
Zápis z řádného zasedání AS FHS UK konaného 13. 10. 2011 

 

Prezenční listina: 

přítomni: L. Císařovská, B. Čížek, S. Muhič Dizdarevič, J. Homolka, J. Horský, , H. Novotná, 

J. Novotný, A. Svoboda, V. Tomášek 

omluveni: A. Novák, , M. Seligová, O. Hudeček, T. Konrádová, 

hosté:  L. Benyovszky, J. Tourek, A. Tyl  

 

Jednání bylo zahájeno v 16.00 

 

Jednání zahájil předseda senátu Aleš Svoboda, který představil nového senátora JUDr. 

Bedřicha Čížka a seznámil přítomné s následujícím programem: 

 

 

 

1.     Schválení návrhu zápisu jednání AS UK FHS ze dne 22. září 2011  

2.     Návrh na rozdělení prostředků ze studentského konta - říjnový termín (předkládá J.    

         Homolka)  

3.     Návrh změny a doplnění Volebního a jednacího řádu AS FHS UK (předkládá J.   

         Homolka; A. Svoboda)  

4.     Návrh průběžně informovat studenty v průběhu studia o programu antistresové  

        intervence pro studenty vysokých škol, dostupného na stránkách 3. lékařské fakulty UK  

        (předkládá A. Tyl)  

5.     Různé  

 

Navržený program zasedání byl schválen tichým souhlasem.  

 

 

1.       Schválení návrhu zápisu jednání AS UK FHS ze dne 22.9.2011 

 

Vojtěch Tomášek seznámil přítomné se změnami, které učinil v první verzi návrhu zápisu z 

minulého zasedání. Při jednání byly navrženy některé úpravy, na jejichž základě V. Tomášek 

zápis mírně přeformuloval.   



 

AS FHS schvaluje zápis jednání  ze dne 13. 10. 2011 ve znění navržených úprav. 

 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdrželi se: 1 

Schváleno 

 

 

2. Návrh na rozdělení prostředků ze studentského konta - říjnový termín (předkládá J.    

         Homolka)  

 

Místopředseda AS J. Homolka seznámil přítomné se zprávou z říjnového zasedání Studentské 

komory AS ve věci přerozdělení finančních prostředků studentského konta a připomněl, že 

v průběhu roku může proběhnout ještě mimořádné zasedání, kdy by – pokud by byl zájem – 

mohly být přerozděleny zbývající finanční prostředky. AS zprávu přijal. 

 

AS FHS UK schvaluje Zprávu z říjnového zasedání Studentské komory AS FHS UK ve věcech 

studentského konta ve znění předloženém J. Homolkou. 

 

Pro: 8 

Proti: 0 

Zdrželi se: 1 

Schváleno 

 

3. Návrh změny a doplnění Volebního a jednacího řádu AS FHS UK (předkládá J.   

     Homolka; A. Svoboda)  

 

Předseda AS Svoboda a J. Homolka  seznámili přítomné s věcnými návrhy změn Volebního a 

jednacího řádu Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.  

Na základě následné diskuze pověřil AS B. Čížka, aby na příští zasedání připravil právní 

analýzu daných věcných návrhů a také analýzu souladu vnitřních předpisů fakulty s aktuálním 

zákonem o vysokých školách.  

 



 

4. Návrh průběžně informovat studenty v průběhu studia o programu antistresové  

    intervence pro studenty vysokých škol, dostupného na stránkách 3. lékařské fakulty UK  

    (předkládá A. Tyl)  

 

Kolega A. Tyl seznámil senátory s odborným výzkumem o syndromu vyhoření a s programem 

antistresové intervence pro studenty vysokých škol, jak je dostupný na stránkách 3. LF UK. 

AS mu doporučil obrátit se v této věci na proděkana pro záležitosti studentů Z. Pince.  

 

 

5. Různé 

AS senát projednal v rámci bodu různé přípravu voleb do AS FHS UK pro následující volební 

období. Vyhlásil termín voleb na 3.12 a 5-7. 12. 2011 a pověřil H. Novotnou přípravou 

volební komise. 

 

AS FHS UK vyhlašuje termín  voleb do akademického senátu FHS UK 2011 ve dnech 3.12. a 

5-7. 12. 2011.  

Pro: 8 

Proti: 0 

Zdrželi se: 1 

Schváleno 

 

 

AS FHS UK pověřuje J. Tourka a J. Novotného přípravou volební komise a ukládá jim 

povinnost svolat ustavující zasedání volební komise.  

 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

Schváleno 

 

Děkan FHS UK Benyovszky seznámil v rámci bodu různé přítomné se současným stavem 

jednání ve věci nového Programu rozvoje vědních oborů na UK (tzv. PRVOUK). Dále děkan 

informoval přítomné, že MŠMT schválilo finanční prostředky na novou budovu fakulty v 



Praze – Tróji.  

 

Nakonec místopředseda senátu J. Homolka informoval, že někteří ze studentských senátorů 

obdrželi mail od studentky Alexandry Hatalovské, jež je žádala o pomoc. Problém studentky 

spočíval v tom, že jí nebyla opravena závěrečná práce k jednomu z kurzů, přičemž práci 

odevzdala přibližně den a půl před koncem zkouškového období. Následkem toho studentka 

pro nedostatek kreditů vypadla ze studia. Senátor Homolka došel k závěru, že v tomto případě 

není důvod se věcí na jednání AS FHS UK zabývat. V případě, že se studentka domnívá, že 

daná situace nenastala její vinou, má možnost se odvolat a případ bude náležitým způsobem 

přezkoumán. O této možnosti byla studentka informována jak studijním oddělením, tak v 

odpovědi senátora Homolky.  

 

 

 

Příští zasedání bylo předběžně stanoveno na 13. 10. 2011 od 16.00. 

 

Přehled schválených usnesení: 

158. AS FHS UK schvaluje Zprávu z říjnového zasedání Studentské komory AS FHS UK ve 

věcech studentského konta ve znění předloženém J. Homolkou. 

159. AS FHS UK vyhlašuje termín  voleb do akademického senátu FHS UK 2011 ve dnech 

3.12. a 5-7. 12. 2011. 

160. AS FHS UK pověřuje J. Tourka a J. Novotného přípravou volební komise a ukládá jim 

povinnost svolat ustavující zasedání volební komise.  

 

 

Zapsal  

Vojtěch Tomášek 

 


