
Zápis z řádného zasedání AS FHS UK konaného 8. 12. 2011 

 

Prezenční listina: 

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

J. Novotný,  A. Svoboda, V. Tomášek 

omluveni:  J. Homolka , T. Konrádová, M. Seligová, 

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

Jednání bylo zahájeno v 16.00 

 

Jednání zahájil předseda senátu Aleš Svoboda, který seznámil přítomné s rezignací doc. PhDr. 

Aleše Nováka, Ph.D., kterého jako první náhradnice nahrazuje v senátu Mgr. Kateřina 

Kolářová, Ph.D. Dále seznámil přítomné s následujícím programem: 

 

1) Schválení zápisu zasedání AS FHS 10. 11. 2011 

2) Schválení přijímacího řízení na obor Mgr. Německá a francouzská filosofie v Evropě, 

vyučovací jazyk němčina (J. Kružík)  

3) Informace o jednání o PRVOUK na RUK (J. Horský, A. Svoboda)  

4) Informace o průběhu voleb do AS FHS 2011 (J. Tourek)   

5) Nová verze Věcného záměru zákona o vysokých školách  

6) Jednání o novele Volebního a jednacího řádu AS FHS (B. Čížek)  

7) Různé  

 

Navržený program zasedání byl schválen tichým souhlasem.  

 

 

1.       Schválení návrhu zápisu jednání AS UK FHS ze dne 10.11.2011 

 

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 3. 11. 2011 ve znění navržených úprav. 

 



Pro: 9 

Proti: 0 

Zdrželi se:  

Schváleno 

 

 

2. Schválení přijímacího řízení na obor Mgr. Německá a francouzská filosofie v Evropě, 

vyučovací jazyk němčina (J. Kružík)  

 

Proděkan Kružík seznámil přítomné s návrhem vyhlásit přijímací řízení na magisterský obor 

Německá a francouzská filosofie v Evropě v německém jazyce, tak aby mohl být dostupný 

nejen pro českojazyčné studenty či studenty programu Erasmus mundus, ale i pro další 

uchazeče z celého světa. AS bez výhrad souhlasí.  

 

AS FHS UK schvaluje návrh vyhlášení přijímacího řízení na magisterský obor Německá a 

francouzská filosofie v Evropě v německém jazyce. 

 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

Schváleno 

 

3. Informace o jednání o PRVOUK na RUK (J. Horský, A. Svoboda) 

Předseda senátu A. Svoboda a J. Horský seznámili přítomné s novou verzí programu 

financování vědy na UK PRVOUK a také s výsledky jednání s vedením UK ve věci 

nesouhlasného stanoviska FHS UK k programu PRVOUK.  

Děkan Benyovszky následně seznámil přítomné se svým aktuálním stanoviskem k programu 

PRVOUK i s přípravami vedení fakulty na jeho případnou implementaci na FHS UK.  

 

 

4. Informace o průběhu voleb do AS FHS 2011 (J. Tourek)   

Předseda volební komise J. Tourek seznámil přítomné s průběhem a protokolem voleb do AS 

pro volební období 2012-2013. Senátoři neměli k protokolu žádných námitek 

 



 

5. Nová verze Věcného záměru zákona o vysokých školách 

AS FHS UK projednal novu verzi záměru zákona o VŠ a přijal následující usnesení: 

AS FHS UK se plně ztotožňuje se zněním Usnesení k návrhu věcného záměru zákona o 

vysokých školách a Usnesení k návrhu věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům, 

tak jak byla přijata na 9. zasedání sněmu Rady vysokých škol dne 24. 11. 2011. AS FHS UK 

vyjadřuje plnou podporu Radě vysokých škol a Konferenci rektorů při dalším vyjednávání se 

zástupci MŠMT ve věci návrhů věcných záměrů zákona o vysokých školách a zákona o 

finanční pomoci studentům.  

Dále se AS FHS UK plně připojuje k usnesením Akademického senátu Univerzity Karlovy č. 

12, 13 a 14 ze dne 2. 12. 2011. 

 

 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

Schváleno 

 

6. Jednání o novele Volebního a jednacího řádu AS FHS (B. Čížek) 

Akademický senát projednal a odsouhlasil změny Volebního a jednacího řádu AS FHS UK. 

Tyto změny budou prostřednictvím novely Volebního a jednacího řádu zaslány na legislativní 

odbor Rektorátu UK.  

 

AS FHS UK schvaluje novelu Volebního a jednacího řádu AS FHS UK v předloženém znění 

 a předává tuto novelu k posouzení legislativnímu odboru Rektorátu UK. 

 

 

7. Různé 

Děkan Benyovszky seznámil přítomné s výsledky jednání s vedením Kolejí a menz UK ve 

věci záměru uzavření výdejny jídel v areálu Jinonice. Podle posledních jednání bude zatím 

výdejna otevřena do konce akademického roku 2011/2012, poté KaM vyhodnotí, zdali bude 

dále provoz výdejny fungovat či nikoliv. 

H. Novotná navrhla, aby byl vedoucí institutu bakalářských studií požádán o vyhodnocení 

dopadů změn studijního řádu na bakalářské studium. Přítomní senátoři navrhli, že o to 



požádají vedoucího IBS v rámci osobní komunikace.  

B. Čížek seznámil přítomné se stížnosti studentky na kouření před venkovním vstupem do 

budovy fakulty. Z následné debaty vyplynulo, že bude nejlepší, aby B. Čížek této studentce 

doporučil obrátit se v této věci na Správu budov areálu Jinonice.  

 

 

Příští zasedání bylo předběžně stanoveno na 12. 1. 2012 od 16.00. 

 

Přehled schválených usnesení: 

166. AS FHS UK schvaluje návrh vyhlášení přijímacího řízení na magisterský obor Německá 

a francouzská filosofie v Evropě v německém jazyce. 

167. AS FHS UK se plně ztotožňuje se zněním Usnesení k návrhu věcného záměru zákona o 

vysokých školách a Usnesení k návrhu věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům, 

tak jak byla přijata na 9. zasedání sněmu Rady vysokých škol dne 24.11. 2011. AS FHS UK 

vyjadřuje plnou podporu Radě vysokých škol a Konferenci rektorů při dalším vyjednávání se 

zástupci MŠMT ve věci návrhů věcných záměrů zákona o vysokých školách a zákona o 

finanční pomoci studentům.  

Dále se AS FHS UK plně připojuje k usnesením Akademického senátu Univerzity Karlovy č. 

12, 13 a 14 ze dne 2.12. 2011. 

168. AS FHS UK schvaluje novelu Volebního a jednacího řádu AS FHS UK ve znění 

předloženém B. Čížkem a předává tuto novelu k posouzení legislativnímu odboru Rektorátu 

UK. 

 

 

Zapsal  

Vojtěch Tomášek 


