č. j.: UKFHS/ 176887/2018-1

Zápis ze zasedání
Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy
dne 29. listopadu 2018

Přítomni:
Lily Císařovská, Pavel Himl, Radek Holodňák, Jan Horský, Josef Kružík, Jakub Marek, Hedvika
Novotná, Markéta Pražáková Seligová, Magdaléna Voldřichová, Markéta Zandlová, Jakub
Zelenka
CELKEM PŘÍTOMNO:
11
Omluveni:
Jakub Češka, Matěj Gažda, Miloslav Keltner, Zuzana Terry
CELKEM OMLUVENO:
4
Nepřítomni:
Hosté:
Jana Jeníčková (proděkanka pro doktorská studia), Marie Pětová (děkanka fakulty), Karel
Strnad (tajemník fakulty), Jiří Tourek (předseda Volební komise AS FHS UK)

1) Zahájení zasedání a schválení navrženého programu
V 16:05 uvítal předseda akademického senátu J. Marek všechny přítomné a zahájil
jednání senátu.
Předseda senátu nejprve představil následující navrhovaný program jednání:
1. Zahájení zasedání a schválení navrženého programu
2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 18. října 2018
3. Schválení podmínek přijímacího řízení v doktorském studijním programu P6731
Sociální politika a sociální práce - Sociální práce (pro prezenční i kombinovanou
formu studia) (předkládá J. Jeníčková)
4. Principy přidělení výše doktorských stipendií na FHS UK pro akademický rok
2018/2019 (k vyjádření) (předkládá J. Jeníčková)
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5. Návrh na udělení stipendií za vynikající studijní výsledky za akademický rok
2017/2018 (k vyjádření) (předkládá M. Pětová)
6. Schválení návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 (předkládá K.
Strnad)
7. Doplňovací volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy
8. Informace o přípravě voleb do AS UK a AS FHS UK
9. Různé
Poté předseda senátu navrhl změnu programu a to přesun bodu 8 programu místo bodu
3 programu. Důvodem bylo zefektivnění průběhu jednání. Předseda senátu poté vyzval
přítomné senátorky a senátory k hlasování o tomto pozměňovacím návrhu.
NÁVRH ZMĚNY PROGRAMU:

AS FHS UK navrhuje prohodit bod navrhovaného
jednání 8 s bodem 3.

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 8
Hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE: 0
SENÁT SCHVÁLIL POZMĚŇOVACÍ NÁVRH NA ZMĚNU POŘADÍ BODŮ JEDNÁNÍ A ZAŘADIL
BOD 8 PROGRAMU JAKO BOD 3 PROGRAMU.

Program jednání byl tedy pozměněn následujícím způsobem:
1) Zahájení zasedání a schválení navrženého programu
2) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 18. října 2018
3) Informace o přípravě voleb do AS UK a AS FHS UK
4) Schválení podmínek přijímacího řízení v doktorském studijním programu P6731

Sociální politika a sociální práce – Sociální práce (pro prezenční i kombinovanou
formu studia) (předkládá J. Jeníčková)
5) Principy přidělení výše doktorských stipendií na FHS UK pro akademický rok

2018/2019 (k vyjádření) (předkládá J. Jeníčková)
6) Návrh na udělení stipendií za vynikající studijní výsledky za akademický rok

2017/2018 (k vyjádření) (předkládá M. Pětová)
7) Schválení návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 (předkládá K.

Strnad)
8) Doplňovací volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy
9) Různé
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Předseda senátu poté vyzval k rozpravě o návrhu programu. K rozpravě se nikdo
nepřihlásil a k návrhu programu zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky. Předseda
senátu proto vyzval přítomné k hlasování o schválení programu senátu.
CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 8
Hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELI SE: 0
PROGRAM ZASEDÁNÍ DNE 29. LISTOPADU 2018 BYL SCHVÁLEN HLASOVÁNÍM.
Senátor P. Himl navrhl, aby se při příštích jednáních nevyužívaly plastové kelímky na pití
a místo nich se používaly sklenice. Senátor R. Holodňák jeho návrh podpořil. Předseda J.
Marek souhlasil a dodal, že by také bylo vhodné nahradit plastové láhve skleněnými
karafami či džbány.

2) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 18. října 2018
Předseda senátu sdělil, že zápis zkontroloval a nemá vůči němu výhrady. Zároveň ocenil
kvalitu zápisu. Následně vyzval přítomné, aby sdělili své připomínky k zápisu a otevřel
rozpravu.
Senátor P. Himl upozornil na chybu, kterou našel ve schvalovaném zápisu na str. 3
bodu 3 ve větě: „V souvislosti s tím zmínila, že navrhovatelé změny požadovali, aby mohla
být zavedena uchazeče o doktorské studium předem projednat svůj projekt disertační
práce s potenciálním vedoucím.“ Ve větě chybí spojení „povinnost uchazeče“. Věta by tedy
měla být opravena na následující znění: „V souvislosti s tím zmínila, že navrhovatelé
změny požadovali, aby byla zavedena povinnost uchazeče o doktorské studium předem
projednat svůj projekt disertační práce s potenciálním vedoucím.“ Předseda senátu
potvrdil, že chyba bude uvedeným způsobem opravena.
Předseda vyzval k hlasování o schválení zápisu ze zasedání konaného dne 18. 10.
2018.
NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání AS FHS UK ze dne 18.
října 2018.

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 11
Hlasování:

PRO:

6

PROTI:

0

ZDRŽELI SE: 5
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
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3) Informace o přípravě voleb do AS UK a AS FHS UK
16:15 – přichází hosté M. Pětová a K. Strnad
Předseda senátu vyzval předsedu Volební komise AS FHS UK J. Tourka k představení
výsledků voleb a následnému komentáři.
J. Tourek nejprve přítomné seznámil s výsledky voleb do AS FHS UK a AS UK.
(Výsledky voleb jsou k zveřejněny zde: https://volby.fhs.cuni.cz/index.php/vysledky).
Zdůraznil, že účast při volbách do AS FHS UK byla nižší než minulý rok. Nízká byla
zejména účast studentů - pouze 8%. Účast při volbách do AS UK byla o něco vyšší než
minule, nicméně minulou účast ovlivnila technická chyba. Dále okomentoval samotný
průběh voleb a pozastavil se nad fungováním hlasovacího programu. Technické problémy
vyřešilo LVT1 a volby tedy regulérně proběhly. J. Tourek vznesl návrh, aby byl hlasovací
program opraven nebo nahrazen jiným.
J. Marek se J. Tourka zeptal, zda přišly nějaké formální stížnosti. J. Tourek uvedl, že
nikoli. J. Marek dále podotkl, že chyby mohly odradit potenciální voliče a možná mohly
být jednou z příčin nízké volební účasti. Nedostatky programu je podle jeho názoru
potřeba vyřešit. Zároveň dodal, že společně se S. Říhovou2 na případné chyby předem
upozorňovali. Předseda senátu následně vyzval přítomné k diskuzi.
J. Kružík položil dotaz, zda je uvedený hlasovací program/software ve vlastnictví
fakulty. J. Tourek vysvětlil, že program využívá pouze FHS UK a má tak možnost s ním
volně nakládat a upravovat ho. J. Kružík podotkl, že by právě proto bylo možné program
za rozumnou cenu upravit. S návrhy a komentáři souhlasila i děkanka M. Pětová a dodala,
že danou záležitost projedná s LVT.
Senátorka M. Voldřichová dodala, že se nedomnívá, že by problém s hlasovacím
programem byl hlavní příčinou nízké účasti. Za jednu z hlavních příčin považuje absenci
volebních programů mnoha kandidátů. Voliči podle ní neměli dostatek informací, podle
kterých by se mohli rozhodovat.
J. Marek volební kampaň FSV UK a navrhl, aby se senát otázkou větší přístupnosti a
jednoduchosti hlasovacího procesu v budoucnu rozhodně zabýval.
R. Holodňák vznesl návrh, aby jednotliví kandidáti povinně předkládali svůj volební
program či nějak jinak představili svoji osobu. Absenci volebních programů považuje za
velkou chybu. J. Marek s J. Kružíkem v této souvislosti upozornili na to, že povinnosti
kandidáta jsou dány Volebním řádem AS FHS UK a jemu nadřízenými předpisy, z nichž
jasně vyplývá, že předložení volebních programů není povinné. K tomuto stanovisku se
připojil i J. Horský a několik dalších senátorů. M. Voldřichová podotkla, že by se nemuselo
1
2

Laboratoř výpočetní techniky FHS UK
administrativní podpora akademického senátu
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jednat přímo o povinnost, ale že by k dodání volebních programů mohli být kandidáti
důrazně vyzváni. R. Holodňák dodal, že by o sobě kandidáti měli pro voliče uvádět
alespoň nějaké základní informace. S tím částečně souhlasil i J. Kružík. J. Tourek se naopak
domnívá, že kandidáti by o sobě měli podávat co nejméně informací, neboť opak může
vést k jejich zvýhodňování či znevýhodňování.
J. Tourek na závěr své prezentace poděkoval S. Říhové za pomoc při volbách.
P. Himl ještě dodal k diskuzi o volebních programech kandidátů, že vytvoření
volebního programu je spíše otázka kultury a nemělo by být stanoveno jako povinnost
nebo podmínka pro kandidaturu. Zároveň navrhl diskuzi o výsledcích voleb odložit na
pozdější dobu.
Předseda senátu následně přečetl usnesení senátu a vyzval k hlasování o jeho přijetí.
NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK bere na vědomí informace o výsledku, průběhu a
přípravách voleb na FHS UK 26. - 29. listopadu 2018. AS FHS
UK navrhuje provést revizi a podstatné vylepšení
uživatelské přístupnosti webového rozhraní voleb a
volebního softwaru.

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 11
Hlasování:

PRO:

11

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
Předseda senátu pogratuloval vítězům voleb a popřál jim vše dobré v jejich práci.

4) Schválení podmínek přijímacího řízení v doktorském studijním programu P6731
Sociální politika a sociální práce – Sociální práce
(pro prezenční i kombinovanou formu studia)
Předseda senátu vyzval ke komentáři proděkanku pro doktorská studia J. Jeníčkovou.
J. Jeníčková přítomné informovala o tom, že uvedený nový doktorský studijní
program ještě nebyl úředně projednán. Jelikož je již od 1. 12. 2018 možno podávat
přihlášky na doktorské programy, rozhodla se univerzita udělat výjimku v postupu a
otevřít zájemcům o studium starou formu daného doktorského studijního programu
(Sociální práce). Proděkanka upozornila, že podmínky přijímacího řízení do programu
jsou totožné s těmi, které byly schváleny před dvěma měsíci. Požádala proto senát, aby
podmínky přijímacího řízení v doktorském studijním programu P6731 schválil.
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J. Marek s návrhem souhlasil a otevřel rozpravu. Nikdo se k uvedenému tématu
nevyjádřil, proto vyzval přítomné senátorky a senátory k hlasování.
NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK schvaluje podmínky přijímacího řízení
v doktorském studijním programu P6731 Sociální politika a
sociální práce – Sociální práce (pro prezenční i
kombinovanou formu studia)

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 11
Hlasování:

PRO:

11

PROTI:

0

ZDRŽELI SE:

0

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

5) Principy přidělení výše doktorských stipendií na FHS UK pro akademický rok
2018/2019 (k vyjádření)
Předseda opět předal slovo proděkance pro doktorská studia J. Jeníčkové.
J. Jeníčková přítomné informovala o tom, že od minulého roku došlo ke změně
Stipendijního řádu Univerzity Karlovy. Nový řád mění rozmezí a výše stipendií
z původních 7 000 – 15 000 Kč měsíčně na 10 500 - 25 000 Kč měsíčně. MŠMT posílá
univerzitě 11 500 Kč na jednoho studenta měsíčně. Z toho důvodu se musí většina
stipendií pohybovat v nižším rozmezí. J. Jeníčková dále informovala, že oborové rady
ohodnotily studijní a výzkumné výkony doktorských studentů (publikační činnost, účasti
na konferencích atp.) a navrhly provést úpravu stipendii. 14 studentů proto získalo
stipendia ve výši 13 000 - 16 000 Kč, ostatní se většinou pohybují pod touto hranicí.
Celková částka za doktorská stipendia se pohybuje kolem 1,4 milionu korun měsíčně.
M. Zandlová se dotázala, o kolik doktorských studentů se jedná. J. Jeníčková sdělila,
že celkově jde o 130 studentů.
J. Kružík se vznesl dotaz, jak je řešena skutečnost, že na fakultě studuje určité
množství doktorandů, na které fakulta nedostává žádný příspěvek. J. Jeníčková
odpověděla, že univerzita si je tohoto problému vědoma. Jde jednak o zahraniční studenty
a dále o české studenty, kteří již v minulosti doktorské studium v prezenční formě někde
neúspěšně studovali. Zatímco mnoho ostatních fakult univerzity zapisuje zahraniční
studenty do českých programů, FHS UK a FSV UK tak nečiní a tím pádem na tyto studenty
nedostává žádné příspěvky. Zahraniční studenti sice platí školné, ale to je ve výsledku
nižší než stipendium, které studenti prezenčních doktorských programů pobírají.
Univerzita o problému ví a fakultě proto přispěla částkou 1 mil. korun. Tato částka by
měla ostatní fakulty motivovat k tomu, aby zahraniční studenty přestaly zapisovat do
českých studijních programů. Fakulta má takových zahraničních studentů v současné
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době 33. Českých studentů, na které nedostáváme příspěvek, je nyní 13. Není však možné
ovlivnit to, kolik se jich ke studiu přihlásí v budoucnu.
M. Pětová dodala, že univerzita chce pomáhat těm fakultám, které tyto studenty musí
podporovat. Jen díky tomu, že univerzita pomohla naší fakultě zmiňovanou částkou,
nejsou negativní dopady tohoto systému příliš znát.
J. Jeníčková zdůraznila, že doktorandi dostávají skutečně minimální částky stipendií.
Fakulta navíc nezískává žádné finance ze školného, které musí platit zahraniční studenti.
P. Himl se dotázal, které doktorské programy produkují doktorandy, již mají díky
svým studijním výsledkům nárok na vyšší stipendium. J. Jeníčková sdělila, že to nelze
s přesností určit.
V předseda senátu proto uzavřel tento bod jednání a vyzval k hlasování o navrženém
usnesení.
NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK projednal principy přidělení výše doktorských
stipendií na FHS UK pro akademický rok 2018/2019.

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 11
Hlasování:

PRO:

11

PROTI:

0

ZDRŽELI SE: 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

6) Návrh na udělení stipendií za vynikající studijní výsledky za akademický rok
2017/2018 (k vyjádření)
17:00 - odešla J. Jeníčková
Předseda senátu J. Marek předal slovo děkance M. Pětové.
M. Pětová přítomné informovala o tom, že na stipendium za vynikající studijní
výsledky má za akademický rok 2017/2018 nárok 192 studentů.
J. Marek upozornil na skutečnost, že studijní průměry některých těchto studentů
dosahují i čísla 2,2. K tomu M. Pětová uvedla, že si je této skutečnosti vědoma a že ji
nepovažuje za ideální. Vysvětlila, že v minulém roce fakulta poskytla vyšší stipendium
menšímu počtu lidí. V tomto roce dala nižší částku více lidem. Důvodem byla snaha o to,
aby stipendium získali všichni ti studenti, kteří mají dobré výsledky. Systém hodnocení,
který vychází ze současného předpisu, posuzuje jednotlivé studenty nejen podle jejich
studijních výsledků (známek, průměrů atp.), ale také podle rychlosti a efektivnosti jejich
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studia a počtu získaných kreditů. Z toho důvodu mají v tuto chvíli na stipendium nárok i
ti, jejichž studijní průměr není výborný. Tato kritéria odpovídala požadavkům fakulty
v dřívějších dobách. Děkanka proto považuje za nezbytné upravit vnitřní předpis tak, aby
odpovídal stávajícím požadavkům a standardům fakulty. To však vyžaduje důkladnou
přípravu.
J. Marek souhlasil a připomněl, že existuje ještě tzv. mimořádná odměna za
absolvování studia. Ta motivuje studenty, aby dokončovali studium včas. Nicméně
v dnešní době hlavním přáním fakulty není, aby studenti ukončovali studium včas, ale aby
měli dobré výsledky a studijní úspěchy.
17:05 - odešel J. Tourek
J. Kružík v návaznosti na předchozí příspěvky podotkl, že stipendijní průměr není
jediným a dokonalým ukazatelem úspěšného studia. Dále dodal, že dříve dostával co
nejmenší počet studentů co nejvyšší prospěchové stipendium. Dotázal se, kolika
procentům studentů se přiznává prospěchové stipendium nyní. M. Pětová sdělila, že se
jedná o 15% studentů a zopakovala již zmíněné důvody. Dodala, že nejvhodnější by jí i
z hlediska motivace připadal takový systém, který by studentům přiznával fixní částku za
konkrétní studijní průměr.
J. Kružík dodal, že motivační funkci má i zveřejněný seznam studentů, kteří
stipendium získali.
J. Marek následně ukončil diskuzi rozhodnutím, že senát bude v blízké době
diskutovat o změně stipendijního řádu a nově definuje jeho principy a kritéria.
NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK projednal návrh na udělení stipendií za vynikající
studijní výsledky za akademický rok 2017/2018.

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 11
Hlasování:

PRO:

11

PROTI:

0

ZDRŽELI SE: 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

7) Schválení návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017
Předseda J. Marek předal slovo tajemníkovi fakulty K. Strnadovi.
K. Strnad přítomné senátorky a senátory informoval o tom, že výsledná částka
hospodaření za rok 2017 je 250 598 Kč. Výsledek hospodaření byl vypočítán univerzitou.
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Fakultě byla zároveň vyměřena nulová daň. Tato částka tak může být přidělena do
některého z fondů fakulty. K. Strnad po poradě s děkankou předložil návrh, aby byla celá
částka vložena do Fondu reprodukce investičního majetku (FRIM). Ten je využíván na
obnovu investic, přičemž v této době mohou být peníze z tohoto fondu využity na náklady
spojené s výstavbou nové fakultní budovy v Tróji.
M. Zandlová se dotázala, do jakých dalších fondů by se peníze mohly vložit. K. Strnad
vyjmenoval několik potenciálních fondů (rezervní fond, fond odměn…) a dodal, že
výhodou FRIMu je, že použití peněz v něm uložených nemusí být schvalováno rektorem
univerzity. K. Strnad následně informoval senát o dalším fungování fondů a transferech
peněz mezi nimi.
Předseda J. Marek vyzval k dalším komentářům. Nikdo další se nepřihlásil, proto se
přistoupilo k hlasování.
NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK projednal výsledek hospodaření za rok 2018 a
schvaluje, že výsledek hospodaření bude v plné výši
převeden do fondu FRIM.

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 11
Hlasování:

PRO:

11

PROTI:

0

ZDRŽELI SE: 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

8) Doplňovací volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy
Předseda J. Marek sdělil přítomným, že mandáty dvou studentských náhradníků fakulty v
AS UK skončily. Volební řád Akademického senátu Univerzity Karlovy uvádí, že na fakultě
není třeba vypisovat doplňovací volby do AS UK, pokud bylo místo v AS UK uvolněno v
posledních devíti měsících funkčního období senátorů a jestliže se na tom usnese
akademický senát fakulty. Zároveň dodal, že by do budoucna bylo dobré, aby senát
fakulty informovalo studijní oddělení o zániku jednotlivých mandátů např. z důvodu
ukončení studia atp. Akademický senát fakulty by tak mohl mít lepší přehled o tom, že
někteří senátoři budou končit studium.
H. Novotná se dotázala, proč má tuto zodpovědnost přebírat studijní oddělení.
J. Marek vysvětlil, že ne vždy senátoři (resp. náhradníci) zastupující fakultu v AS UK
řádně komunikují a informují o zániku svého mandátu. Tomuto problému by se dalo
předcházet právě spoluprací se studijním oddělením.
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Předseda následně vyzval přítomné k hlasování.
NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK projednal otázku doplňovacích voleb do AS UK a
rozhodl, že za dané situace je vypisování doplňovacích voleb
bezpředmětné.

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 11
Hlasování:

PRO:

11

PROTI:

0

ZDRŽELI SE: 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

9) Různé
17:32 - odešel J. Kružík
• Předseda senátu J. Marek požádal K. Strnada o komentář k vývoji výše státního
příspěvku na vzdělávání a dopadů na rozpočet fakulty.
K. Strnad přítomné informoval o tom, že meziročně příspěvek vzrostl zhruba o 11
mil. Rektorát univerzity zároveň fakultu ujistil, že by se nemělo jednat o jednorázový
nárůst, ale o skokové navýšení, které bude stabilní. Z těchto 11 milionů fakulta vložila
10,5 mil. do mezd. Dále došlo k navýšení státního příspěvku pro univerzitu. Fakulta
proto získala navíc 1 mil. 89 tis. Kč. Tento příspěvek byl jednorázový a není jisté, zda se
bude v budoucnu opakovat. Z toho důvodu je tato částka použita jako příspěvek pro
zaměstnance fakulty formou odměn, nikoliv jako stabilní nárůst mezd.
J. Marek vyzval přítomné k rozpravě o dalších tématech.
• M. Voldřichová informovala o schůzi studentské komory AS FHS UK. Studenti měli
možnost rozdělit částku 24 000 Kč, nicméně o příspěvek zažádala pouze jedna
studentka ze studentského spolku (Studenti FHS UK), která požádala o 3 000 Kč. Zbytek
finančních prostředků zůstal nevyužit a bude přenechán fakultě. M. Voldřichová
vysvětlila, že studentům brání v žádání o finanční příspěvky na studentské aktivity
především náročná administrace celé věci. Zásadní problém vidí v tom, že o příspěvek
nemůže žádat student jako jednotlivec, ale vždy musí být zaštítěn právnickou osobou.
V současnosti tuto roli plní na fakultě pouze studentský spolek Studenti FHS UK. Po jeho
členech však nelze chtít, aby byly takto administrativně zatíženi. To jsou hlavní důvody,
proč nejsou na studentské aktivity čerpány veškeré nabízené finance.
17:40 - odešel P. Himl
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Předseda senátu J. Marek podotkl, že tato záležitost by se měla od příštího roku nějak
řešit.
M. Voldřichová dodala, že studenti ani studentští senátoři s touto záležitostí
nemohou sami nic dělat, jelikož jsou vázáni univerzitním předpisem, což K. Strnad
potvrdil.
M. Pražáková Seligová poznamenala, že fakultní studentský spolek pracuje dobře, ale
není dostatek jednotlivců, kteří by o finanční příspěvky žádali.
M. Pětová podotkla, že problém podle ní nespočívá v uváděných předpisech. Dotázala
se, zda má studentská komora AS FHS UK nějaké informace o tom, že existují lidé, kteří
by o příspěvek měli zájem, ale kvůli komplikované administrativě o něj nepožádají.
M. Voldřichová odpověděla, že studenti buď o této možnosti příliš nevědí, nebo je
odradí značně náročný administrativní proces. Pro studentský spolek to navíc není
pouze administrativní zátěž, ale i zodpovědnost.
R. Holodňák dodal, že podávání žádosti o příspěvek skrze studentský spolek mu
připadá jako je zbytečný mezikrok.
J. Marek navrhl, že v příštím roce by bylo vhodné tuto záležitost vyřešit, například
tím, že by vznikla pozice studentského administrativního pracovníka, který by se
věnoval výhradně této činnosti a byl placen stipendiem.
• Následně si vzala slovo děkanka M. Pětová a poděkovala všem studentům, kteří 17.
listopadu přišli na Národní třídu položit kytice a připomenout si výročí Sametové
revoluce. J. Marek se k jejímu poděkování připojil.
•

H. Novotná vznesla žádost, aby byly zápisy ze zasedání AS FHS UK zasílány senátorkám
a senátorům dříve než dosud. J. Marek souhlasil.

17:48 - odešel K. Strnad
•

Předseda senátu J. Marek vyzval senátorky a senátory k případným dalším komentářům
a připomínkám. Nikdo další témata již neotevřel. Předseda senátu stanovil přibližný
termín příštího zasedání akademického senátu na leden 2019.

Jednání AS FHS UK bylo ukončeno v 17:50.

Zapsal: Jan Potoček
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Přehled schválených usnesení:
382. AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání AS FHS UK ze dne 18. října 2018.
383. AS FHS UK bere na vědomí informace o výsledku, průběhu a přípravách voleb na
FHS UK 26. - 29. listopadu 2018. AS FHS UK navrhuje provést revizi a podstatné
vylepšení uživatelské přístupnosti webového rozhraní voleb a volebního softwaru.
384. AS FHS UK schvaluje podmínky přijímacího řízení v doktorském studijním programu
P6731 Sociální politika a sociální práce – Sociální práce (pro prezenční i
kombinovanou formu studia).
385. AS FHS UK projednal principy přidělení výše doktorských stipendií na FHS UK pro
akademický rok 2018/2019.
386. AS FHS UK projednal návrh na udělení stipendií za vynikající studijní výsledky za
akademický rok 2017/2018.
387. AS FHS UK projednal výsledek hospodaření za rok 2018 a schvaluje, že výsledek
hospodaření bude v plné výši převeden do fondu FRIM.
388. AS FHS UK projednal otázku doplňovacích voleb do AS UK a rozhodl, že za dané
situace je vypisování doplňovacích voleb bezpředmětné.
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