
Činnost Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy ve 
volebním období únor 2010 – leden 2011 
 
Složení senátu 
Část akademických pracovníků po celé volební období nedoznala změn, ve studentské části, kterou tvořilo 
pět studentů (Ondřej Hudeček, Jakub Homolka, Pavel Šimáček, Aneta Veselská, Aleš Vít) došlo ke dvěma 
změnám. Za Jakuba Homolku, který ukončil studium na bakalářském stupni, byla z náhradníků povolána 
Hana Kučerová (od 9. 9. 2010) a za odstoupivšího Aleše Víta byla na poslední zasedání pozvána Alena 
Věžníková (13. 1. 2011). 
 
Konalo se 10 řádných a 1 mimořádné jednání. 
Bylo schváleno 11 zápisů z jednání. 
 
Z hlediska fungování samotného AS bylo v únoru zvoleno nové předsednictvo AS FHS a v prosinci 
uskutečněny nové volby do AS FHS UK. Vzhledem k odstoupení senátora AS UK za FHS Milana Hanyše 
bylo nutné uskutečnit i doplňovací volby do AS UK. 
 
Legislativní činnost: 
Projednání stanoviska nebo připomínek 

• k dílčím změnám statutu a řádů 
a) Příloha č. 5 Statutu UK (Řád přijímacího řízení), čj. 72b/2010  
b) Studijní a zkušební řád UK, čj. 72a/2010  
c) Stipendijní řád UK, čj. 72c/2010  
d) Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, čj. 72d/2010  

• k nové dílčí změně Statutu UK, čj. 171a/2010 a k dílčí změně Studijního a zkušebního řádu UK, čj. 
171b/2010 

Po několika projednáních byla schválena Novela pravidel pro organizaci studia na FHS UK. 
 
Byly schváleny tyto zásadní dokumenty nutné pro chod fakulty: 

• Výroční zpráva o činnosti fakulty za rok 2009 
• Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009 
• Návrh rozpočtu na rok 2010 
• Rozdělení výsledku hospodaření do fondů 

 
Dále byly schváleny tyto dokumenty týkající se studia na FHS: 

• Podmínky přijímacího řízení SHV pro akademický rok 2011/2012 
• Přijímací řízení magisterských oborů Oral History a Historical Sociology v anglickém jazyce pro 

akad. rok 2011/2012 
• Vyhlášení přijímacího řízení k doktorským studijním programům pro akademický rok 2011/2012 

(v Čj a Aj) 
• Přijímací řízení magisterského oboru Německá a francouzská filosofie v Evropě 

(Europhilosophie) – česky – vyhlášení 2011/2012 
• Přijímací řízení magisterských oborů – vyhlášeni 2011/2012 

 
Byly projednávány rozšíření akreditací oborů: 

• Historical Sociology 
• Oral Studies 
• Civil Sector Studies 
• Německá a francouzská filozofie v Evropě 
• ISČ-OA 

 
Byly projednávány nové akreditace oborů: 

• Studijní program Humanities, studijního oboru Liberal Arts and Humanities s výukou v anglickém 
jazyce 

• Doktorské studium SOS (Studium občanské společnosti) 
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Studentská část senátu inicializovala (nicméně se ukázalo, že ve shodě s vedením, které obě záležitosti 
připravovalo současně): 

• Systém podpory studentského života na FHS UK – tzv. Studentské konto 
• Cena děkana FHS pro vynikající studentské kvalifikační práce 

 
Senát sledoval informace týkající se činnosti dalších vysokoškolských institucí: 
Informace z RVŠ (Rada vysokých škol) a RVVI (Rady pro výzkum, vývoj a inovace) 
 
Senátoři vznesli řadu připomínek a interpelovali v několika ideových a organizačních otázkách: 

• Interní (fakultní) standardy citování 
• Rozvoj svobodného ducha univerzity (rovnoměrnost témat DK/IB) 
• Proporce v návštěvnosti kurzů bakalářského studia 
• Přihlašování na zkoušku EDK 
• Způsob ustavení garantů jednotlivých studijních programů na UK FHS 
• Nerovnost podmínek u státní zkoušky Ověření jazykové kompetence (OJAK) 
• Zápis studentů do kursů 
• Nová metodika odměňování v rámci grantů 

 
Senát diskutoval a hledal náměty na řešení u řady praktických otázek provázejících chod fakulty: 

• Fungování automatů ŠaS 
• Vybavenost pracoviště Hůrka výdejními automaty 
• Prostorové problémy magisterských oborů na pracovišti Hůrka pro výuku i zkoušení 
• Připomínka k provozu Knihovny společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích 

 
 
Bylo schváleno 19 usnesení: 
112. AS FHS UK schválil Výroční zprávu o činnosti fakulty za rok 2009. 
113. AS FHS UK schválil Výroční zprávu o hospodaření za rok 2009. 
114. AS FHS UK projednal žádost o rozšíření akreditací oborů Historical Sociology, Oral Studies, Civil Sector 

Studies a Německá a francouzská filozofie v Evropě a vyjádřil s tímto záměrem souhlas. 
115. AS FHS UK schválil Rozpočet na rok 2010. 
116. AS FHS UK se seznámil s návrhy předložených dílčích změn statutu a řádů UK a ne vznesl k nim žádné 

podstatné připomínky. 
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 
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 akreditaci doktorského studia Studium občanského sektoru a vyjádřil 

s tímto záměrem souhlas. 
122. AS FHS UK schválil Přijímací řízení magisterský oboru Německá a francouzská filozofie v Evropě. 
123. AS FHS UK schválil novelizaci přijímacího řízení na navazující magisterské obory. 
124. AS FHS UK schválil Přijímací řízení magisterských oborů Oral History a Historical Sociology. 
125. AS FHS UK schválil Novelu pravidel pro organizaci studia. 
126. AS FHS UK vyhlásil Volby 2010 do AS FHS UK. 
127. AS UK FHS schválil navrhované dílčí změny Statutu UK, čj. 171a/2010 a dílčí změnu Studijního a 

zkušebního řádu UK, čj. 171b/2010 bez připomínek. 
128. AS FHS UK vyhlásil přijímací řízení k doktorským studijním programům na rok 2010/2011. 
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 
 
13. 1. 2011, Aleš Svoboda 


