
Zápis z jednání AS UK FHS konaného 13. 9. 2012 
 

Prezenční listina: 
Přítomni: L. Císařovská, J. Horský, A. Kochari, S. Muhič Dizdarevič, H. Novotná, J. Novotný, 
M. Pražáková Seligová, M. Rádl, A. Svoboda, V. Tomášek 
Omluveni: K. Kolářová 
Hosté1: J. Kružík, J. Homolka, D. Obeidová, P. Pavlík, M. Pětová, Š. Sedláček 
 
Jednání bylo zahájeno v 16.03 
 
Jednání zahájil předseda senátu A. Svoboda a navrhl následující program: 
 
1) Schválení zápisu zasedání AS UK FHS 14. 6. 2012 
2) Prodloužení akreditace navazujícího oboru OA ISČ s výukou v AJ (J. Kružík) 
3) Rozšíření akreditace doktorského oboru Aplikovaná etika na výuku v AJ (J. Kružík) 
4) Vyhlášení přijímacího řízení na bak. a mag. studia (J. Kružík) 
5) Oprava novely Pravidel pro přiznávání stipendií na UK FHS (J. Kružík) 
6) Vyhlášení voleb zástupců UK FHS v AS UK (A. Svoboda) 
7) Návrh prohlášení ke způsobu jednání vyšetřovací komise v kauze doc. Havlíčka (J. Horský) 
8) Průběh a výsledky hodnocení výuky studenty a studentkami na FHS UK za letní semestr 2012   
    (J. Homolka) 
9) Různé 
  
 Proti tomuto návrhu byl podán protinávrh, kterým bylo požadováno zařadit na program 
jednání další body:  
 
a) informace o záměru změnit způsob uznávání jazykové části přijímací zkoušky na Mgr. obory 
(J. Kružík)  
b) informace o záměru pozměnit současnou praxi konání SZZ v oboru SHV tak, aby SZZ byla 
uvedena do souladu s udělenou akreditací (J. Kružík) 
b) informace o přestěhování magisterských oborů z Hůrky do Vokovic (M. Pětová) 
 
V souvislosti s těmito novými body zároveň dochází z organizačních důvodů ke změně pořadí 
jejich projednávání  
 
 Nový program jednání byl navržen takto:  
 
1) Schválení zápisu zasedání AS UK FHS 14. 6. 2012 
2) Informace o přestěhování magisterských oborů z Hůrky do Vokovic (M. Pětová) 
3) Prodloužení akreditace navazujícího oboru OA ISČ s výukou v AJ (J. Kružík) 
4) Rozšíření akreditace doktorského oboru Aplikovaná etika na výuku v AJ (J. Kružík) 
5) Vyhlášení přijímacího řízení na bak. a mag. studia a informace o záměru změnit způsob 
uznávání jazykové části přijímací zkoušky na mag. obory (J. Kružík) 
6) Oprava novely Pravidel pro přiznávání stipendií na UK FHS (J. Kružík) 
7) Informace o záměru pozměnit současnou praxi konání SZZ v oboru SHV tak, aby SZZ byla 
uvedena do souladu s udělenou akreditací (J. Kružík) 
8) Průběh a výsledky hodnocení výuky studenty a studentkami na FHS UK za letní semestr 2012   
    (J. Homolka) 
                                                 
1 Vzhledem ke skutečnosti, že senátorům J. Homolkovi a Š. Sedláčkovi bylo okamžikem úspěšného absolvování 
závěrečné části SZZ ukončeno studium - a tím automaticky (dočasně) zanikl také jejich mandát - až do okamžiku 
zápisu do navazujícího studia nejsou členy AS UK FHS a mají postavení hostů. Z toho vyplývá zejména ten 
důsledek, že se během tohoto zasedání AS nemohou účastnit hlasování. 
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9) Vyhlášení voleb zástupců UK FHS v AS UK (A. Svoboda) 
10) Návrh prohlášení ke způsobu jednání vyšetřovací komise v kauze doc. Havlíčka (J. Horský) 
11) Různé 
 
Poté bylo přistoupeno k hlasování o protinávrhu, který byl většinou hlasů přijat: 
 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdrželi se: 1 
Schváleno 
 
1. Schválení zápisu zasedání AS UK FHS ze dne 14. 6. 2012 
 
 Přítomné senátorky a senátoři byli seznámeni se zápisem z minulého zasedání. Nikdo 
nevyslovil nesouhlas ani nepodal žádný návrh na úpravu, pozměnění nebo doplnění zápisu, takže 
po krátké diskusi bylo přistoupeno k hlasování o jeho schválení.  
 
AS UK FHS schvaluje zápis jednání ze dne 14. 6. 2012 v předloženém znění. 
 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdrželi se: 1 
Schváleno 
 
2. Informace o přestěhování magisterských oborů z Hůrky do Vokovic (M. Pětová) 
 
 Proděkanka pro rozvoj M. Pětová informovala senát o přestěhování magisterských oborů 
z Hůrky do nových prostor budovy UK FTVS v Praze 6 Vokovicích, ul. José Martího 31. 
Stěhování se podařilo dokončit během letních prázdnin, na začátku tohoto semestru tedy již 
jednotlivé katedry fungují v nových prostorách, kde je rovněž možné plně využívat zázemí, 
případně i ubytování.  
 Byl vznesen požadavek, zda by bylo možné, aby tajemnice jednotlivých kateder nemohly 
z důvodů lepšího propojení fakulty v Jinonicích s novými prostory ve Vokovicích trávit část 
svého úvazku na studijním oddělení v Jinonicích. V souvislosti s tímto požadavkem ujistil 
proděkan pro studium J. Kružík senát, že zázemí pro tajemnice přestěhovaných kateder je na 
studijním oddělení v Jinonicích kdykoliv k dispozici.   
 Další dotaz se týkal plánování rozvrhu - vzhledem k tomu, že přemístění z Jinonic do 
Vokovic zabere více času, měla by být tato skutečnost (v rámci možností) zohledněna a rozvrh 
sestaven tak, aby se studenti, jichž se to týká, mohli včas přesunout z jednoho místa na druhé.   
 
AS UK FHS bere na vědomí informace proděkanky pro rozvoj M. Pětové o provedeném 
přestěhování magisterských oborů a zároveň vyslovuje poděkování a uznání v souvislosti s 
hladkým a bezproblémovým průběhem stěhování. 
 
3. Prodloužení akreditace navazujícího oboru OA ISČ a jeho rozšíření o výuku v AJ (J. 
Kružík) 
 
 Proděkan pro studium J. Kružík seznámil AS UK FHS se záměrem rozšířit akreditaci 
oboru OA ISČ o výuku v anglickém jazyce. Žádost o toto rozšíření bude akreditační komisi 
podána zároveň se žádostí o prodloužení akreditace tohoto oboru. Alternativa výuky v AJ se jeví 
jako důležitá zejména s ohledem na možnosti spolupráce se zahraničními univerzitami a je plně 
v souladu s koncepcí univerzity a jejím záměrem zastávat významné místo i v mezinárodním 
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měřítku.  
 
AS UK FHS podporuje záměr rozšířit akreditaci magisterského oboru Obecná antropologie - 
Integrální studium člověka (OA-ISČ) o studium v AJ a předložený návrh schvaluje.  
 
pro: 10 
zdrželi se: 0 
proti: 0 
Schváleno 
 
4. Rozšíření akreditace doktorského oboru Aplikovaná etika na výuku v AJ (J. Kružík) 
 
 Dále proděkan J. Kružík seznámil AS UK FHS se záměrem rozšířit akreditaci o výuku v 
AJ také u doktorského oboru Aplikovaná etika, přičemž důvody plánovaného rozšíření jsou tytéž 
jako u předchozího bodu (3).  
 
AS UK FHS podporuje záměr rozšířit akreditaci doktorského oboru Aplikovaná etika o studium v 
AJ a předložený návrh schvaluje.  
 
pro: 10 
zdrželi se: 0 
proti: 0 
Schváleno 
 
5. Vyhlášení přijímacího řízení na bak. a mag. studia a informace o záměru změnit způsob 
uznávání jazykové části přijímací zkoušky na mag. obory (J. Kružík) 
 
 V souvislosti s plánovaným vyhlášením přijímacího řízení na bak. a mag. obory na 
následující akademický rok 2013/14 informoval proděkan pro studium J. Kružík senát o 
problému, který vyvstal ve spojitosti s uznáváním souborné zkoušky OJAK (Ověření jazykové 
kompetence) při přijímací zkoušce na mag. obory, vyučované na FHS. Po stížnostech některých 
neúspěšných adeptů přijímací zkoušky vyšlo najevo, že dosavadní praxe, kdy je tato zkouška 
(OJAK) uznávána absolventům FHS  jako plnohodnotná náhrada jazykové části přijímací 
zkoušky, znevýhodňuje zájemce, kteří přicházejí z jiných fakult než FHS. Takový postup sice 
podporuje intenci fakulty preferovat vlastní absolventy, zároveň však může odradit některé 
(potenciálně dobré) zájemce z jiných fakult a tím působit kontraproduktivně. AS byl v této 
souvislosti seznámen také s názorem děkana, který zastává stanovisko tuto zkoušku (OJAK) při 
příjímacím řízení neuznávat. Dalším důvodem pro neuznávání OJAK jako součásti přijímací 
zkoušky je hledisko spravedlnosti, protože dosavadní praxe nezajišťuje rovné podmínky všem 
zájemcům. AS po zvážení celé situace dospěl k názoru, že jako správný se jeví takový postup, 
kdy nebudou uznávány žádné jazykové certifikáty ani zkoušky a všichni zájemci o přijímací 
zkoušku budou vykonávat obě části této zkoušky - tj. oborový i jazykový test.  
 
AS UK FHS schvaluje navržené podmínky a změnu podmínek přijímacího řízení na magisterské 
obory. Jako náhrada jazykové části přijímací zkoušky nebudou nadále uznávány žádné dříve 
získané jazykové atesty ani certifikáty. 
 
pro: 10 
zdrželi se: 0 
proti: 0 
Schváleno 
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6. Oprava novely Pravidel pro přiznávání stipendií na UK FHS (J. Kružík) 
  
 Proděkan pro studium J. Kružík informoval senát o navrhovaných změnách podmínek 
pro přiznávání stipendií, které se týkají úpravy Článku 2, odst. 2 Pravidel pro přiznávání 
stipendií na UK FHS (dále jen „Pravidla“) v tom smyslu, že jednou z podmínek pro přiznání 
prospěchového stipendia bude nově též potřeba získat v rozhodném období známky alespoň ze 
tří zkoušek nebo jiných klasifikovaných studijních povinností. 
 Následná úprava se týká Článku 2, odst. 7 - pokud student splní podmínky pro přiznání 
stipendia, bude mu do stanoveného termínu stipendium vyplaceno bez ohledu na to, zda o něj 
požádá či nepožádá. 
  
 Další změna „Pravidel“ se zabývá nově navrženým Článkem 3, který upravuje podmínky 
pro získání stipendia za zdařilé ukončení studia. Vzhledem k množství návrhů a poměrně značné 
složitosti jednání bylo po dohodě navrženo přesunout jednání o konečné podobě Článku 3 na 
některé z dalších zasedání AS UK FHS. 
 
AS UK FHS schvaluje úpravu Článku 2 (odst. 2 a odst. 7) Pravidel pro přiznávání stipendií na 
UK FHS v předloženém znění. 
 
pro: 10 
zdrželi se: 0 
proti: 0 
Schváleno 
 
 
7. Informace o záměru pozměnit dosavadní praxi konání SZZ v bakalářském programu 
(obor SHV) tak, aby SZZ byla uvedena do souladu s udělenou akreditací (J. Kružík) 
 
 Senát byl informován, že v souvislosti s projednáváním stížnosti na státní závěrečnou 
zkoušku rektorát UK zjistil, že průběh SZZ, tak, jak je nyní praktikována v bakalářském 
studijním programu (SHV) na FHS neodpovídá udělené akreditaci. Vedení fakulty bylo 
rektorátem upozorněno, že forma, kterou má SZZ, je chybná, nekoresponduje s podmínkami 
akreditace a z tohoto titulu je požadována co nejrychlejší náprava nynějšího stavu. Proděkan pro 
studium J. Kružík předal členům senátu k nahlédnutí kopii dopisu, které se vedení fakulty chystá 
odeslat předsedkyni akreditační komise, a ve kterém navrhuje následující způsob nápravy 
současné praxe: v rámci SZZ (která nyní sestává pouze z obhajoby bak. práce) by se v dodatečně 
přidaném čase zkoušela kromě obhajoby ještě „Zkouška humanitní vzdělanosti“. Ta by 
propojovala 4 části SZZ, které nesou stejné pojmenování jako souborné zkoušky, vykonané již v 
průběhu studia (SAFM, OJAK, EDK, SVIP). Tato zkouška by se opírala zejména o uchazečem 
dodaný seznam literatury z předepsaných společenskovědních oborů a v zásadě by neměla 
vyžadovat nové znalosti, ale spíš osvědčit kompetenci uchazeče v oblasti humanitní vzdělanosti - 
v tom smyslu, že je schopen smysluplně a účelně propojit vědomosti, nabyté během studia.  
 Následovala poměrně dlouhá debata, během které byly (mj.) prodiskutovány možné 
varianty této nové zkoušky, jakož i případné další alternativy a možnosti řešení nastalé situace. 
 Před blížícím se hlasováním vznesl jeden ze studentských senátorů námitku k 
současnému složení senátu, resp. k situaci, kdy vzhledem k ukončení studia dvou studentských 
senátorů (a tím i jejich mandátu) není pro případné hlasování o tomto důležitém bodu jednání k 
dispozici plný počet hlasů zástupců studentské komory AS. Proto studentští senátoři navrhují 
přeložit tento bod na následující řádné (případně i mimořádné) zasedání AS. V další diskusi byl 
tento návrh shledán jako problematický, protože vzhledem k blížícímu se zasedání Vědecké rady 
(která bude tuto otázku dál řešit) je potřeba o věci (přinejmenším o věcném záměru) rozhodnout 
ihned, tj. na tomto zasedání AS. Bylo navrženo o věci hlasovat. 
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AS UK FHS navrhuje odložit projednávání bodu 7. - o změně současné podoby SZZ v 
bakalářském studiu (obor SHV) na příští řádné, případně mimořádné, zasedání AS. 
 
pro: 4 
zdrželi se: 0 
proti: 6 
Neschváleno 
 
 Protože během projednávání otázek, týkajících se nové formy SZZ již došlo mezi 
přítomnými k částečné shodě, byla v další diskusi navržena formulace, která předpokládala 
rozdělení otázky nové podoby SZZ na následující tři body, přičemž by se mohlo hlasovat o 
každém z těchto bodů zvlášť:  
 
1) Zásadní stanovisko ke zkoušce jako takové - tedy zda podpořit záměr tuto zkoušku zavést, 
resp. změnit stávající formu SZZ; nebo tento záměr zcela odmítnout. 
 
2) Odkdy zkoušku zavést v případě, že stanovisko k předchozímu bodu (1) bude kladné - tedy 
zda zkouška bude závazná až pro studenty, letos nastupující do prvního ročníku; nebo zda bude 
(od data schválení) platit i pro stávající studenty. 
 
3) Jaká by měla být konkrétní podoba zkoušky, resp. zda se AS má (může) vyjadřovat k obsahu, 
formě a dalším náležitostem této zkoušky. 
 
 Na návrh senátorky H. Novotné byl dán prostor diskuzi, zda by nebylo možné a efektivní 
spojit body 1) a 3) - o kterých již panuje poměrná shoda, zatímco bod 2) by se mohl prozatím 
nechat stranou a jednat o něm až na příštím zasedání AS. O tomto návrhu bylo hlasováno: 
 
AS UK FHS schvaluje návrh rozhodovat na dnešním zasedání pouze o výše navržených bodech 
1) a 3), (spojených do jedné formulace), a doporučuje odložit projednávání bodu 2) na příští 
zasedání.  
 
pro: 9 
zdrželi se: 0 
proti: 1 
Schváleno 
 
Následně byla v souvislosti s projednávanou otázkou změny podoby SZZ odsouhlasena tato 
formulace, o které bylo nakonec hlasováno: 
 
AS FS UK souhlasí s věcným záměrem upravit SZZ v bakalářském programu (obor SHV) ve 
smyslu dopisu, který se vedení fakulty chystá odeslat předsedkyni akreditační komise. Zároveň 
doporučuje garantovi zkoušky řešit její konkrétní podobu se zástupci studentů a s vedoucími 
jednotlivých modulů.  
 
pro: 8 
zdrželi se: 1 
proti: 1 
Schváleno 
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8. Průběh a výsledky hodnocení výuky studenty a studentkami na FHS UK za letní semestr 
2012 (J. Homolka) 
 
 J. Homolka informoval senát o průběhu studentských evaluací vybraných kurzů, o 
způsobu jejich zpracování a o procentní účasti respondentů. Hodnocení bc. kurzů se zúčastnilo 
34%, hodnocení mgr. kurzů 48% z celkového počtu zapsaných studentů. V. Tomášek doplnil 
informace o podrobnosti, týkající se provázanosti číselného (resp. procentního) a slovního 
hodnocení jednotlivých kurzů. Byla otevřena i otázka zveřejnění výsledků zpracovaných 
dotazníků - AS i vedení fakulty (zde zastoupené proděkanem pro studium J. Kružíkem) v zásadě 
zveřejnění výsledků evaluace vítá, konkrétní podobu i způsob prezentace bude vhodné řešit 
tehdy, až budou výsledky v publikovatelné podobě, tedy na některém z následujících zasedání 
AS. Vyplněné dotazníky podléhají archivaci a je třeba je skladovat minimálně po dobu tří let. 
 
AS UK FHS vyslovuje konsenzuální souhlas s pokračováním práce na těchto evaluacích i se 
záměrem jejich zveřejnění, a zároveň vyjadřuje podporu a uznání studentským senátorům, kteří 
se na zmíněném projektu podílí.   
 
 
9. Vyhlášení voleb zástupců UK FHS v AS UK (A. Svoboda) 
 
 V souvislosti s blížícím se koncem funkčního období zástupců UK FHS v AS UK 
informoval předseda senátu A. Svoboda o nutnosti vyhlásit v měsíci listopadu 2012 volby do 
tohoto senátu. Zároveň dal na vědomí i další podrobnosti o podmínkách, týkající se voleb - 
zejména o nutnosti dodržet termín oznámení o konání voleb minimálně 21 dní předem a stanovit 
volební komisi, která bude volby vyhlašovat a dohlížet na jejich průběh. Vyhlášení voleb bude 
jedním z bodů programu následujícího zasedání AS UK FHS.  
 
AS UK FHS bere na vědomí informace o volbách do AS UK 
 
 
10. Návrh prohlášení ke způsobu jednání vyšetřovací komise v kauze doc. Havlíčka (J. 
Horský) 
 
 Senátor J. Horský navrhl změnit pořad dnešního jednání a přeložit bod 10. (projednávání 
způsobu jednání vyšetřovací komise) na další zasedání AS. Senátorka H. Novotná v této 
souvislosti znovu otevřela také možnost přizvat na jednání AS některého člena (resp. členy) 
zmíněné komise za účelem podání vysvětlení o průběhu dotčeného jednání komise. Způsob 
vyšetřování celé kauzy a jednání komise se, vzhledem k informacím, jež jsou senátu k dispozici, 
jeví jako nekorektní.  
 Následující hlasování bylo věcně rozděleno do dvou bodů, přičemž rozhodování 
probíhalo o každém zvlášť:   
 
AS UK FHS navrhuje přesunout jednání o způsobu jednání vyšetřovací komise v kauze doc. 
Havlíčka na další zasedání AS. 
 
pro: 9 
zdrželi se: 1 
proti: 0 
Schváleno 
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AS UK FHS navrhuje přizvat na příští zasedání AS člena (členy) vyšetřovací komise, která se 
zabývala vyšetřováním v kauze doc. Havlíčka. 
 
pro: 2 
zdrželi se: 6 
proti: 2 
Neschváleno 
 
 
11. Různé 
 
 Proděkan pro studium J. Kružík doporučil senátu povšimnout si nové anglické verze 
Pravidel pro organizaci studia, která byla přeložena do AJ za přispění vedoucí komunikativního 
modulu L. Císařovské a pod její supervizí. 
 
AS UK FHS bere na vědomí anglický překlad Pravidel pro organizaci studia a vyslovuje uznání 
a poděkování těm, kdo se na překladu podíleli.  
  
 
 
 Termín příštího řádného zasedání AS UK FHS byl předběžně stanoven na 4. 10. 2012 v 
16:00 hod. 
 
 
Přehled schválených usnesení: 
 
188. AS UK FHS podporuje záměr rozšířit akreditaci magisterského oboru Obecná antropologie 
- Integrální studium člověka (OA-ISČ) o studium v AJ a předložený návrh schvaluje.  
 
189. AS UK FHS podporuje záměr rozšířit akreditaci doktorského oboru Aplikovaná etika o 
studium v AJ a předložený návrh schvaluje.  
 
190. AS UK FHS schvaluje navržené podmínky a změnu podmínek přijímacího řízení na 
magisterské obory. Jako náhrada jazykové části přijímací zkoušky nebudou nadále uznávány 
žádné dříve získané jazykové atesty ani certifikáty. 
 
191. AS UK FHS schvaluje úpravu Článku 2 (odst. 2 a odst. 7) Pravidel pro přiznávání stipendií 
na UK FHS v předloženém znění. 
 
192. AS FS UK souhlasí s věcným záměrem upravit SZZ v bakalářském programu (obor SHV) ve 
smyslu dopisu, který se vedení fakulty chystá odeslat předsedkyni akreditační komise. Zároveň 
doporučuje garantovi zkoušky řešit její konkrétní podobu se zástupci studentů a s vedoucími 
jednotlivých modulů.  
 
 

Zapsal: Michael Rádl, 13. 9. 2012 


