
Zápis ze zasedání AS FHS UK konaného 10. 3. 2011 
 

Prezenční listina 
 
Přítomni: K. Bujárková, L. Císařovská, J. Horský, J. Homolka, A. Novák, H. Novotná, J. 
Novotný, M. Seligová A. Svoboda.   
 
 
Omluveni: O. Hudeček, A. Kochari, S. Muhič Dizdarevič, V. Tomášek  
 
Hosté: L. Benyovszky,  
 
Jednání bylo zahájeno v 16.00 
 
 
Dále byl navržen následující program zasedání: 
 

1) Schválení návrhu zápisu jednání AS UK FHS ze dne 17. února 2011  

2) Zpráva ze zasedání Studentské komory AS FHS UK ze dne 21.února 2011 ve věcech 
Studentského konta. 

3) Debata nad několika problematickými body studia (zápis opravných pokusů, změna 
pravidel pro udělování prospěchových stipendií, přechod z CŽV do běžného studia) (Jakub 
Homolka)  

4) Komentáře k Pracovnímu návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách 

5) Různé  

Navržený program zasedání byl schválen tichým souhlasem. 
 
 
 
1. Schválení zápisu jednání AS FHS UK ze dne 17.2. 2011 
 
K předloženému návrhu zápisu zasedání nebyla vznesena žádná připomínka. 
 
AS FHS UK schvaluje zápis jednání ze dne 17. 2. 2011. 
 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
 
Schváleno. 
 
 
 



2. Zpráva ze zasedání Studentské komory AS FHS UK ze dne 21. 2. 2011 ve věcech 
Studentského konta. 

Studentský místopředseda AS FHS UK seznámil ostatní senátory se zněním Zprávy ze 
zasedání SK AS FHS, která je vložena jako příloha tohoto zápisu. 

AS FHS UK neměl k rozhodnutí Studentské komory žádných připomínek. 

 

3. Debata nad několika problematickými body studia (zápis opravných pokusů, změna 
pravidel pro udělování prospěchových stipendií, přechod z CŽV do běžného studia) 

Bod byl projednáván s ohledem na to, že se proděkan Kružík nemohl kvůli nemoci zúčastnit. 
Senát se tedy k problémům ještě vrátí na svém příštím řádném zasedání, nicméně v řadě bodů 
již zahájil diskusi a rovněž se seznámil s písemnými odpověďmi pana proděkana, které 
obdržel senátor Homolka. 

Senátoři zahájili diskusi nad skutečností, že mezi studenty a pedagogy není dostatečně 
rozšířena znalost toho, jakým způsobem se mohou provádět a zapisovat opravné pokusy 
jednotlivých atestací. Hlavní problém spočívá ve skutečnosti, že studenti, kteří si v dobré víře 
vylepšují již dříve získaný pozitivní pokus, si nevědomě zhoršují svůj studijní průměr, což je 
absurdní situace. Tato záležitost ještě bude projednána na příštím zasedání za přítomnosti 
proděkana Kružíka. 

Dále senátoři diskutovali nad tím, zdali mají studenti, kteří obdrží hodnocení „=“, mít nárok 
na prospěchové stipendium. V této věci však nedošli k jednoznačnému stanovisku a rozhodli 
se rovněž počkat na vyjádření proděkana Kružíka.  

Akademický senát se dále zaobíral otázku přechodu z CŽV do běžného studia a možností 
uznávání trojkových pokusů. Rovněž tato záležitost ještě bude projednána s proděkanem 
Kružíkem.   

 

4. Komentáře k Pracovnímu návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách 

Senátor Horský otevřel diskusi nad Pracovním návrhem věcného záměru zákona o vysokých 
školách. Do diskuse se zapojil také Petr Pavlík a děkan Benyovszky. V diskusi se ukázalo, že 
věcí je třeba se dále zaobírat. Vzhledem k tomu, že AS FHS UK musí k této věci podat 
oficiální stanovisko, bude potřeba se tímto dokumentem zabývat na mimořádném zasedání, 
které se uskuteční 17. 3. 2011. 
 
 
5. Různé 
 
Nikdo již neměl žádné další poznámky. 
 
 



Další řádné zasedání AS FHS UK bude ve čtvrtek 7. dubna 2011 v 16,00. Ještě předtím, 17. 
března 2011 se však uskuteční mimořádné zasedání. 
 
Zasedání bylo ukončeno v 18,30. 
 
 
 
Zapsal J. Homolka. 
 


