Zápis ze zasedání AS FHS UK konaného 23. 9. 2010
Prezenční listina
Přítomni: J. Horský, O. Hudeček, S. Muhič Dizdarevič, H. Kučerová, H. Novotná, M.
Seligová, A. Svoboda, P. Šimáček, A. Veselská*
Omluveni: B. Knotková-Čapková, J. Novotný, A. Vít, R. Zika
* Přišla v 16:32 během projednávání 3. bodu.
Hosté: J. Kružík, J. Tourek, J. Homolka
Jednání bylo zahájeno v 16.00

Dále byl navržen následující program zasedání:
1) Schválení zápisu jednání AS FHS UK 9. 9. 2010
2) Přijímací řízení mgr. oboru Německá a francouzská filosofie v Evropě (Europhilosophie) česky - vyhlášení 2011-2012 (předkládá proděkan J. Kružík)
3) Novelizace přijímacího řízení na navazující magisterské obory (předkládá proděkan J.
Kružík)
4) Návrh Novely pravidel pro organizaci studia (předkládá proděkan J. Kružík)
5) Příprava voleb do AS FHS 2010
6) Různé
Navržený program zasedání byl schválen tichým souhlasem.

1. Schválení zápisu jednání AS FHS UK ze dne 9. 9. 2010
K předloženému návrhu zápisu zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.
AS FHS UK schvaluje zápis jednání ze dne 10. 6. 2010
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Schváleno.

2. Přijímací řízení mgr. oboru Německá a francouzská filosofie v Evropě (Europhilosophie) česky - vyhlášení 2011-2012

Proděkan Kružík představil podobu přijímacího řízení na daný obor.
AS FHS UK schvaluje přijímací řízení oboru Německá a francouzská filosofie v Evropě.
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Schváleno.

3. Novelizace přijímacího řízení na navazující magisterské obory (netýká se oborů Řízení a
supervize v sociálních a zdravotnických organizacích a Německá a francouzská filosofie
v Evropě)
V návaznosti na diskusi z minulého zasedání byl senátu předložen návrh novelizace
přijímacího řízení na navazující magisterské obory v následujícím znění:
„Kritéria hodnocení:
Podmínky přijetí ke studiu splní každý uchazeč či uchazečka, jež získá alespoň jeden bod
z každé části přijímací zkoušky, přijati budou uchazeči a uchazečky s nejlepším výsledkem.
Ze zkoušky z anglického jazyka lze získat maximálně 10 bodů, z písemných odpovědí na
otázky z předepsané četby lze získat maximálně 15 bodů, do celkového maximálního počtu
25 bodů.“
V diskusi nad tímto návrhem pak v návaznosti na debatu z předchozího zasedání, kdy bylo
naznačeno, že katedra Studií občanské společnosti narušila jednotnost postupu všech kateder
v rámci přijímacího řízení, senátorka Muhič Dizdarevič poznamenala, že tento argument
nebyl správný, neboť vzhledem k odlišné podobě přijímacích zkoušek na obory Řízení a
supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (a nyní i Německé a francouzská
filosofie v Evropě) tato jednota dříve neexistovala a nebude tudíž existovat ani nyní po
zavedení této novely.
AS FHS UK schvaluje novelizaci přijímacího řízení na navazující magisterské obory (netýká
se oborů Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích a Německá a
francouzská filosofie v Evropě)
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Schváleno.

4. Návrh Novely pravidel pro organizaci studia
Senátoři navázali na minulé zasedání, kde již byly jednotlivé body návrhu podrobně
diskutovány. Host J. Homolka s odkazem na čl. 15 podotkl, že by v rámci bakalářského studia

mohla při plnění státních zkoušek (které jsou zapisovány jako povinné předměty) nastat
situace, ve které by student navzdory odpovídajícímu (byť neúspěšnému) plnění pokusů u
dané zkoušky neměl dostatek času pro přípravu na třetí pokus. Navrhl proto, aby na splnění
těchto zkoušek bylo ve výjimečných případech možné mít období 3 semestrů, namísto
navrhovaných 2. Senátoři se nicméně shodli, že takový návrh je problematický, neboť by se
posléze nestal výjimečnou situací, nýbrž zneužívaným pravidlem, což by bylo k neprospěchu
věci.
Dále se opět diskutovalo nad zrušením 30 denní lhůty. Proděkan Kružík zopakoval, že 30
denní lhůta mimo jiné umožňuje plnění předmětů v naprosto nestandardní době, což je
alarmující. Z řad senátorů rovněž padla poznámka, že období 30 denní lhůty často svádí
studenty k tomu odkládat své povinnosti, což se pak často děje i na úkor průběhu začínajícího
semestru.
Proděkan Josef Kružík původně předložil novelu k hlasování, nicméně senátoři se shodli, že
čas poskytnutý k prodiskutování novely se studentskou částí akademické obce nebyl
dostatečný a hlasování bylo tudíž odloženo na zasedání 14. října. Někteří ze studentských
senátorů přislíbili, že se mezitím pokusí studentskou část akademické obce s novelou náležitě
seznámit.

5. Volby do AS FHS UK 2010.
Senátorka Hedvika Novotná informovala o schůzce volební komise, na níž byla zvolena
předsedkyní volební komise. Volební komise se shodla na návrhu konání voleb v době 10.14. 12. 2010. Je proto třeba volby vyhlásit do 29. října 2010. Zároveň Hedvika Novotná
požádala ostatní členy senátu o spolupráci na doplnění volební komise především z řad
studentů (člen volební komise nemůže kandidovat).

6. Různé
Nikdo ze senátorů neměl žádné další poznámky.

Studentská komora AS FHS UK se shodla, že se ve věcech studentského konta sejde ve
čtvrtek 7. října v 16,00 v místnosti 6004.
Další řádné zasedání AS FHS UK bude ve čtvrtek 14. října 2010 v 16,00.

Přehled schválených usnesení:
122. AS FHS UK schválil Přijímací řízení mgr. oboru Německá a francouzská filozofie
v Evropě.
123. AS FHS UK schválil novelizaci přijímacího řízení na navazující magisterské obory.
Zapsal J. Homolka.

