
Zápis z jednání AS FHS UK konaného 9. 2. 2012 
 

Prezenční listina: 
Přítomni: S. Muhič Dizdarevič, H. Novotná, J. Novotný, M. Seligová, A. Svoboda, L. Císařovská, 
Jan Horský, M. Rádl, Š. Sedláček, A. Kochari, V. Tomášek, J. Homolka 
Omluveni: K. Kolářová 
Hosté: L. Benyovszky, J. Kružík, J. Tourek 
 
Jednání bylo zahájeno v 16:00 
 
Jednání zahájil předseda senátu A. Svoboda a po uvítání nově zvolených senátorů navrhl 
následující program zasedání: 
 
1) Volba nového vedení AS; a dále po jeho zvolení: 
 
2) Schválení zápisu z minulého zasedání AS (tj. z 12. 1. 2012) 
 
3) Schválení nových studijních pravidel (předkládá J. Kružík) 
 
4) Zpráva o informativním shromáždění k navrhované reformě zákona o VŠ, informace o 
studentských akcích a protestech (V. Tomášek) 
 
5) Různé 
 
Navržený program zasedání byl schválen tichým souhlasem. 
 
1. Volba nového vedení AS FHS UK: 
 

Byla ustanovena volební komise ve složení: L. Císařovská, M. Seligová a A. Kochari. 
 
Jakub Homolka navrhl za studentskou komoru na místo předsedy dosavadního předsedu 

senátu A. Svobodu a na místa místopředsedů H. Novotnou a V. Tomáška. 
 
Jako první proběhla volba předsedy AS FHS UK, jediným navrženým kandidátem byl A. 

Svoboda, který kandidaturu přijal a v následné tajné volbě byl zvolen předsedou AS FHS UK. 
pro: 11  
proti: 0 
zdržel se: 1 
 
A. Svoboda byl zvolen do funkce předsedy AS FHS UK. 
 
 

Následovala volba místopředsedkyně z řad akademických pracovníků, jedinou navrženou 
kandidátkou byla H. Novotná, která kandidaturu přijala a v následné tajné volbě byla zvolena 
místopředsedkyní AS FHS UK. 
pro: 11  
proti: 0 
zdržel se: 1 
 
H. Novotná byla zvolena do funkce místopředsedkyně AS FHS UK. 
 



Jako poslední proběhla volba místopředsedy z řad zástupců studentů, jediným navrženým 
kandidátem byl V. Tomášek, který kandidaturu přijal a v následné tajné volbě byl zvolen 
místopředsedou AS FHS UK. 
pro: 11  
proti: 0 
zdržel se: 1 
 
V. Tomášek byl zvolen do funkce místopředsedy AS FHS UK. 
 
2. Schválení zápisu zasedání AS FHS ze dne 12. 1. 2012 
 

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 UK schvaluje zápis jednání ze dne 12. 1. 2012 v předloženém znění. 
 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdrželi se: 4 
Schváleno 
 
3. Schválení nových úprav v Pravidlech pro organizaci studia 
 

Proděkan pro studium J. Kružík předložil senátu ke schválení některé dopracované body 
novely Pravidel pro organizaci studia a seznámil AS s těmito změnami: 

 
- ustanovení o neuznávání takových atestací z předchozího nebo souběžného studia, příp. 

z programu CŽV2, které byly hodnoceny známkou „3“  
- ustanovení o neumožnění dvou souběžných aktivních studií jednoho oboru v jednom 

studijním programu 
- informuje o ustanoveních, které uvádějí do souladu teorii a současnou praxi v otázce 

požadavků jednotlivých kateder na počet kreditů, nutných pro přistoupení k SZZ  
- seznamuje AS se změnami v novele stipendijního řádu 
- podává návrh, aby o opatřeních děkana, která se budou týkat studijních pravidel nebo 

stipendijního řádu, napříště hlasoval AS 
 
V následné diskusi k tomuto tématu byl vznesen dotaz ohledně možnosti propadnutí 

termínu v případě, že se adept nedostaví ke SZZ. Na tento dotaz odpovídá J. Kružík tak, že i 
když by podle jeho logického názoru v takovém případě termín propadnout měl, není toto 
stanovisko závazné, protože pravidla zatím nepřipouštějí možnost propadnutí termínu SZZ 
z důvodu nedostavení se ke zkoušce. Otázka závisí na posouzení a stanovisku rektorátu, proto 
momentálně nemohou termíny u SZZ propadat. 
 
AS FHS UK schvaluje navrhované úpravy studijních pravidel. 
 
pro: 12 
zdrželi se: 0 
proti: 0 
Schváleno 



 
4. zpráva o informativním shromáždění k navrhované reformě zákona o VŠ a informace  
o studentských akcích a protestech 
 

V. Tomášek informoval AS o proběhlých i plánovaných akcích, které se uskutečnily nebo 
se uskuteční v souvislosti s projednáváním návrhu reformy zákona o VŠ.  Jmenovitě informoval 
o dvou chystaných akcích:  
1) „informativní týden“  v prvním týdnu zimního semestru, který spočívá v šíření informací - na 
každé fakultě by dobrovolníci z řad studentů informovali zájemce o navrhovaných změnách  
(21. 2. 2012 fakulta FHS společně s FSV), přičemž akce by byla doplněna doprovodným 
programem (info stánek, filmy, diskuse)  
2) „týden neklidu“  - protesty ve druhém týdnu semestru (odehrávající se v centru - na FF a PF) 
- plánuje se večerní otevření fakult pro veřejnost spojené s předáváním informací - přednášky 
pro zájemce z řad veřejnosti a představení názorů studentů, poté pochod před Strakovu akademii, 
kde by se v tu dobu měl návrh zákona projednávat („iniciativa za svobodné VŠ“). Š. Sedláček 
podal doplňující informaci o informativní schůzce v klubu K 4. Na den, kdy je naplánován 
protestní pochod (29. 2.) se očekává rektorské volno.  
V. Tomášek po seznámení s plánovanými akcemi požádal AS o zaujetí stanoviska.  
 
Stanovisko AS:  

AS vyjadřuje plnou podporu plánovaným studentským akcím, děkuje studentům za jejich 
iniciativní přístup ke zmíněné problematice a projevuje ochotu se do věci podle potřeby zapojit.  

H. Novotná zároveň s přijetím tohoto stanoviska vyslovuje za AS poděkování V. 
Tomáškovi a dalším studentům za aktivní přístup k problematice kontroverzního návrhu zákona 
o VŠ a nabízí v této souvislosti pomoc pedagogů fakulty. 
 
5) Různé 
 

J. Homolka upozornil na dotazník ze ZČ university, který se odvolává na spolupráci se 
studentskou unií a poukázal na možnosti jeho zneužití. Proto informuje AS o odmítnutí účasti ve 
zmíněném výzkumu.  

Dále J. Homolka informuje AS, že v souvislosti s novým volebním obdobím byly nově 
obsazeny tyto nevolené funkce: správcem studentského konta byl po dohodě studentské komory 
AS ustanoven Š. Sedláček a zapisovatelem M. Rádl 
 
Termín příštího zasedání AS bylo předběžně stanoveno na 8. 3. 2012 
 
Přehled schválených usnesení: 
 
170. AS FHS UK schvaluje navrhované úpravy studijních pravidel tak, jak jsou specifikované 
v bodě 3 tohoto zápisu 


