
Zápis z jednání AS UK FHS konaného 4.4. 2013 
 
Prezenční listina: 
Přítomni: K. Chlouba, P. Konůpka, P. Mücke, H. Novotná, J. Novotný, M. Pražáková Seligová, Š. 
Sedláček, A. Svoboda,  P. Wohlmuth 
Omluveni: J. Marek, H. Čepelová, L. Císařovská, J. Horský 
Hosté: J. Homolka, J. Kružík, S. Pokorná, V. Tomášek, J. Tourek 
 
Jednání senátu zahájil v 16:03 předseda senátu A. Svoboda a navrhl následující program: 
 
Návrh bodů jednání: 

1) Schválení zápisu zasedání AS UK FHS 7. 3. 2013 

2) Dílčí změny statutu UK (A. Svoboda) 

3) Změny Stipendijního řádu UK (A. Svoboda) 

4) Změny Studijního a zkušebního řádu UK (A. Svoboda) 

5) Evaluace anglických kurzů (Jakub Homolka) 

6) Novela Volebního a jednacího předpisu AS UK FHS - elektronické volby (A. Svoboda) 

7) Různé 

 

Představený program jednání byl schválen tichým souhlasem. 

 

1. Schválení zápisu zasedání AS UK FHS 7. 3. 2013 
AS UK FHS schválil zápis z jednání ze dne 7. 3. 2013 
 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
schváleno 
 
2. Dílčí změny statutu UK (A. Svoboda) 
 AS UK FHS projednal návrh dílčí změny statutu UK. Po představení jednotlivých změn A. 
Svobodou došlo k diskuzi. Změny se týkají čl. 5 odst. 6 a čl. 23. 
 
 Čl. 5 odst. 6 se týká jednání, jejichž typickým důsledkem může být ohrožení nebo poškození 
dobrého jména univerzity. V. Tomášek připomněl, že návrh byl téměř ve stejné podobě projednán na 
zasedání AS UK FHS 6.12.2012. Zápis byl přečten. A. Svoboda navrhl vzhledem ke změně členů 
senátu hlasování zopakovat. Na žádost Karla Chlouby byla přečtena předkládací zpráva RNDr. 
Tomáše Jelínka kancléře UK, kterou senátoři a senátorky obdrželi v podkladech pro zasedání. Po 
prodiskutování návrhu došlo k hlasování. 
 
AS UK FHS souhlasí s návrhem změny statutu UK ve čl. 5 odst. 6 
 
Pro: 5 
Proti: 3 
Zdrželi se: 1 
Schváleno 



 
 Čl. 23 se týká činnosti garantů studijních programů, změna pak spočívá zejména v oblasti 
zákonného vymezení působnosti garanta, zavedení oborového garanta (s působností za studijní 
obor) a řešení problému se současnou existencí oborové rady (a jejího předsedy) a garanta 
doktorského studijního programu (oboru). 
 
AS UK FHS nemá připomínky k návrhu změny statutu  UK ve čl. 23 
 
3. Změny Stipendijního řádu UK (A. Svoboda) 
 A. Svoboda představil návrh změny stipendijního řádu UK. Změna spočívá v navýšení 
maximálního limitu účelového(na 82tis. ročně), doktorandského a prospěchového stipendia a v 
navýšení maximálního limitu vědeckého stipendia(na 150 tis). Další změnou je, že o vědecká 
stipendia mohou žádat i kombinovaní studenti. 
 
AS UK FHS schvaluje návrh změny stipendijního řádu UK 
 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
schváleno 
 
4. Změny Studijního a zkušebního řádu UK (A. Svoboda) 
 J. Kružík představil návrh změny studijního a zkušebního řádu UK. Jedna ze změn se týká 
rodičovství během studia. Doba přerušení studia z důvodu rodičovství se nebude započítávat do 
maximální doby studia a do zpoplatněného studia. Termíny zkoušek se posunují o dobu přerušení 
studia z důvodu rodičovství. Další změnou je možnost specializace v případě, že studijní program 
má více oborů. To znamená, že v některých případech se státní zkoušky v rámci jednoho programu 
nemusí shodovat.  Poslední důležitá změna je ve čl. 6 odst. 11, která se týká posunu plnění zkoušek. 
Vzhledem k tomu, že uvedené znění by silně komplikovalo praxi UK FHS, především pro to, že má 
zavedenou semestrální kontrolu studia, měla by být formulace pozměněna. A. Svoboda navrhl, aby 
AS UK FHS převzal vyjádření děkana. Navržená formulace je tato: „Kontrola studia předmětu 
zapsaného v daném úseku studia může probíhat nejpozději do konce akademického roku, ve kterém 
student v daném úseku studia studoval; je-li úsekem studia semestr, může vnitřní předpis fakulty 
podle čl. 19 odst. 1 stanovit tuto lhůtu na konec daného semestru nebo na konec semestru 
následujícího“. S touto výhradou AS UK se změnami Studijního a zkušebního řádu UK souhlasí. 
 
 
AS UK FHS k návrhu změny Studijního a zkušebního řádu UK uplatňuje připomínku, týkající se 
znění čl. 6 odst. 9. Z důvodu existující praxe na UK FHS (semestrální kontrola studia) by znění 
článku mělo být toto: „Kontrola studia předmětu zapsaného v daném úseku studia může probíhat 
nejpozději do konce akademického roku, ve kterém student v daném úseku studia studoval; je-li 
úsekem studia semestr, může vnitřní předpis fakulty podle čl. 19 odst. 1 stanovit tuto lhůtu na konec 
daného semestru nebo na konec semestru následujícího“. 
 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
schváleno 
 
5. Evaluace anglických kurzů (Jakub Homolka) 
 J. Homolka představil výsledky evaluace anglických kurzů. Vzhledem ke slibu anonymity 



respondentů vyvstal problém se zveřejňováním výsledků evaluace v případech kurzů s velmi malým 
počtem studentů. Tento problém se týká i poskytnutí výsledků vedení fakulty a AS UK FHS. 
Proběhla diskuze a následně hlasování. 
 
AS UK FHS rozhodl, že J. Homolka, který byl studijním oddělením pověřen zpracováním 
studentských evaluací, z pověření AS UK FHS předá výsledná data vedení fakulty a AS UK FHS 
 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
schváleno 
 
 Následně proběhla diskuze o výsledcích, které by měly být zveřejněny. Bylo navrhnuto 
podmínit zveřejnění výsledků určitým minimálním počtem studentů a minimálním procentem 
účasti. 
 
AS UK FHS rozhodl, že budou zveřejněny výsledky evaluací z kurzů, které hodnotilo minimálně 7 
studentů(včetně) a které měly návštěvnost alespoň 30% 
 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
schváleno 
 
 P. Konůpka vznesl dotaz jak postupovat při současných evaluacích. Vzhledem k nedostatku 
času pro práci na dotaznících bylo rozhodnuto, že evaluace v letním semestru neproběhnou. Místo 
toho vznikne pracovní skupina, která bude pracovat na dotaznících pro semestr následující. Tu 
dostal na starosti J. Homolka. Dotazníky my měly být hotovy do záříjového zasedání AS UK FHS. 
H. Novotná nabídla pomoc Společenskovědního modulu. 
 
 
6. Novela Volebního a jednacího předpisu AS UK FHS - elektronické volby (A. Svoboda) 
 A. Svoboda vznesl téma elektronických voleb, resp. novely Volebního a jednacího předpisu 
AS UK FHS, která by je umožňovala. Po diskuzi bylo rozhodnuto téma odložit na příště.  
 
7. Různé 
 Příští zasedání, mimořádné, bylo stanoveno na 25.4.2013 v 16:00. 
 
 
Přehled schválených usnesení:  
 
213. AS UK FHS souhlasí s návrhem změny statutu UK ve čl. 5 odst. 6 
 
214. AS UK FHS nemá připomínky k návrhu změny statutu  UK ve čl. 23 
 
215. AS UK FHS schvaluje návrh změny stipendijního řádu UK 
 
216. AS UK FHS k návrhu změny Studijního a zkušebního řádu UK uplatňuje připomínku, týkající 
se znění čl. 6 odst. 9. Z důvodu existující praxe na UK FHS (semestrální kontrola studia) by znění 
článku mělo být toto: „Kontrola studia předmětu zapsaného v daném úseku studia může probíhat 
nejpozději do konce akademického roku, ve kterém student v daném úseku studia studoval; je-li 



úsekem studia semestr, může vnitřní předpis fakulty podle čl. 19 odst. 1 stanovit tuto lhůtu na konec 
daného semestru nebo na konec semestru následujícího“. 
 
217. AS UK FHS rozhodl, že J. Homolka, který byl studijním oddělením pověřen zpracováním 
studentských evaluací, z pověření AS UK FHS předá výsledná data vedení fakulty a AS UK FHS 
 
218. AS UK FHS rozhodl, že budou zveřejněny výsledky evaluací z kurzů, které hodnotilo minimálně 
7 studentů (včetně) a které měly návštěvnost alespoň 30% 
 
 
Jednání senátu ukončil v 18:10 předseda senátu A. Svoboda 

 
 
 

zapsala Sára Pokorná 
 
 


