. Homolka  
 
Jednání bylo zahájeno v 16.00 
 
Předseda A. Svoboda zahájil jednání informací, že J. Homolkovi z důvodu završení 
bakalářského studia skončil senátorský mandát. V senátu jej nahrazuje studentka Hana 
Kučerová, která byla v pořadí 3. náhradnicí (dvě předchozí, K. Čížková a P. Lenochová, 
nebyly schopny či ochotny funkci vykonávat). 
 
Dále byl navržen následující program zasedání: 

1) Schválení zápisu jednání AS FHS UK 10. 6. 2010  

2) Přijímací řízení a) SHV (změna bodování překladu) a b) magisterských oborů - 

vyhlášeni 2011-2012 (předkládá proděkan J. Kružík)  

3) Návrh Novely pravidel pro organizaci studia (předkládá proděkan J. Kružík)  

4) Akreditace doktorského studia SOS (předkládá proděkan J. Kružík)  

5) Fakultní cena pro nejlepší studentské práce (předkládá O. Hudeček)  

6) Příprava voleb do AS FHS UK 2010  

7) Různé  

 Navržený program zasedání byl schválen tichým souhlasem. 
 
 
1. Schválení zápisu jednání AS FHS UK ze dne 10. 6. 2010 
 
K předloženému návrhu zápisu zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
AS FHS UK schvaluje zápis jednání ze dne 10. 6. 2010 
 
Pro: 9 
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Proti: 0 
Zdrželi se: 1 
 
Schváleno. 
 
 
2) Schválení přijímacího řízení na akademický rok 2011–2012 (předkládá proděkan J. Kružík) 
 

a) Bakalářský obor SHV 
 
Proděkan pro studium Josef Kružík stručně představil podobu přijímacího řízení pro 
bakalářský obor SHV, čímž navázal na červnové zasedání, kde se již této otázce věnoval. 
Nyní zdůraznil změnu přístupu při opravování překladů, kdy by mělo dojít k většímu a 
detailnějšímu rozlišení překladů podle kvality. V souvislosti s tím senátor R. Zika a děkan  
L Benyovszky poznamenali, že v takovém případě je záhodno vybrat pro přijímací řízení 
texty vyšší obtížnosti. Proděkan Kružík ještě zdůraznil, že tento systém přijímacích zkoušek 
je pro FHS UK výhodnější než Scio testy a umožňuje lépe vybrat náležitý počet kvalitních 
studentů. 
 
AS FHS UK schvaluje navrhovanou podobu přijímacího řízení pro bakalářský obor SHV 
 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdrželi se: 2 
 
Schváleno. 
 
 

b) Magisterské obory 
 
Proděkan Kružík dále představil podobu přijímacího řízení pro magisterské obory. 
V souvislosti s tím zmínil změny, které u jednotlivých oborů nastaly (zejména obměnu 
doporučené literatury).  
 
V souvislosti se změnou bodového hodnocení přijímacích zkoušek na magisterský obor 
Studium občanského sektoru se mezi senátory rozpoutala diskuse nad skutečností, že by jeden 
z magisterských oborů měl mít jinou podobu hodnocení přijímacího řízení než ostatní. Do 
diskuse se zapojil i přítomný vedoucí magisterských studií P. Pavlík, který poukázal na 
nedostatečnou komunikaci mezi vedením magisterských oborů a jeho osobou v této věci. 
Zároveň podotkl, že jiné magisterské obory by se mohly cítit znevýhodněny, neboť tuto 
možnost neměly. Nad věcí se následně vedla diskuse. 
 
AS se nakonec shodl, že bude hlasovat o stávající podobě přijímacího řízení, přičemž na 
příštím zasedání ještě bude možné projednat případné změny, na kterých se mezitím mohou 
jednotlivé katedry a pracoviště dohodnout. 
 
AS FHS UK schvaluje navrhovanou podobu přijímacího řízení pro magisterské obory. 
 
Pro: 9 
Proti: 0 
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Zdrželi se: 2 
 
Schváleno. 
 
 
3. Návrh Novely pravidel pro organizaci studia  
 
Proděkan Josef Kružík senátorům představil návrh možných změn v organizaci studia na FHS 
UK. Zdůraznil při tom, že se jedná o návrh, který předkládá k diskusi, a jednotlivé body 
nejsou definitivní, ani na nich netrvá. Cílem je, aby byly případné změny diskutovány 
akademickou obcí, což může vést k jejich úpravě či dokonce vypuštění. 
 
J. Kružík následně podrobně rozebral jednotlivé body navrhovaných změn. Zdůraznil přitom 
následující: Povinné předměty bude potřeba splnit nejpozději v úseku studia následujícím po 
úseku, kdy byly zapsány; bude zavedeno rozlišení mezi situací, kdy student na zkoušku a) 
nepřišel, b) zkoušku neudělal, což umožní rozlišit mezi a) opravným a b) řádným termínem; 
zrušení třicetidenní lhůty, která do studia vnáší nešvary a umožňuje plnit kurzy v rekordně 
krátké době. 
 
Senátoři nad zmiňovanými návrhy krátce diskutovali a probírali některé výhody a nevýhody 
navrhovaných změn. Návrh novely je tedy nadále otevřen k diskusi. 
 
 

4. Akreditace doktorského studia SOS  

V souvislosti s připravenou akreditací doktorského studia oboru Studium občanského sektoru 
bylo proděkanem Kružíkem zmíněno, že tento obor je z hlediska zájmu studentů 
nejúspěšnějším magisterským oborem na FHS UK a je škoda, že jeho absolventi nemají 
možnost pokračovat na doktorském stupni. V souvislosti s tím děkan Benyovszky podotkl, že 
situace, kdy všichni zájemci o doktorské studium na FHS UK často vinou malého výběru 
zaplňují obor antropologie, není ideální. I z tohoto hlediska je tedy doktorský obor SOS 
vítaný. 
 
Senát hlasuje o souhlasu s akreditací doktorského studia SOS. 
 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdrželi se: 1 
 
Schváleno. 
 
 
5. Fakultní cena pro nejlepší studentské práce 
 
Senátor Hudeček, který návrh zaštítil, dal prostor J. Homolkovi pro představení celé věci. 
 
J. Homolka uvedl, že cílem jeho vystoupení je otevřít diskusi, která by následně mohla vést 
k iniciaci zavedení ceny pro nejlepší studentskou práci na FHS UK. Zmínil, že je na zvážení, 
zdali má být cena udělována každoročně, zdali má být oceněna jen jedna práce či více, jaký 
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má být systém nominací a kdo má o ceně rozhodovat, jaká má být odměna atd. J. Homolka se 
nicméně domnívá, že takováto cena je pro fakultu a její prestiž jednoznačně přínosem, neboť 
oprávněně poukazuje na skutečnost, že na FHS UK každoročně vznikají studentské práce, 
které si zaslouží být vyzdvihnuty a oceněny. Senátoři byli následně vyzvání k diskusi. 
 
Přítomný děkan Benyovszky zmínil, že nezávisle na návrhu J. Homolky je v současnosti 
vypracováván návrh právě takové ceny, která by ku příležitosti 10tiletého výročí fakulty měla 
být zavedena. Podotkl, že v této věci je možná spolupráce s tajemníkem Strnadem. Děkan 
Benyovszky rovněž zmínil, že cena může být financována pouze z prostředků, které si fakulta 
sama vydělá a nelze proto zajistit, že bude vždy honorovaná. 
 

6. Příprava voleb do AS FHS 2010  

Předseda A. Svoboda uvedl, že je načase zahájit přípravu na volby do AS FHS UK (volby do 
AS UK se v tomto období nekonají).  
 
V souvislosti s tím zmínil obsazení volební komise: J. Horský, H. Novotná, M. Seligová, A. 
Svoboda 
 
 
7. Různé. 
 
Předseda Aleš Svoboda vyzval senátora J. Horského, aby se vyjádřil k proběhlé diskusi na 
Českém rozhlasu 6, které se účastnil. Senátor Horský připomenul některé momenty diskuse a 
podotkl, že vysílaná diskuse byla zkrácena. V souvislosti s tím zmínil negativní postoj 
ministerského poradce Münicha k akademickým senátům. 
 
J. Homolka vznesl dotaz, zdali s ním AS FHS UK nadále počítá jako se zapisovatelem a 
předseda A. Svoboda mu potvrdil, že by byl rád, kdyby tomu tak bylo.  
 
 
Senát vyhověl žádosti proděkana Kružíka a vzhledem k očekávanému schválení akreditace 
některých nových oborů se rozhodl uskutečnit mimořádné zasedání 23. září 2010 v 16,00 hod. 
 
Jednání bylo ukončeno v 18,30. 
 
 
Přehled schválených usnesení: 
 
119. AS FHS UK schválil přijímací řízení na bakalářský obor SHV na rok 2011-2012. 
120. AS FHS UK schválil přijímací řízení pro magisterské obory na rok 2011-2012. 
121. AS FHS UK projednal žádost o akreditací doktorského studia Studium občanského 
sektoru a vyjádřil s tímto záměrem souhlas. 
 
 
Zapsal J. Homolka. 


