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Zápis ze zasedání AS FHS UK konaného 9. 12. 2010 
 

Prezenční listina 
Přítomni:  J. Horský, O. Hudeček, H. Kučerová, B. Knotková-Čapková, S. Muhič Dizdarevič, 
H. Novotná, J. Novotný, M. Seligová* A. Svoboda, P. Šimáček.   
*přišla v 16:13 
Omluveni: R. Zika, A. Vít 
Neomluveni: A. Veselská  
Hosté: L. Benyovszky, K. Strnad, J. Homolka.  
 
Jednání bylo zahájeno v 16.00 
 
 
Dále byl navržen následující program zasedání: 
1) Schválení zápisu jednání AS FHS UK 11. 11. 2010  
2) Rozdělení výsledku hospodaření do fondů (Karel Strnad)  
3) Akreditaci studijního programu Humanities, studijního oboru Liberal Arts and Humanities 
s výukou v anglickém jazyce (Josef Kružík)  
4) Informace o konání voleb do AS FHS 2010 (Hedvika Novotná)  
5) Různé  
Navržený program zasedání byl schválen tichým souhlasem. 
 
 
1. Schválení zápisu jednání AS FHS UK ze dne 11. 11. 2010 
 
K předloženému návrhu zápisu zasedání nebyla vznesena žádná připomínka. 
 
AS FHS UK schvaluje zápis jednání ze dne 11. 11. 2010 
 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdrželi se: 1 
 
Schváleno. 
 
 
2. Rozdělení výsledku hospodaření do fondů  
 
Tajemník Karel Strnad konstatoval, že fakulta hospodaří se ziskem, takže se otevírá možnost 
s nadbytečnými prostředky dále nakládat. Fakulta má možnost rozdělit výsledek hospodaření 
do dvou fondů, přičemž K. Strnad navrhl následující rozdělení: 
Fond odměn: 1 063 O99 a Rezervní fond: 1704 262 
 
Dále se vedla diskuse nad tím, do jaké míry se vyplatí tvořit rezervní fond. 
 
Senát schvaluje navrhované rozdělení výsledků hospodaření. 
 
Pro:10 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
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Schváleno. 
 
 
3. Akreditaci studijního programu Humanities, studijního oboru Liberal Arts and Humanities 
s výukou v anglickém jazyce 
 
Předseda senátu Aleš Svoboda omluvil proděkana Josefa Kružíka, který se kvůli nemoci 
nemohl zúčastnit zasedání a podotkl, že pokud by senát v této věci vyžadoval proděkanovu 
přítomnost, schvalování je možné odložit na leden.  
 
A. Svoboda dále podotkl, že daný program by v budoucnu pro fakultu mohl být zdrojem 
prostředků.  
 
Děkan L. Benyovszky v návaznosti na to zmínil některé širší souvislosti celé věci financování 
vysokých škol, které Ministerstvo zavádí. Pro naši fakultu z toho vyplývá, že chce-li si udržet 
své místo v rámci Univerzity Karlovy, která má být podle nové koncepce „vědecky“ 
zaměřeným pracovištěm, bude se muset podřídit předepisované struktuře poměrů 
bakalářských/magisterských/doktorských studentů, které jsou v současnosti na FHS UK 
přesně opačné, než žádá současný trend. Prakticky by to pro fakultu znamenalo utlumení 
bakalářského studia a rovněž proměnu vnitřní struktury (zavedení katedrového systému napříč 
celou fakultou). Zdali a jak FHS UK tento proces podstoupí, bude na novém vedení fakulty. 
 
A. Svoboda navrhl, aby se nyní AS FHS UK vyjádřil k předložené akreditaci. 
 
Senát hlasuje o doporučení předložené akreditace.  
 
Pro:10 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Schváleno. 
 
 
4. Informace o konání voleb do AS FHS 2010 
 
Hedvika Novotná konstatovala, že Volby do AS FHS UK 2010 jsou připraveny a od zítřka se 
budou konat v místnosti 5006. Dále zmínila, že mezi akademickými pracovníky se našlo 5 
kandidátů, mezi studenty 11. Zbytek kandidátů byl dolosován ve třech losováních H. Novotná 
dále ocenila studentskou předvolební aktivitu, která podle ní byla tento rok nebývalá, a 
vyjádřila přání, aby se tato skutečnost promítla i do volební účasti. 
 
 
5. Různé 
 
Přítomný J. Homolka zmínil, že v zájmu lepšího povědomí mezi studenty mohl začít 
spolupracovat s týmem proděkana Kružíka, který spravuje úspěšně se rozvíjející facebookové 
stránky fakulty. A. Svoboda podotkl, že v nově složeném senátu by v této věci mohl být 
někdo přímo pověřen.  
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Další řádné zasedání AS FHS UK bude ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 16,00. 
 
Zasedání bylo ukončeno v 17,45. 
 
 
Přehled schválených usnesení: 
 
129. AS FHS UK schválil rozdělení výsledků hospodaření za uplynulý rok 2010 do 
rezervního fondu a fondu odměn. 
130. AS FHS UK doporučil Akreditaci studijního programu Humanities, studijního oboru 
Liberal Arts and Humanities s výukou v anglickém jazyce 
 
Zapsal J. Homolka. 


