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Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové 
 

Zápis ze 47. zasedání AS FF UHK ze dne 5. 5. 2014 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Přítomni:  
doc. PhDr. Věra Němečková, PhDr. Jan Outlý, Ph.D., PhDr. Milan Slezák, Ph.D., Bc. Martin 
Petrus, Bc. Jana Kudrnová, Bc. Vít Prousek, Bc. Michal Severa 
Hosté: Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D., Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D., Ing. Ivana 
Svobodová 
Omluveni: Ph.D., PhDr. Jan Mervart, Ph.D., Mgr. Ondřej Švec, Ph.D., PhDr. et Mgr. Jakub 
Zouhar, Ph.D, Martin Schmiedl 
 
Program:  

1)      Výroční zpráva o činnosti FF UHK za rok 2013 
2)      Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 
3)      Návrh rozpočtu na rok 2014 
4)      Návrh výnosu děkanky – pravidla pro přij. řízení a podmínky pro přijetí ke  
         studiu s anglickém studijním oboru Středoevropská studia 
5)    Návrh výnosu děkanky - podmínky přijímacího řízení PhD studia Political Science 
         v oboru African Studies a Latin American Studies (vždy obě formy studia) 
6)      Návrh výnosu děkanky – pravidla pro přij. řízení a podmínky pro přijetí do 
         doktorského studia Archivnictví v AR 2014/15 
7)      Volby do studentské komory AS FF UHK 
8)      Různé 
 
Jednání zahájila doc. Němečková, přivítala všechny senátorky, senátory a hosty 

přítomné na zasedání. Plánovaný program byl v úvodu doplněn o nově navržený bod 5), který 
je ve výše zveřejněném programu uveden kurzívou.   

Další připomínky nebyly, proto předsedkyně AS dala o rozšířeném programu hlasovat. 
 
Hlasování o programu proběhlo takto: 
Zaměstnanecká komora: 
3 hlasy pro    0 hlasů proti   0 hlas se zdržel   
Studentská komora: 
4 hlasy pro    0 hlasů proti   0 hlas se zdržel 
 
 
 
Ad 1/  Výroční zpráva o činnosti FF UHK za rok 2013 
AS po diskusi tento bod schválil bez připomínek. 
 
Hlasování proběhlo takto: 
Zaměstnanecká komora: 
3 hlasy pro    0 hlasů proti   0 hlas se zdržel   
Studentská komora: 
4 hlasy pro    0 hlasů proti   0 hlas se zdržel 
 



 
Ad 2/  Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013  
K výroční zprávě bylo několik upřesňujících dotazů 

- k současným úsporám a další strategii jejich použití 
- k možnostem dalších úspor prostřednictvím evropských projektů v roce 2014 i dále 
- k možnostem zvýšení studentských stipendií 

Na dotazy odpovídala, tajemnice FF ing. I. Svobodová, děkanka FF dr. Springerová i 
proděkanka FF dr. Dočekalová. 
Po diskusi bylo o výroční zprávě za rok 2013 hlasováno. 
 
Hlasování bylo veřejné a proběhlo takto: 
Zaměstnanecká komora: 
3 hlasy pro    0 hlasů proti   0 hlas se zdržel   
Studentská komora: 
4 hlasy pro    0 hlasů proti   0 hlas se zdržel 
 
Ad 3/  Návrh rozpočtu na rok 2014 
Na dotazy odpovídala tajemnice Ing. Svobodová. Podala vysvětlení pozdního návrhu 
rozpočtu a dále zejména položek za: 
-  neprofinancované studenty 
- navýšení prostředků odvodu financí na rektorát (zaměstnanci IKM jsou převedeni na 
rektorát, za nimi musely jít finanční prostředky) 
 
Hlasování bylo veřejné a proběhlo takto: 
 
Zaměstnanecká komora: 
3 hlasy pro    0 hlasů proti   0 hlas se zdržel   
Studentská komora: 
4 hlasy pro    0 hlasů proti   0 hlas se zdržel 
 
 
Ad 4 + 5/  Návrh výnosu děkanky – pravidla pro přij. řízení a podmínky pro přijetí ke  
         studiu v anglickém studijním oboru Středoevropská studia 
         Podmínky přijímacího řízení PhD studia Political Science v oboru African Studies   
         a Latin American Studies (vždy obě formy studia) 
Návrhy byly projednány a schváleny bez závažných připomínek.  
- pouze u podmínek přij. řízení PhD. opravit termín z 5. 5.  na do 6. 6. 2014 
 
Hlasování bylo veřejné a proběhlo takto: 
 
Zaměstnanecká komora: 
3 hlasy pro    0 hlasů proti   0 hlas se zdržel   
Studentská komora: 
4 hlasy pro    0 hlasů proti   0 hlas se zdržel 
 
 
Ad 6/  Návrh výnosu děkanky – pravidla pro přij. řízení a podmínky pro přijetí do 
           doktorského studia Archivnictví v AR 2014/15 
Návrh byl bez připomínek schválen. 
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Hlasování bylo veřejné a proběhlo takto: 
Zaměstnanecká komora: 
3 hlasy pro    0 hlasů proti   0 hlas se zdržel   
Studentská komora: 
4 hlasy pro    0 hlasů proti   0 hlas se zdržel 
 
Ad 7/  Volby do studentské komory AS FF UHK  
Projednání per rollam hlasování ve věci: Vyhlášení voleb do studentské komory AS FF UHK 
a termínu jejich konání 5. - 7. 5. 2014. 
Předsedkyně senátu seznámila všechny přítomné se zápisem o výsledku hlasování per rollam, 
K zápisu o hlasování per rollam nebyly žádné připomínky. Senátoři vyslovili se zápisem svůj 
souhlas. 
 
Hlasování bylo veřejné a proběhlo takto: 
Zaměstnanecká komora: 
3 hlasy pro    0 hlasů proti   0 hlas se zdržel   
Studentská komora: 
4 hlasy pro    0 hlasů proti   0 hlas se zdržel 
 
Ad 8/  Různé 
 
- Diskuse o vyhlášení voleb do zaměstnanecké komory, které by se měly konat na konci roku 
2014, aby byly v souladu s Volebním a jednacím řádem AS FF UHK bude nutné volit jejich 
vyhlášení v některém vyhovujícím termínu v září 2014. 
- místopředseda stud. komory AS FF bc. M. Petrus seznámil senátory s novinkami v 
projednávání vysokoškolského zákona na Radě Vysokých škol.  
 
Závěrem přijal AS FF UHK na 47. zasedání následující usnesení: 

- Schválil Výroční zprávu o činnosti FF UHK za rok 2013; 
- Schválil Výroční zprávu o hospodaření za rok 2013; 
- Schválil Návrh rozpočtu na rok 2014; 
- Schválil Návrh výnosu děkanky – pravidla pro přij. řízení a podmínky pro přijetí ke 

studiu v anglickém studijním oboru Středoevropská studia a Podmínky přijímacího 
řízení PhD studia Political Science v oboru African Studies (P a K forma studia) a 
Latin American Studies (P a K forma studia); 

- Schválil Návrh výnosu děkanky – pravidla pro přij. řízení a podmínky pro přijetí do 
doktorského studia Archivnictví v AR 2014/15; 

- Schválil vyhlášení voleb do studentské komory AS FF UHK a jejich konání ve dnech 
5. - 7. 5. 2014. 
 

Hlasování bylo veřejné a proběhlo takto: 
Zaměstnanecká komora: 
3 hlasy pro    0 hlasů proti   0 hlas se zdržel   
Studentská komora: 
4 hlasy pro    0 hlasů proti   0 hlas se zdržel   
 
 
                        Doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D. 
                 předsedkyně AS FF UHK 
zapsala: Jitka Arnoštová 
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