
Zápis ze zasedání AS FHS UK konaného 13. 1. 2011 
 

Prezenční listina 
 
Přítomni:  J. Horský, O. Hudeček, B. Knotková-Čapková H. Novotná, J. Novotný, M. 
Seligová, A. Svoboda, P. Šimáček, R. Zika, S. Muhič Dizdarevič.   
 
Omluveni: H. Kučerová 
 
Neomluveni: A. Veselská, Věžníková 
 
Hosté: L. Benyovszky,  J. Homolka, A. Kochari. 
 
Jednání bylo zahájeno v 16.00 
 
 
Předseda Aleš Svoboda na úvod zmínil, že odstoupivší senátor A. Vít byl nahrazen 
senátorkou Věžníkovou.  
 
Dále byl navržen následující program zasedání: 
 

1) Schválení zápisu jednání AS FHS UK 9. 12. 2010  

2) Zpráva o činnosti akademického senátu za uplynulé volební období (Aleš Svoboda)  

3) Informace o průběhu a výsledku voleb do AS FHS 2010 a doplňovacích voleb do AS UK 
(Hedvika Novotná)  

4) Různé  

 
Navržený program zasedání byl schválen tichým souhlasem. 
 
 
1. Schválení zápisu jednání AS FHS UK ze dne 9.12. 2010 
 
Dle návrhu senátora Novotného byla vyškrtnuta zmínka L. Benyovszkého o solidaritě mezi 
fakultami, neboť do kontextu probíraného bodu nepatřila a byla tak matoucí. 
 
AS FHS UK schvaluje zápis jednání ze dne 23.9. 2010 
 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdrželi se: 1 
 
Schváleno. 
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2. Zpráva o činnosti akademického senátu za uplynulé volební období 
 
Předseda Aleš Svoboda stručně představil zprávu o činnosti AS FHS UK.  
 
Celá zpráva je vložena v příloze.  
 
 
3. Informace o průběhu a výsledku voleb do AS FHS 2010 a doplňovacích voleb do AS UK 
 
Senátorka a předsedkyně volební komise Hedvika Novotná ostatní  senátory informovala o 
řádném průběhu voleb. Bylo zvoleno 5 nových studentských senátorů (Bujárková, Homolka, 
Hudeček, Kochari, Tomášek) a rovněž byla doplněna i polovina senátorů z řad akademických 
pracovníků (Císařovská, Dizdarevič, Novák, Novotný). Kompletní výsledky včetně seznamu 
náhradníků jsou zveřejněny na fakultním webu.  
 
V souvislosti s volbami se rozpoutala diskuse zejména nad nízkou účastí studentů. Aleš 
Svoboda předložil čísla, která dokládají, že se jedná o dlouhodobý trend. K tomu je třeba 
dodat, že v roce 2010 byla studentská volební účast o něco vyšší než o rok dříve, nicméně 
nárůst nebyl nijak převratný – v absolutních číslech se jednalo o dvě až tři desítky studentů. 
 
Aleš Svoboda na závěr diskuse vyjádřil přání a domněnku, že by nově zavedená instituce 
Studentského konta, kterou mají studentští senátoři na starosti, měla zvýšit zájem studentů o 
volby.   
 
 
4. Různé. 
 
Senátor Hudeček zmínil, že chystá úpravu Statutu FHS UK, která by napříště měla zabránit 
situaci, která nastala v případě senátora Homolky, kterému úspěšným zakončením 
bakalářského studia vypršel mandát navzdory tomu, že pokračoval v navazujícím 
magisterském studiu.   
 
Blanka Knotková-Čapková a Richard Zika se rozloučili s ostatními senátory, neboť to bylo 
jejich poslední zasedání v AS FHS UK.. 
 
Jednání bylo ukončeno v 17,00. 
 
Další řádné zasedání AS FHS UK bude ve čtvrtek 3. února 2011 v 16,00. 
 
Zapsal J. Homolka. 


