Zápis z jednání AS FHS UK konaného 12. 1. 2012
Prezenční listina:
Přítomni: S. Muhič Dizdarevič, J. Homolka, O. Hudeček, K. Kolářová, H. Novotná, J. Novotný, M.
Seligová, A. Svoboda
Omluveni: L. Císařovská, B. Čížek, J. Horský, T. Konrádová, V. Tomášek
Hosté: L. Benyovszky, P. Kroupová, J. Kružík, M. Pětová
Jednání bylo zahájeno v 16.10
Jednání zahájil předseda senátu A. Svoboda a navrhl následující program zasedání:

1. Schválení zápisu zasedání AS FHS 8. 12. 2011
2. Schvalování přemístění IMS a informace o vývoji realizace nového působiště FHS v Troji
(M. Pětová)
3. Návrh úprav studijních pravidel (J. Kružík)
4. Zpráva o činnosti akademického senátu za uplynulé volební období (A. Svoboda)
5. Různé
Navržený program zasedání byl schválen tichým souhlasem.

1. Schválení zápisu zasedání AS FHS 8. 12. 2011
Senátoři a senátorky navrhli k předložené verzi zápisu několik úprav. Po jejich zapracování
hlasovali o zápisu jednání z 8. 12. 2011.
AS FHS UK schvaluje zápis jednání ze dne 8. 12. 2011 ve znění navržených úprav.
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 2
Schváleno
2. Schvalování přemístění IMS a informace o vývoji realizace nového působiště FHS v Troji
Proděkanka pro rozvoj M. Pětová podala na úvod stručnou informaci o postupu vedení fakulty při
hledaní odpovídajících učebních prostor, které by měly sloužit jako časově omezená náhrada za
budovu na Hůrce. Podle jejího sdělení nelze na území Prahy 13 získat do pronájmu adekvátní a
cenově dostupnou náhradu, a proto se vedení fakulty rozhodlo využít nabídky FTVS UK, která je
ochotná pronajmout fakultě část svých prostor na Praze 6. Na tomto řešení se jednomyslně shodli
zástupci dotčených kateder s vedením fakulty. V následné diskusi vznesla senátorka Kolářová
dotaz, jak bude zajištěno spojení mezi Jinonicemi a pracovišti fakulty na FTVS a zda přesuny
studujících a vyučujících mezi oběma budovami nebudou představovat přílišnou zátěž pro všechny
zúčastněné. Proděkanka Pětová i proděkan Kružík ujistili, že se tento problém vynasnaží
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maximálně zohlednit při tvorbě rozvrhů. Proděkan Kružík též konstatoval, že v nadcházejících
několika letech bude nutné vynaložit ještě více energie na udržení jednoty fakulty.
Senátoři a senátorky následně hlasovali o předloženém usnesení:
AS FHS UK bere na vědomí informaci proděkanky pro rozvoj M. Pětové o postupu vedení fakulty
při hledání nových prostor pro FHS UK. AS FHS UK souhlasí s přesunem pracovišť FHS UK z
adresy Husníkova 2075, Praha 13 na adresu José Martího 31, Praha 6.
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Schváleno
Proděkanka Pětová ještě informovala o stavu příprav přestavby budovy bývalé menzy Kolejí 17.
listopadu na nové sídlo fakulty. V současnosti se tento záměr nachází ve stavu dokončování
územního řízení. Vedení fakulty očekává, že za předpokladu standardního průběhu tohoto i
následujících řízení je možné počítat s dokončením celého projektu v létě roku 2015.
3. Návrh úprav studijních pravidel
Proděkan pro studijní záležitosti J. Kružík nejprve obecně shrnul důvody, kvůli nimž předkládá
návrh úprav ve studijních pravidlech fakulty. Po provedeném auditu studijních předpisů FHS UK se
totiž ukázalo, že některé z nich jsou již zastaralé a neodpovídají reálnému dění na fakultě. Proto
navrhl: 1. doplnění Pravidel pro organizaci studia o nový článek, který by definoval podmínky pro
uznávání kontroly studia předmětu; 2. přesunout ustanovení o přiznávání mimořádné odměny
děkana za zdařilé ukončení studia z opatření děkana do Pravidel pro přiznávání stipendií; 3.
doplnění Pravidel pro organizaci studia o nový článek, podle něhož může být student opakovaně
zapsán do totožného studijního programu a oboru tehdy, je-li v okamžiku zápisu aktuální studijní
stav studenta daného studijního programu a oboru „zanechal“.
Všechna pravidla by následně dle informace proděkana Kružíka měla být součástí nové
„Karolinky“.
AS FHS se po poradě rozhodl požádat senátora a právníka B. Čížka o odbornou revizi předložených
návrhů s tím, že se k nim bez zbytečných odkladů vrátí na některém z následujících zasedání.
4. Zpráva o činnosti akademického senátu za uplynulé volební období
Předseda senátu A. Svoboda přednesl zprávu o činnosti AS FHS UK v uplynulém volebním období.
Jeho zpráva je přílohou tohoto zápisu.
5. Různé
V tomto bodě jednání nikdo z přítomných s příspěvkem nevystoupil.

Dohoda na termínu příštího zasedání.
Předběžný termín příštího zasedání AS FHS UK byl stanoven na 9. 2. 2012 od 16.00.
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Přehled schválených usnesení:
169. AS FHS UK bere na vědomí informaci proděkanky pro rozvoj M. Pětové o postupu vedení
fakulty při hledání nových prostor pro FHS UK. AS FHS UK souhlasí s přesunem pracovišť FHS
UK z adresy Husníkova 2075, Praha 13 na adresu José Martího 31, Praha 6.

Zapsal: O. Hudeček
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