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Zápis ze zasedání 
Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy 

dne 5. září 2019 

Přítomni: 
Felix Geisler, Milan Hanyš, Pavel Himl, Jan Horský, Jakub Marek, Hedvika Novotná, Markéta 
Pražáková Seligová, Ondřej Špaček, Magdaléna Voldřichová, Jana Wohlmuth Markupová, 
Markéta Zandlová 

CELKEM PŘÍTOMNO: 11 

Omluveni: 
Radek Holodňák, Agáta Hrdličková, Miloslav Keltner, Zuzana Terry 

CELKEM OMLUVENO: 4 

Nepřítomni: 
- 

Hosté: 
Tomáš Holeček (proděkan pro přijímací řízení v pregraduálním studiu), Iva Holmerová 
(proděkanka pro zahraniční styky), Marie Pětová (děkanka fakulty), Gabriela Seidlová Málková 
(proděkanka pro vědu a výzkum), Karel Strnad (tajemník fakulty) 

1) Zahájení zasedání a schválení navrženého programu jednání
V 16:04 bylo přítomno 10 senátorů a senátorek, a proto předseda senátu J. Marek zahájil
jednání senátu a uvítal hosty.

Předseda před představením programu zasedání navrhl jeho úpravu: bod 7 bude zařazen 
jako bod 5. Nebyly vzneseny námitky, a tak předseda představil program zasedání:  

1) Zahájení zasedání a schválení navrženého programu jednání

2) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 20. června
2019 (předkládá předsednictvo AS FHS UK)

3) Kontrola a schválení zápisu o hlasování AS FHS UK per rollam z 11. července
2019 (předkládá předsednictvo AS FHS UK)

č. j.: UKFHS/250236/2019-8
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4) Schválení rozhodnutí předsednictva AS FHS UK o převodu půjčky poskytnuté 
Přírodovědeckou fakultou UK z Fondu provozních prostředků fakulty do Fondu 
rozvoje investičního majetku fakulty (předkládá předsednictvo AS FHS UK) 

5) Schválení interní půjčky poskytnuté Matematicko-fyzikální fakultou UK za 
účelem financování dostavby sídla FHS UK (předkládá děkanka Marie Pětová) 

6) Udělení předchozího souhlasu se jmenováním členů vědecké rady FHS UK 
(předkládá děkanka Marie Pětová) 

7) Schválení podmínek přijímacího řízení pro pregraduální programy pro ak. rok 
2020/2021 (předkládá děkanka Marie Pětová) 

8) Určení harmonogramu zasedání AS FHS UK v zimním semestru 2019 (předkládá 
předsednictvo AS FHS UK) 

9) Různé 

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 tedy vyzval přítomné k přijetí programu tichým souhlasem.  

Program zasedání dne 5. září 2019 byl schválen tichým souhlasem. 

2) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 20. června 
2019 

Předseda sdělil přítomným, že k zápisu neobdržel žádné komentáře či výhrady. Následně 
vyzval přítomné, aby sdělili své připomínky. Nikdo se nepřihlásil. 

NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 20. června 
2019.  

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 10 
Hlasování:  PRO:   5    
 PROTI:  0    
 ZDRŽELI SE:  5  

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO pro nedostatek přítomných členů senátu, kteří se účastnili 
červnového zasedání.   

3) Kontrola a schválení zápisu o hlasování AS FHS UK per rollam z 11. července 
2019 (předkládá předsednictvo AS FHS UK) 

Předseda rekapituloval pro přítomné senátory a senátorky průběh červencového hlasování 
per rollam o poskytnutí půjčky ze strany Přírodovědecké fakulty UK za účelem úhrady 
víceprací vzniklých při rekonstrukci objektu menzy 17. listopadu, na adrese Pátkova 2137, 
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Praha 8. V tomto hlasování hlasovali všichni členové senátu pro návrh. Předseda vyzval ke 
komentářům. 

16:09 – přichází senátorka Markéta Pražáková Seligová 

Předseda sdělil přítomným, že zápis z hlasování per rollam je třeba schválit hlasováním. 
Vyzval k hlasování. 

NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK schvaluje zápis o hlasování AS FHS UK per rollam z 11. 
července 2019.  

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 11 
Hlasování:  PRO:   11    
 PROTI:  0    
 ZDRŽELI SE:  0 

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

4) Schválení rozhodnutí předsednictva AS FHS UK o převodu půjčky poskytnuté 
Přírodovědeckou fakultou UK z Fondu provozních prostředků fakulty do Fondu 
rozvoje investičního majetku fakulty (předkládá předsednictvo AS FHS UK) 

Předseda J. Marek oznámil přítomným, že Přírodovědecká fakulta UK poskytla finanční 
prostředky ze svého FPP1 určené na financování dostavby budoucího sídla Fakulty 
humanitních studií UK (objekt menzy 17. listopadu, na adrese Pátkova 2137, Praha 8). Tato 
půjčka byla AS FHS UK schválena per rollam ke dni 11. 7. 2019. Finance byly posléze z FPP 
Přírodovědecké fakulty UK zaslány do FPP fakulty2. Aby však mohly být použity, muselo dojít 
ještě k jejich převodu z FPP fakulty do FRIM3 fakulty. Tento převod je však možný pouze se 
souhlasem AS FHS UK. Předsednictvo AS FHS UK proto vyjádřilo v zastoupení AS FHS UK dne 
12. srpna 2019 s tímto převodem souhlas s tím, že účel prostředků byl při hlasování per 
rollam v červenci 2019 všem senátorům a senátorkám známý. Předsednictvo AS FHS UK nyní 
proto žádá senát o zpětné schválení tohoto rozhodnutí. 

Předseda senátu požádal tajemníka fakulty K. Strnada o bližší vysvětlení důvodů pro 
tento krok, které byly technické a administrativní povahy. J. Marek následně vyzval ke 
komentářům. 

Senátor J. Horský se dotázal, z jakých fondů se bude půjčka v budoucnu vracet. K. Strnad 
vysvětlil, že z FFP fakulty. Matematicko-fyzikální fakultě UK se bude půjčka vracet z FRIM 
fakulty. Vysvětlil, že jde čistě o účetní operaci, a že v případě vracení půjčky již žádný převod 
nebude třeba schvalovat 

                                                      
1 Fond provozních prostředků 
2 fakulta = Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy 
3 Fond rozvoje investičního majetku 
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Nikdo další se do diskuze nepřihlásil, a tak proběhlo hlasování o usnesení. 

NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK schvaluje rozhodnutí předsednictva AS FHS UK o 
převodu půjčky poskytnuté Přírodovědeckou fakultou UK z Fondu 
provozních prostředků fakulty do Fondu rozvoje investičního 
majetku fakulty. 

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 11 
Hlasování:  PRO:   11  
 PROTI:  0  
   ZDRŽELI SE:  0     

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

5) Schválení interní půjčky poskytnuté Matematicko-fyzikální fakultou UK za 
účelem financování dostavby sídla FHS UK (předkládá děkanka Marie Pětová) 

Předseda J. Marek požádal paní děkanku o představení materiálů týkajících se půjčky 
poskytnuté Matematicko-fyzikální fakultou UK a o představení celkové situace. 

M. Pětová sdělila, že MFF UK4 poskytne půjčku ze svého FRIM do FRIM fakulty. Dále 
přítomné seznámila s informacemi o výši půjček, jejich původu a účelu. V tuto chvíli jde o dvě 
půjčky (od PřF UK5 – viz výše, a MFF UK – viz tento bod jednání), každá ve výši 35 milionů. 

Vysvětlila, že půjčky jsou nutné proto, aby bylo možné pokračovat ve stavebních pracích 
a pokrýt nově vzniklé náklady spojené se stavbou fakultní budovy. Půjčky pomohou 
dosáhnout toho, aby byla stavba dokončena včas. Zároveň přítomné ubezpečila, že jsou 
pečlivě propočítány a že fakulta bude schopna je do 10 let vrátit. Každý rok bude spláceno 
přibližně 7 milionů korun. Zároveň by však fakulta měla ušetřit peníze díky tomu, že 
odpadnou náklady související se současným provozem fakulty v několika budovách. Současně 
je však potřeba počítat s nově vzniklými náklady na provoz budovy, jejichž výši nyní nelze 
odhadnout. Dále přítomné informovala o možné finanční pomoci ze strany univerzity a 
dalších případných opatřeních, které mohou přispět k vyřešení současné situace. Jedním 
z možných úsporných opatření je mimo jiné omezení dohod o provedení práce s externími 
pracovníky fakulty. 

Následně proběhla krátká diskuze týkající se daných půjček a schopnosti fakulty je 
splácet. Diskuze se zúčastnili M. Zandlová, H. Novotná, J. Marek a K. Strnad. Děkanka M. 
Pětová následně dodala, že do nákladů je započítána i výbava celé budovy. Jedná se o finance 
na celý investiční záměr.  

Poté se o slovo přihlásil M. Hanyš a sdělil přítomným, že z jeho pohledu jde o výhodnou 
půjčku a možnosti splácení se zdají být dobré, i když závislé na výši příspěvků od státu. 

                                                      
4 Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy 
5 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 
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Následně se dotázal, zda se bude množství potřebných finančních prostředků ještě 
v budoucnu navyšovat. Dále se dotázal, zda má vedení fakulty záložní plán pro případ, že se 
stavba budovy protáhne.  

M. Pětová uvedla důvody, proč došlo k prodloužení doby stavby budovy. Stavba by měla 
být dokončena a připravena k převzetí 31. prosince 2019. Zároveň přítomné ubezpečila, že 
v případě, že by budova nebyla včas připravena, počítá projekt revitalizace budovy 
v Jinonicích, který v zimním semestru 2020 zahájí FSV UK6, s dočasnými prostory pro potřeby 
fakulty.  

P. Himl se na závěr diskuze dotázal, jakou formu bude mít případné poskytnutí 
finančních prostředků ze strany univerzity. M. Pětová odpověděla, že tato záležitost se ještě 
domlouvá s rektorátem univerzity. Zároveň vyzdvihla efektivnost a vstřícnost ostatních 
fakult, které byly ochotny poskytnout fakultě půjčku. 

Předseda J. Marek následně vyzval k hlasování o usnesení. 

NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK schvaluje dohodu o interní půjčce poskytnuté 
Matematicko-fyzikální fakultou UK ve výši 35 milionů korun za 
účelem financování dostavby sídla FHS UK. 

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 11 
Hlasování:  PRO:   11  
 PROTI:  0  
   ZDRŽELI SE:  0     

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

6) Udělení předběžného souhlasu se jmenováním členů vědecké rady FHS UK 
(předkládá děkanka Marie Pětová) 

16:40 – odchází tajemník fakulty K. Strnad 

Předseda J. Marek předal slovo děkance M. Pětové. Ta přítomným prezentovala své důvody a 
motivace, podle kterých se řídila při sestavování seznamu členů vědecké rady. Zdůraznila 
důležitost vědecké rady, která pozitivně ovlivňuje zaměření a směřování fakulty. Dále zmínila 
nutnost diplomatických schopností daných kandidátů. Připomněla, že do této chvíle měla 
rada 26 členů (17 interních a 9 externích). Navrhovaný seznam obsahuje 27 členů: 17 
interních a 10 externích; 3 členové rady skončili, 4 noví byli na seznam zařazeni. Dále 
v krátkosti představila ty členy vědecké rady, kteří jsou nově nominováni oproti 
dosavadnímu složení vědecké rady.   

16:45 – přichází Iva Holmerová (proděkanka pro zahraniční styky)  

                                                      
6 Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy 
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J. Marek poděkoval a následně přítomné informoval o způsobu hlasování. Vysvětlil, že se 
nejedná o schvalování, ale vyjádření předběžného souhlasu se složením navrhované vědecké 
rady. U čestných členů se souhlas nedává, pouze je možno se k nim vyjádřit. Děkanka je 
členkou vědecké rady ze zákona, vědecké radě předsedá. Následně vyzval ke komentářům. 

O slovo se přihlásil J. Horský. Nejprve se z vážných rodinných důvodů omluvil ze 
samotného hlasování a poté sdělil přítomným, že si velmi váží toho, že mohl zasedat ve 
vědecké radě a vyjádřil úctu k ostatním členům rady. Vyzdvihl fakt, že v radě zasedají lidé 
z různých oborů, kteří pomáhají zajistit vědeckou kvalitu fakulty. Obdobně se o radě a jejich 
členech vyjádřila i M. Pětová a vyzdvihla zkušenost a moudrost členů rady.  

16:55 – odchází senátor J. Horský 

J. Marek vyzval k dalším komentářům. P. Himl podotkl, že složení rady se příliš 
nezměnilo, nejde o výraznou změnu složení. Vyjádřil názor, že by rada nemusela být tak 
konzervativní a nemusela by plnit jen zachovávající a ochrannou funkci, ale měla by hledět 
více dopředu. Následně proběhla diskuze týkající se otázky, jakou roli by vědecká rada měla 
v rámci fakulty mít a jakou funkci by měla plnit. M. Pětová vyzdvihla důležitost autority, 
moudrosti, interdisciplinarity a schopnost zachovat správné směřování fakulty. Dále 
proběhla diskuze týkající se toho, jaké zastoupení mají jednotlivé obory ve vědecké radě. 
Hlavní výtka senátorů a senátorek s ohledem na navrhovaný seznam členů vědecké rady 
spočívala v tom, že obsahuje příliš mnoho členů, jejichž oborové zaměření se liší od zaměření 
fakulty. Naopak obor antropologie má v radě nedostačující zastoupení. Diskuze se zúčastnili 
senátoři a senátorky H. Novotná, M. Hanyš, M. Zandlová a dále děkanka M. Pětová, 
proděkanky G. Seidlová Málková a I. Holmerová. 

Děkanka na výtku odpověděla tím, že se snažila rozšířit počet antropologů, zároveň opět 
zdůraznila důležitost interdisciplinarity a zkušenosti jednotlivých členů. K tomuto argumentu 
se připojily i G. Seidlová Málková a I. Holmerová, které zároveň poukázaly na skutečnost, že 
vhodných kandidátů s vědeckým antropologickým zaměřením je nedostatek. Zároveň 
podotkly, že obor antropologie se má rozvíjet především na pracovištích fakulty, nikoliv za 
pomocí vědecké rady. Děkanka na závěr dodala, že se snažila obor antropologie a sociologie 
posílit.  

J. Marek vyzval ke komentářům týkajícím se konkrétních členů. H. Novotná podotkla, že 
senátoři a senátorky neobdrželi životopisy stávajících členů rady.  

J. Marek sdělil, že senát se nyní má vyjádřit k navrženým čestných členů rady. Vyzval 
k hlasování o usnesení.  

NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK bere na vědomí navržené čestné členy Vědecké rady 
FHS UK prof. PhDr. Miroslava Hrocha, DrSc. (bez afiliace), PhDr. 
Mirjam Moravcovou, DrSc. (FHS UK), doc. PhDr. Zdeňka Pince (FHS 
UK), prof. PhDr. Vladimíra Smékala, CSc. (MUNI). 
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CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 10 
Hlasování:  PRO:   10  
 PROTI:  0  
   ZDRŽELI SE:  0     

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

J. Marek následně otevřel diskusi o způsobu hlasování o udělení souhlasu se jmenováním 
členů vědecké rady, a navrhl tajné jmenovité hlasování. Vysvětlil pravidla a způsob hlasování. 
Aby byl udělen předchozí souhlas, musí kandidát získat nadpoloviční většinu hlasů 
přítomných. M. Pětová upozornila přítomné, že rada musí mít správný poměr interních a 
externích členů, kdy externích členů musí být minimálně jedna třetina z celkového počtu 
členů. Zároveň upozornila na skutečnost, že v případě, že nebudou někteří členové zvoleni, 
bude třeba najít nové, což nebude lehký úkol. 

Senátorka M. Voldřichová navrhla hlasovat o všech členech najednou neboli hlasovat 
veřejně o radě jako celku. Tento postoj podpořila M. Pražáková Seligová a vznesla oficiální 
protinávrh vůči návrhu J. Marka. 

O podobě volby proběhlo hlasování.  

Hlasování o protinávrhu ve znění:  AS FHS UK bude o udělení předběžného souhlasu 
hlasovat veřejně a bude hlasovat o vědecké radě 
fakulty jako celku.  

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 10 
Hlasování:  PRO:   4  
 PROTI:  3  
   ZDRŽELI SE:  3     

Návrh nebyl přijat. 

Hlasování o původním návrhu:  AS FHS UK bude o udělení předběžného souhlasu 
hlasovat tajně a jmenovitě o každém navrhovaném 
členovi zvlášť. 

 

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 10 
Hlasování:  PRO:   6  
 PROTI:  2  
   ZDRŽELI SE:  2     

Návrh byl přijat. 
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Předseda J. Marek navrhl komisi pro tajné hlasování ve složení M. Hanyš, P. Himl a F. 
Geisler. Ke složení komise nebyly vzneseny připomínky, komise byla ustavena tichým 
souhlasem.  

Komise si zvolila předsedu P. Himla. Proběhla kontrola hlasovacích lístků a předseda 
volební komise P. Himl přítomné seznámil s pravidly volby. V 17:50 proběhly volby. Následně 
komise sečetla hlasy a oznámila, že bylo vydáno 10 volebních lístků a odevzdáno 10 
platných volebních lístků.  

Výsledek hlasování o udělení předchozího souhlasu se jmenováním interních členů 
Vědecké rady FHS UK s platným hlasovacím právem: 

 

 jméno a příjmení působiště souhlasím nesouhlasím zdržuji se 

1 doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. FHS UK 10 0 0 

2 doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. FHS UK 9 0 1 

3 doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D., CSc. CTS UK a AV 
ČR 6 2 2 

4 prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc. FHS UK 10 0 0 

5 doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. FHS UK 10 0 0 

6 doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. FHS UK 10 0 0 

7 prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. FHS UK a FSV 
UK 6 1 3 

8 prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. FHS UK 6 3 1 

9 doc. Ing. Karel Müller, CSc. FHS UK 8 0 2 

10 doc. prom. fil. Karel Novotný, M.A., 
Ph.D. FHS UK 10 0 0 

11 prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. FHS UK 10 0 0 

12 doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, 
Ph.D. FHS UK 10 0 0 

13 doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. FHS UK 10 0 0 

14 prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc. FHS UK 9 0 1 

15 doc. RNDr. Marek Špinka CSc. VÚŽV, v.v.i. a 
FF UK 5 1 4 

16 prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. PedF UK 10 0 0 
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Výsledek hlasování o udělení předchozího souhlasu se jmenováním externích členů 
Vědecké rady FHS UK s platným hlasovacím právem: 

 jméno a příjmení působiště souhlasím nesouhlasím zdržuji se 

1 prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. VŠE v Praze 10 0 0 

2 doc. RNDr. Miroslav Holeček, Dr. ZČU v Plzni 7 0 3 

3 prof. RNDr. Helena Illnerová, CSc. Fyziologický 
ústav AV ČR 9 0 1 

4 doc. Petr Lozoviuk Ph.D. FF ZČU v Plzni 10 0 0 

5 prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. FF UPa 9 0 1 

6 doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. FF UPOL 10 0 0 

7 doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. VÚPSV, v.v.i. 8 0 2 

8 RNDr. Vladimír Roskovec, CSc. CSVŠ v.v.i. 5 2 3 

9 doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. FSS MUNI 10 0 0 

10 prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. MŠMT ČR 8 0 2 

 

USNESENÍ BYLO PŘIJATO ve znění:  

AS FHS UK uděluje předchozí souhlas, aby doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc., doc. Ing. 
Marie Dohnalová, CSc., doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D., CSc., prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc., 
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D., prof. PhDr. Josef Kandert, 
CSc., prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc., doc. Ing. Karel Müller, CSc., doc. prom. fil. Karel 
Novotný, M.A., Ph.D., prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc., ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D., doc. 
PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D., doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D., prof. Jan Sokol, 
Ph.D., prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., doc. RNDr. 
Miroslav Holeček, Dr., prof. RNDr. Helena Illnerová, CSc., doc. Petr Lozoviuk Ph.D., prof. 
PhDr. Eduard Maur, CSc., doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D., doc. Ing. Ladislav Průša, 
CSc., doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D., a prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. byli jmenováni členy 
Vědecké rady FHS UK.  

7) Schválení podmínek přijímacího řízení pro pregraduální programy pro ak. rok 
2020/2021 (předkládá děkanka Marie Pětová) 

Předseda J. Marek předal slovo děkance M. Pětové, která o představení materiálu požádala 
proděkana pro přijímací řízení v pregraduálním studiu T. Holečka. T. Holeček představil nové 
podmínky přijetí do pregraduálních studijních programů pro studium na rok 2020/2021. 
Zmínil, že veškeré studijní programy jsou již  nově akreditované. Dále informoval, že nedošlo 
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k velkým změnám v charakteru magisterského přijímacího řízení (s malou výjimkou oboru 
Orální historie – soudobé dějiny). Změna však nastala v přijímacím řízení pro bakalářské 
studium. Ta spočívá především v tom, že překlad textu bude nahrazen shrnutím textu. 
Vysvětlil důvody pro tuto změnu, přičemž jako hlavní důvod uvedl, že samotný překlad 
vyvolává nežádoucí dojem, že jde pouze o zkoušku z angličtiny, zatímco shrnutí textu bude 
lepším žánrem přijímací zkoušky a lépe prověří uchazeče o bakalářské studium na fakultě. 
Dále přítomným přiblížil plány a způsoby provedení této zkoušky, vysvětlil způsob opravy a 
bodování uvedených testů. Předseda J. Marek vyzval přítomné k diskuzi. 

M. Pražáková Seligová se dotázala na rozsah shrnutí. T. Holeček uvedl, že shrnutí bude 
mít stanovenou minimální i maximální délku. P. Himl se dotázal na objektivnost takovéto 
podoby testu a na parametry hodnocení. T. Holeček uvedl, že test bude stejně objektivní jako 
dosavadní překlad a že tým, který bude testy opravovat, bude na jejich hodnocení dobře 
připraven. M. Hanyš se dotázal, jak bude tato změna působit na případné zájemce o studium. 
Na to T. Holeček odpověděl, že změna bude mít na případné zájemce pozitivní efekt. 

Dále proběhla diskuze týkající se podoby testu, hodnocení a možných problémů s tím 
spojených. Na závěr M. Pětová přítomným sdělila, že novou podobu přijímacího řízení 
podporuje a váží si práce těch, kteří jej připravují. 

J. Marek poté uzavřel diskuzi a vyzval k hlasování o usnesení. 

NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK schvaluje podmínky přijímacího řízení pro 
pregraduální programy pro ak. rok 2020/2021. 

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 10 
Hlasování:  PRO:   10   
 PROTI:  0 
   ZDRŽELI SE:  0     

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

Předseda J. Marek posléze navrhl vrátit se k bodu 2 jednání – ke schválení zápisu 
z minulého jednání AS FHS UK dne 20. 6. 2019, k němuž nedošlo pouze z důvodu absence 
dostatečného počtu členů senátu, kteří byli přítomni na červnové schůzi. 

Následně vyzval přítomné k hlasování o schválení zápisu z jednání AS FHS UK dne 20. 
června 2019. Proběhlo hlasování.  

NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 20. června 
2019. 

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 10 
Hlasování:  PRO:   6   
 PROTI:  0   
   ZDRŽELI SE:  4     

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 
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8) Určení harmonogramu zasedání AS FHS UK v zimním semestru 2019 
(předkládá předsednictvo AS FHS UK) 

Předseda J. Marek přítomné informoval, že v následujících třech měsících se senát musí sejít 
nejméně jednou. Termín další schůze prozatím nelze určit, závisí na materiálech studijních 
proděkanů, které jsou projednávány na RUK. Navrhl proto, že o termínu dalšího zasedání 
budou členové akademického senátu informováni prostřednictvím emailu. Následně bod 
uzavřel. 

9) Různé 

Předseda J. Marek vyzval k podávání podnětů do bodu Různé.  

• Slovo si vzala M. Pětová a informovala přítomné o možnosti navrhnout kandidáta na 
Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy, která je určena vyučujícími za 
vynikající vzdělávací činnost. Požádala, aby byla informace předána i mezi studenty. 
J. Marek poděkoval za výzvu. 

• M. Zandlová se dotázala, zda se bude 17. listopadu konat nějaká akce ze strany 
fakulty s ohledem na daný svátek. M. Pětová sdělila, že probíhají přípravy a 
v následujícím měsíci o tom bude rozhodnuto. 

V 17:40 předseda J. Marek poděkoval všem za účast a ukončil zasedání AS FHS UK. 
 
 
 
Zapsal: Jan Potoček 

Přehled schválených usnesení: 

414. AS FHS UK schvaluje zápis o hlasování AS FHS UK per rollam z 11. července 2019. 

415. AS FHS UK schvaluje rozhodnutí předsednictva AS FHS UK o převodu půjčky 
poskytnuté Přírodovědeckou fakultou UK z Fondu provozních prostředků fakulty do 
Fondu rozvoje investičního majetku fakulty. 

416. AS FHS UK schvaluje dohodu o interní půjčce poskytnuté Matematicko-fyzikální 
fakultou UK ve výši 35 milionů korun za účelem financování dostavby sídla FHS UK. 

417. AS FHS UK bere na vědomí navržené čestné členy Vědecké rady FHS UK prof. PhDr. 
Miroslava Hrocha, DrSc. (bez afiliace), PhDr. Mirjam Moravcovou, DrSc. (FHS UK), 
doc. PhDr. Zdeňka Pince (FHS UK), prof. PhDr. Vladimíra Smékala, CSc. (MUNI). 

418. AS FHS UK uděluje předchozí souhlas, aby doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc., doc. 
Ing. Marie Dohnalová, CSc., doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D., CSc., prof. PhDr. Miloš 
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Havelka, CSc., doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D., prof. 
PhDr. Josef Kandert, CSc., prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc., doc. Ing. Karel Müller, 
CSc., doc. prom. fil. Karel Novotný, M.A., Ph.D., prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc., ing. arch. 
Mgr. Marie Pětová, Ph.D., doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D., doc. PhDr. 
Marek Skovajsa, Ph.D., prof. Jan Sokol, Ph.D., prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., prof. 
PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., doc. RNDr. Miroslav Holeček, Dr., prof. RNDr. 
Helena Illnerová, CSc., doc. Petr Lozoviuk Ph.D., prof. PhDr. Eduard Maur, CSc., doc. 
PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D., doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., doc. PhDr. Csaba Szaló, 
Ph.D., a prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. byli jmenováni členy Vědecké rady FHS UK. 

419. AS FHS UK schvaluje podmínky přijímacího řízení pro pregraduální programy pro ak. 
rok 2020/2021. 

420. AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 20. června 2019. 
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