
 

 

Zápis z jednání AS FHS UK 22. 9. 2016 
 
Přítomni: L. Císařovská (do bodu 4), H. Černáková, M. Hanyš, J. Horský, V. Krejcar, J. Wohlmuth 
Markupová, N. Maslowski, H. Novotná, M. Pražáková Seligová, 
Omluveni: P. Himl, P. Konůpka, J. Novotný 
Nepřítomni: N. Šnajderová 
Hosté: T. Holeček (do bodu 2), M. Pětová (od bodu 2), J. Tourek (od bodu 3), R. Zika (do bodu 2) 
 
Návrh programu:  
1. Schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK dne 9. června 2016 
2. Projednání podmínek přijímacího řízení na bakalářské a magisterské studijní programy (T. Holeček) 
3. Návrh novelizace Statutu FHS UK a Volebního a jednacího řádu AS FHS UK (M. Pětová) 
4. Výsledek hlasování per rollam o vyhlášení přijímacího řízení do doktorských studijních programů 
Antropologie, Longevity Studies a Sociální práce (M. Hanyš) 
5. Příprava voleb do AS FHS UK 
6. Různé 

1. Schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK dne 9. června 2016 

Usnesení: 

AS FHS UK schvaluje zápis z jednání AS FHS UK z 9. června 2016 

8 – 0 – 1 

 

2. Projednání podmínek přijímacího řízení na bakalářské a magisterské studijní programy (T. 
Holeček) 

T. Holeček senát informoval o základních změnách v přijímacím řízení. Změny se týkají především 
magisterských oborů: Genderová studia (anglická mutace), Sociální a kulturní ekologie, Orální historie 
– soudobé dějiny a přijímacího řízení na anglické mutace magisterských oborů. Po krátké diskusi a 
drobných připomínkách dochází k hlasování.  

Usnesení:  

AS FHS UK schvaluje podmínky přijímacího řízení na bakalářské a magisterské studijní programy.  

9 – 0 – 0 

 

3. Návrh novelizace Statutu FHS UK a Volebního a jednacího řádu AS FHS UK (M. Pětová) 

Děkanka Marie Pětová předložila na žádost J. Wohlmuth Markupové návrh novelizace Statutu FHS UK 
a Volebního a jednacího řádu AS FHS UK.  K novému projednání návrhů na novelizace dochází poté, 
co J. Wohlmuth Markupová návrhy doplnila o připomínky Legislativní komise AS UK. Děkanka návrh 
na žádost předložila, ale opatřila jej nedoporučujícím komentářem ze dvou důvodů: jednak proto, že 
s návrhem obsahově nesouhlasí, jednak senátu doporučila odložit jeho projednávání z důvodu 



 

 

schvalování a projednávání všech vnitřních předpisů fakulty, k čemuž dojde během akademického 
roku 2016/17.  

V diskuzi zazněly následující argumenty pro a proti schválení. 1) Jedná se pouze o formální úpravy 
novelizací, které senát schválil v listopadu 2015.  Schválení novelizace by umožnilo uvést novelu v 
účinnost již pro letošní volby do AS FHS UK. 2) Jde o novelizaci předpisů, které nejpozději do roka 
nebudou platit, neboť stávající předpisy budou muset být uvedeny do souladu s novelizovanou verzí 
vysokoškolského zákona. 3) Schválení návrhu studentských senátorů na zvýšení počtu studentských 
senátorů na šest a prodloužení jejich mandátu na dva roky vnímáno některými senátory jako 
kompromisní krok, kterým skončí dlouhotrvající diskuze o paritním zastoupení studentů. Tato diskuze 
však byla studentskými senátory i nadále opakovaně otevírána. Názor některých senátorů na 
správnost této novely se po této zkušenosti změnil. 4) K novému projednávání novely došlo až 
v novém složení senátu. Nelze předpokládat, že noví senátoři, kteří se ke změně dříve nemohli 
vyjádřit, budou vázáni minulými hlasováními senátu. 

Z důvodu nejednoty senátorů a tedy také zjevně nedostatečného počtu hlasů potřebných pro 
schválení bylo navrženo, aby senát o návrhu nehlasoval a zavázal se deklarací, že zvýšení počtu 
studentských zástupců a prodloužení mandátu prosadí do podoby nových předpisů. Z diskuze 
vyplynulo, že takové prohlášení by nemohlo mít žádnou právní závaznost. Část senátu trvá na 
hlasování tak, aby se v případě schválení návrhů změny promítly již do voleb 2016.  

Usnesení:  

AS FHS UK neschvaluje návrh novelizace statutu FHS UK a Volebního jednacího řádu AS HS UK.  

Hlasování: 

5 – 3 – 1  

 

4. Výsledek hlasování per rollam o vyhlášení přijímacího řízení do doktorských studijních programů 
Antropologie, Longevity Studies a Sociální práce (M. Hanyš) 

Předseda informoval senát o výsledku hlasování per rollam o vyhlášení přijímacího řízení do 
doktorských studijních programů Antropologie, Longevity Studies a Sociální práce, které probíhalo od 
25. 7 do 4. 8. 2016. Hlasování se zúčastnilo 11 senátorek a senátorů a 11 hlasů bylo pro schválení, 
nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti.  

Usnesení:  

AS FHS UK schválil podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů Antropologie, 
Longevity Studies a Sociální práce v anglické a české jazykové variantě. 

 

5. Příprava voleb do AS FHS UK 

Členové senátu do volební komise navrhují J. Tourka za akademické pracovníky a H. Černákovou za 
studenty. Termín voleb byl po diskuzi stanoven na 28. listopadu až 1. prosince. 



 

 

AS FHS UK schvaluje navržené členy volební komise pro volby do AS FHS UK, které se budou konat 28. 
listopadu až 1. prosince 2016.  

7 – 0 – 1 

AS FHS UK schvaluje formu elektronických voleb do AS FHS UK v termínu 28. 11.–1. 12. 

8 – 0 – 0 

 

6. Různé 

Místopředsedkyně Jana Wohlmuth Markupová informuje o nominaci studentek, které budou FHS UK 
reprezentovat na veletrhu Gaudeamus v Brně. Nominovanými jsou Magdaléna Voldřichová 
(předsedkyně studentského spolku Studenti FHS UK, z.s.) a Nikola Veselská (členka téhož spolku). 

Následuje diskuse o prioritách, které senát bude prosazovat do nových vnitřních předpisů fakulty. 
Diskutuje se o možnosti častějšího využití hlasování per rollam a přiměřené četnosti zasedání senátu.  

Návrh termínu příštího zasedání AS FHS UK: 20. 10. 2016.  

 

Zapsala: Hana Černáková 

 

 

 

 


