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Zápis ze zasedání AS FHS UK konaného 17. 2. 2011 

 

Prezenční listina: 

přítomni: K. Bujárková, L. Císařovská, S. Muhič Dizdarevič, J. Homolka, J. Horský, O. 

Hudeček, A. Kochari, H. Novotná, J. Novotný, M. Seligová, A. Svoboda, V. Tomášek 

hosté:  J. Kružík  

Nepřítomen: A. Novák  

 

Jednání bylo zahájeno v 16.00 

 

Jednání zahájil předseda senátu A. Svoboda, který vysvětlil důvod mimořádného zasedání 

(potřeba včasného schválení akreditace) a navrhl následující program zasedání: 

 

1. Schválení návrhu zápisu jednání AS UK FHS ze dne 3. února 2011 

2. Akreditace doktorského studijního programu Disciplinary Integration in Global Change 

Studies (InGlobe) (prezentuje a předkládá Josef Kružík) 

3. Projednání návrhu dílčích změn vnitřních předpisů UK:  

a) Statutu UK – čj. 35a/2011  

b) Přílohy č. 2 Statutu UK (Organizačního řádu UK) – čj. 35b/2011  

4. Různé  

 

Navržený program zasedání byl schválen tichým souhlasem.  

 

 

1. Schválení návrhu zápisu jednání AS UK FHS ze dne 3. února 2011 

 

Ondřej Hudeček seznámil přítomné se změnami, které učinil v první verzi návrhu zápisu z 

minulého zasedání. Nové připomínky vzneseny na zasedání nebyly.  

 

AS FHS schvaluje zápis jednání  ze dne 3. 2. 2011 ve znění navržených úprav. 

 

Pro: 12 

Proti: 0 
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Zdrželi se: 0 

Schváleno 

 

 

2. Akreditace doktorského studijního programu Disciplinary Integration in Global Change 

Studies (InGlobe)  

 

Proděkan Josef Kružík poděkoval senátu za svolání mimořádného zasedání a představil novou 

akreditaci interdisciplinárního doktorského programu podporovaného mezinárodním 

programem Erasmus Mundus Joint Degrese, který bude probíhat v rámci spolupráce několika 

odborných pracovišť, a jehož koordinátorem bude prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. 

Proděkan Kružík dále poukázal na roli FHS UK jako institucionálního zastřešovatele a 

koordinátora tohoto projektu i na mezinárodní prestiž, jakou tento projekt fakultě přinese. 

V závěru pak upozornil přítomné na možné změny, které se ještě v návrhu akreditace mohou 

vyskytnout v souvislosti s jednáními na ministerstvu či s institucemi EU.  

 

Předseda senátu poděkoval za seznámení s akreditací a otevřel diskusi k tomuto bodu. 

V diskuzi vznesli někteří členové dotazy k otázce koordinace s ostatními obory a institucemi a 

k otázce počtu a skladby potenciálních studentů. Proděkan Kružík odpověděl, že podle 

předpokladů bude většina studentů ze zahraničí, přičemž vyjádřil odhad, že 1/3 bude ze zemí 

EU a 2/3 ze zemí mimo EU. Tito studenti budou většinou samoplátci, kteří si budou své 

studium hradit z různých stipendií.  

Předseda AS na závěr připomněl, že definitivní schválení akreditace spadá do pravomocí 

Vědecké rady. Akademický senát pouze dává své stanovisko. 

 

AS FHS UK vyjadřuje souhlas s Akreditací doktorského studijního programu Disciplinary 

Integration in Global Change Studies (InGlobe) ve znění předloženém proděkanem Kružíkem 

a doporučuje její projednání vědecké radě.  

 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

Schváleno 
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3. Projednání návrhu dílčích změn vnitřních předpisů UK:  

a) Statutu UK – čj. 35a/2011  

b) Přílohy č. 2 Statutu UK (Organizačního řádu UK) – čj. 35b/2011 

 

Předseda AS seznámil přítomné s dopisem rektora, kterým je AS FHS UK žádán o projednání 

dvou příslušných návrhů změn statutu UK.  

Předseda AS vyzval přítomné, zdali chtějí vznést nějaké připomínky ke stanoveným změnám. 

Senát žádné připomínky nevznesl, a tudíž předseda AS navrhl hlasovat o návrzích změn 

statutu UK, tak jak byly předloženy v příloze dopisu rektorem.  

 

AS FHS UK projednal návrh dílčí změny statutu UK – čj. 35a/2011 a návrh dílčí změny 

Přílohy č. 2 Statutu UK (Organizačního řádu UK) – čj. 35b/2011 ve znění, v jakém byly 

předloženy rektorem UK. AS FHS UK nenavrhuje žádné pozměňovací návrhy a souhlasí 

s oběma návrhy změn ve stejném znění, v jakém byly předloženy rektorem UK.  

 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

Schváleno 

 

 

4. Různé 

 

Jan Horský vznesl návrh k diskuzi nad současným stavem vzdělávání, zejména nad otázkou 

diferenciace výzkumných a výukových institucí v souvislosti s případnými reformami 

vysokého školství či změnami v rámci UK. Diskuzní otázka zněla, kde v této diferenci bude 

mít místo vzdělávání. V následné diskuzi se senátoři dotkli obecné problematiky rozlišení 

výzkumu a výuky a praktických problémů, jaké toto rozdělení může přinášet, zvláště bude-li 

kritériem pro hodnocení práce a výuky na vysokých školách a pro následné přerozdělování 

finančních prostředků. S diskuze nevzešlo žádné konkrétní stanovisko, senátoři se však 

shodli, že je tato diskuze potřebná v souvislosti s možnými budoucími změnami struktury a 

funkce FHS UK.  
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Příští zasedání bylo předběžně stanoveno na 10. 3. 2011 od 16.00. 

 

Přehled schválených usnesení: 

134. AS FHS UK vyjadřuje souhlas s Akreditací doktorského studijního programu 

Disciplinary Integration in Global Change Studies (InGlobe) ve znění předloženém 

proděkanem Kružíkem a doporučuje její projednání vědecké radě. 

135. AS FHS UK projednal návrh dílčí změny statutu UK – čj. 35a/2011 a návrh dílčí změny 

Přílohy č. 2 Statutu UK (Organizačního řádu UK) – čj. 35b/2011 ve znění, jak byly 

předloženy rektorem UK. AS FHS UK nenavrhuje žádné pozměňovací návrhy a souhlasí 

s oběma návrhy změn ve stejném znění, v jakém byly předloženy rektorem UK. 

 

Zapsal Vojtěch Tomášek 


