
Zpráva ze zasedání Studentské komory AS FHS UK ve věcech Studentského konta ze 
dne 21. února 2011. 
 
Přítomní senátoři: K. Bujárková, O. Hudeček, J. Homolka, A. Kochari, V. Tomášek 
 
Zasedání bylo zahájeno v 15:30. 
 
 
1. Představení projektů  
 
Během zasedání byly představeny následující projekty: 
 
a) Projekt Jeden svět 2011 na FHS UK (představil O. Hrubeš) žádá o částku 4.000,- Kč na 
uspořádání  „DIY“ promítání festivalu Jeden svět v Jinonicích.  
 
b) Filmový klub FHS (představily A. Veselská, K. Chalupková, M. Polesná) žádá o částku 
3000,- Kč na provoz filmového klubu. 
 
c) Humanitní revue HUMR (představila A. Puobišová) žádá o částku 12562,-Kč nebo 14806,-
Kč na vydání dvou čísel tištěného časopisu 
 
d) Studenti FHS UK, o.s. (představil Tomáš Gregor) žádá o 1.500,- Kč na svůj provoz. 
  
e) Projekt Sémiotický workshop (představili Š. Pudlák, A. Průchová) žádá 33160,- Kč na 
uspořádání workshopu. 
 
2. Porada senátorů a rozhodnutí o návrhu přidělení prostředků  
 
Senátoři se o návrzích poradili a prostou většinou rozhodli, že navrhují udělit žádané 
prostředky těmto čtyřem projektům: Jeden svět na FHS UK, Filmový klub FHS, 
Humanitní revue HUMR a Studenti FHS UK. V případě Humanitního revue HUMR 
senátoři podpořili úspornější z obou variant (tj. 12562,-Kč).  
 
Senátoři nedoporučují přidělit prost ředky ze Studentského konta na projekt 
Sémiotického workshopu.  
 
Odůvodnění: Senátoři se nakonec rozhodli podpořit čtyři z pěti navrhovaných projektů, byť 
nikoliv bez výhrad. Připomínky směřovaly zejména ke skutečnosti, že některé návrhy nebyly 
vypracovány s takovou pečlivostí, jaká by u podobných žádostí měla být samozřejmostí. 
Senátoři nicméně – i s ohledem na to, že projekt „Studentského konta“ funguje krátkou dobu - 
nakonec usoudili, že dané nedostatky nejsou fatální. Nicméně příště už bude postup 
studentské komory v tomto ohledu přísnější a projekty, jež nebudou podány a představeny 
s náležitou pečlivostí, budou odmítnuty.  

Dále je třeba poznamenat, že v případě časopisu Humr byla zvolena úspornější 
varianta podpory i s ohledem na fakt, že z předložených materiálů vyplynulo, že časopis ještě 
má nějaké rezervy, ze kterých může čerpat. 

Co se týče odmítnutí projektu sémiotického workshopu, rozhodnutí nepodpořit tento 
projekt nijak nesouvisí s kvalitou projektu, nýbrž vyplývá ze skutečnosti, že výše prostředků, 
které byly ve Studentském kontu k dispozici, neumožňovala podpořit všechny projekty. 
Senátoři se nakonec shodli, že studentské konto je v současnosti nastaveno takovým 



způsobem, že by mělo podporovat spíše řadu drobných projektů, čímž by nadále zůstávalo 
otevřené pro široké spektrum studentských aktivit. Jedná se tedy o stejný problém jako 
v případě plesu. Částka ve studentském kontu činí opět 80000,-Kč a v případě velkých 
projektů, jako jsou studentská konference nebo ples, nemá studentské konto v současnosti 
dostatek financí a přidělení všech prostředků jednomu projektu by senátoři nepovažovali za 
cestu správným směrem. Vedle toho je však třeba dodat, že studentští senátoři myšlenku 
podobných aktivit plně podporují, nicméně domnívají se, že je v rámci fakulty potřeba hledat 
jiný způsob jejich financování.  
 
 
3. Představení návrhu 
 
Zástupci projektů, kteří vyčkali konce porady, byli s návrhem a jeho zdůvodněním seznámeni. 
 
Zasedání skončilo v 16:50. 
 
 
Zprávu vypracoval J. Homolka 
 
 
Dodatek: 
 
Zpráva byla dne 10. března 2011 předložena Akademickému senátu FHS UK, který k ní 
neměl žádných připomínek. 


