
Zápis z mimořádného zasedání AS FHS UK konaného 3. 11. 2011 

 

Prezenční listina: 

přítomni: L. Císařovská, B. Čížek, S. Muhič Dizdarevič,  J. Homolka, O. Hudeček , J. Horský, 

H. Novotná, J. Novotný, A. Svoboda, V. Tomášek 

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

hosté:  L. Benyovszky, J. Tourek, J. Tuček  

 

Jednání bylo zahájeno v 16.00 

 

Jednání zahájil předseda senátu Aleš Svoboda, který vysvětlil důvody mimořádného zasedání 

a také to, proč vzhledem k blízkému termínu jednání kolegia rektora nebylo možné zařadit 

projednání věcného záměru Zásad Programů rozvoje vědních oborů na UK na řádné zasedání 

10.11. 2011. Poté seznámil přítomné s následujícím programem: 

 

1) Schválení návrhu zápisu jednání AS UK FHS ze dne 13. října 2011  

2) Zásady Programů rozvoje vědních oborů na Univerzitě Karlově – věcný záměr  

 

Navržený program zasedání byl schválen tichým souhlasem.  

 

 

1.       Schválení návrhu zápisu jednání AS UK FHS ze dne 13 .10. 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: 9 

Proti: 0 

Zdrželi se: 1 



Schváleno 

 

2.  Zásady Programů rozvoje vědních oborů na Univerzitě Karlově – věcný záměr 

 

Děkan FHS UK Benyovszky představil přítomným nový věcný záměr Zásad programů 

rozvoje vědních oborů na UK a seznámil přítomné se stanoviskem, jaké zaujme na jednání 

kolegia rektora. Podle děkana Benyovszkého navrhovaný záměr výrazně mění současný stav 

financování vědy na UK, proto se chtěl o svém stanovisku na jednání kolegia rektora poradit 

s AS FHS UK ještě před jednáním kolegia rektora. 

Senát vyjádřil děkanovi a jeho stanovisku podporu a usnesl se, že vzhledem k závažnosti 

dokumentu bude třeba v projednávání tohoto bodu (včetně nových informací po jednání 

kolegia rektora a ekonomické komise AS UK) pokračovat na příštím řádném zasedání. 

     

 

 

Příští řádné zasedání bylo předběžně stanoveno na 10. 11. 2011 od 16.00. 

 

 

 

 

Zapsal  

Vojtěch Tomášek 

 

  
 
 
 
 
 
 
 


