
 

čj. DFF/395/14 
ZÁPIS ze 48. zasedání  

Akademického senátu Filozofické fakulty UHK, 
konaného dne 24. září 2014 

 
Přítomni: členové AS FF UHK dle přiložené prezenční listiny 
Omluveni: dr. J. Outlý, dr. J. Zouhar – členové zaměstnanecké komory            
Hosté: dr. P. Dočekalová, Bc. J. Kudrnová, J. Arnoštová 
 
Doc. V. Němečková, předsedkyně AS FF UHK, přivítala přítomné hosty a členy senátu. Konstatovala, 
že akademický senát je přítomností poloviční většiny členů každé komory usnášeníschopný. 
 
Dále paní předsedkyně uvedla, že dle ustanovení čl. 3, odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS FF UHK 
(dále jen „VJŘ“), zaniká na dnešním jednání mandát stávajícího předsednictva. Do doby zvolení 
nového předsednictva je pověřena řízením jednání AS FF UHK  /č. 3, odst. 3 VJŘ/. 

Hlasování o všech návrzích bude probíhat veřejně, s výjimkou volby předsedy AS FF UHK v bodě 3 
nebo dle aktuálního rozhodnutí členů AS/podle ustanovení čl. 17, odst. 6 VJŘ/. 

K přednesenému programu jednání požádala doc. Němečková o jeho úpravu: 
• zrušit původně uvedený bod č. 2) „Volba místopředsedy studentské komory“  
• změnit pořadí projednávání bodu „Volba nového předsednictva“ na bod 2) 
• nově projednat jako bod 3) „Návrh kandidáta do Rady vysokých škol“. 

Hlasování o změně navrženého programu jednání: 
Zaměstnanecká komora: Studentská komora: 
Pro:             4 Pro:             5 
Proti:          0 Proti:          0 
Zdržel se:   0 Zdržel se:   0 
Akademický senát Filozofické fakulty UHK schválil navržený program jednání.  

 
 
Program jednání: 

1. Uvítání  
2. Volba nového předsednictva 
3. Návrh kandidáta do Rady vysokých škol 
4. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Filozofickou fakultu UHK 

na akademický rok 2015/2016 - bakalářské a magisterské studijní obory /dr. P. Dočekalová/ 
5. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Filozofickou fakultu UHK v 

anglickém studijním oboru Středoevropská studia pro akademický rok 2015/2016 /dr. P. 
Dočekalová/  

6. Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2015/2016 /dr. J. 
Štěpán/ 

7. Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2015/2016 ve 
studijním programu Political Science v oboru African Studies (prezenční a kombinovaná 
forma studia) a Latin American Studies (prezenční a kombinovaná forma studia) /dr.  J. 
Štěpán/ 

8. Zřízení Centra interdisciplinárního výzkumu FF UHK , statut /dr. J. Štěpán/ 
9. Novelizace Disciplinárního řádu FF UHK /Dr. L. Kudová/ 
10. Vyhlášení voleb do zaměstnanecké komory  
11. Různé 
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1. Uvítání nových členů a poděkování bývalým členům studentské komory 
V úvodním slově paní předsedkyně poděkovala členům bývalé studentské komory za jejich 
práci v akademickém senátu a vyjádřila naději, že studentská komora v novém složení naváže 
na jejich dosavadní činnost. 
 
 
2. Volba nového předsednictva 
2.1. Volba předsedy Akademického senátu FF UHK /tajnou volbou/:  
Všichni členové AS FF UHK obdrželi volební lístek pro volbu předsedy, na kterém byli uvedeni 
všichni možní kandidáti (celá zaměstnanecká komora). Řídící schůze vyzvala přítomné členy 
AS k podání návrhů na funkci předsedy AS. Současně požádala navržené kandidáty 
k vyjádření ne/souhlasu s jejich kandidaturou. Dotázaní členové zaměstnanecké komory 
neprojevili zájem kandidovat na post předsedy AS FF UHK. Paní docentka Němečková 
s kandidaturou souhlasila a stala se tak jedinou kandidátkou na tuto funkci. 

 
Členy zaměstnanecké komory byla navržena doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.:  
Hlasování tajnou volbou: 
Zaměstnanecká komora:  4 hlasů 
Studentská komora:  5  
Počet neplatných volebních lístků: 0 
Nepřítomni:   2 
Předsedkyní AS FF UHK byla zvolena doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D. 
 

2.2. Volba místopředsedy zaměstnanecké komory /veřejnou volbou/: 
Členy zaměstnanecké komory byl navržen a s kandidaturou souhlasil: PhDr. Jan Mervart, 
Ph. D. 
Veřejné hlasování (pouze členové zaměstnanecké komory): 
Pro:     4  
Proti:    0 
Zdržel se:    0 
Nepřítomni:    2 
Místopředsedou Akademického senátu FF UHK za zaměstnaneckou komoru byl zvolen PhDr. 
Jan Mervart, Ph.D. 
 

2.3. Volba místopředsedy studentské komory /veřejnou volbou/: 
Členy studentské komory byl navržen a s kandidaturou souhlasil: Bc. Martin Schmiedl  
Veřejné hlasování (pouze členové studentské komory): 
Pro:    4 
Proti:    0 
Zdržel se:    1 
Místopředsedou Akademického senátu FF UHK za studentskou komoru byl zvolen Bc. Martin 
Schmiedl. 

 
  

3. Návrh kandidáta do Rady vysokých škol 
Doc. V. Němečková pronesla úvodní slovo a přednesla návrh na kandidáta do Rady vysokých 
škol, kterým je doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D. 
V diskusi nikdo nevystoupil. 
 
Hlasování o navržení doc. PhDr. Martina Šandery, Ph.D., jako kandidáta do Rady vysokých 
škol: 
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Zaměstnanecká komora: Studentská komora: 
Pro:             4 Pro:             5 
Proti:          0 Proti:          0 
Zdržel se:   0 Zdržel se:   0 
Bylo přijato usnesení:  
Akademický senát Filozofické fakulty UHK navrhuje kandidáta a zástupce za Filozofickou 
fakultu UHK do Rady vysokých škol - doc. PhDr. Martina Šanderu, Ph.D. 

 
 
4. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Filozofickou fakultu 

UHK na akademický rok 2015/2016 - bakalářské a magisterské studijní obory  
Úvodní slovo měla dr. P. Dočekalová, proděkanka pro studijní záležitosti a vzdělávací 
činnost, která krátce okomentovala předložený návrh pravidel a zmínila zohledňování tzv. 
FFree indexu v příjímacím řízení Bc. studia, pomocí kterého se zaznamenává účast studenta 
na aktivitách FF před jeho přijetím do studia. 
V diskusi vystoupil: 

dr. O. Švec Vznesl dotaz na úpravu testů (snížení počtu bodů z 200 na 90 + 10). 
Dle vyjádření dr. Dočekalové se na přípravě tohoto materiálu podíleli 
všichni vedoucí pracovišť a s úpravou počtu bodů tak vyslovili 
souhlas. 

 
Návrh usnesení: 
Akademický senát FF UHK schvaluje Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke 
studiu na Filozofickou fakultu UHK na akademický rok 2015/2016 - bakalářské a magisterské 
studijní obory.  
Hlasování o návrhu: 
Zaměstnanecká komora: Studentská komora: 
Pro:             4 Pro:             5 
Proti:          0 Proti:          0 
Zdržel se:   0 Zdržel se:   0 
Bylo přijato usnesení:  
Akademický senát FF UHK schvaluje Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 
na Filozofickou fakultu UHK na akademický rok 2015/2016 - bakalářské a magisterské studijní 
obory.  
 
 
5. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Filozofickou fakultu 

UHK v anglickém studijním oboru Středoevropská studia pro akademický rok 
2015/2016  

Úvodní slovo měla dr. P. Dočekalová, proděkanka pro studijní záležitosti a vzdělávací 
činnost. 
V diskusi nikdo nevystoupil. 
Návrh usnesení: 
Akademický senát FF UHK schvaluje Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke 
studiu na Filozofickou fakultu UHK v anglickém studijním oboru Středoevropská studia pro 
akademický rok 2015/2016.  
Hlasování o návrhu: 
Zaměstnanecká komora: Studentská komora: 
Pro:             4 Pro:             5 
Proti:          0 Proti:          0 
Zdržel se:   0 Zdržel se:   0 
Bylo přijato usnesení:  
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Akademický senát FF UHK schvaluje Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 
na Filozofickou fakultu UHK v anglickém studijním oboru Středoevropská studia pro akademický 
rok 2015/2016. 
 
 
6. Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2015/2016 
Úvodní slovo měla, v zastoupení dr. J. Štěpána, opět paní proděkanka. 
V diskusi nikdo nevystoupil. 
Návrh usnesení: 
Akademický senát FF UHK schvaluje Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro 
akademický rok 2015/2016. 
Hlasování o návrhu: 
Zaměstnanecká komora: Studentská komora: 
Pro:             4 Pro:             5 
Proti:          0 Proti:          0 
Zdržel se:   0 Zdržel se:   0 
Bylo přijato usnesení:  
Akademický senát FF UHK schvaluje Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro 
akademický rok 2015/2016. 
 
 
7. Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2015/2016 

ve studijním programu Political Science v oboru African Studies (prezenční a 
kombinovaná forma studia) a Latin American Studies (prezenční a kombinovaná 
forma studia)  

Úvodní slovo měla, v zastoupení dr. J. Štěpána, paní proděkanka. 
V diskusi nikdo nevystoupil. 
Návrh usnesení: 
Akademický senát FF UHK schvaluje Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro 
akademický rok 2015/2016 ve studijním programu Political Science v oboru African Studies 
(prezenční a kombinovaná forma studia) a Latin American Studies (prezenční a kombinovaná 
forma studia)  
Hlasování o návrhu: 
Zaměstnanecká komora: Studentská komora: 
Pro:             4 Pro:             5 
Proti:          0 Proti:          0 
Zdržel se:   0 Zdržel se:   0 
Bylo přijato usnesení:  
Akademický senát FF UHK schvaluje Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro 
akademický rok 2015/2016 ve studijním programu Political Science v oboru African Studies 
(prezenční a kombinovaná forma studia) a Latin American Studies (prezenční a kombinovaná 
forma studia)  
 
 
8. Zřízení Centra interdisciplinárního výzkumu FF UHK , statut  
Úvodní slovo měla, v zastoupení dr. J. Štěpána, paní proděkanka, která krátce okomentovala 
předložený materiál. 
V diskusi vystoupili: 

Bc. M. Severa Je zřízení centra iniciováno snadnějším čerpáním finančních 
prostředků z grantů? 

Dr. O. Švec Dotázal se, zda bude centrum pořádat pravidelné semináře? 
Upozornil na obdobný název jako stávající Interdisciplinární centrum 
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pro výzkum jazyka, mysli a společnosti (LMS Centrum) a vyjádřil 
obavu, aby podobnost názvů obou center nebyla ke škodě obou. 

Dr. J. Mervart Vnímá obdobný název jako znevážení stávajícího centra. 
Dr. M. Slezák Vyjádřil domněnku, že navržený název je nutný zřejmě 

z administrativně – organizačních důvodů. 
Dr. O. Švec Navrhl odložit schválení tohoto bodu do doby upřesnění názvu centra 

i jeho zaměření, případně aby se nově navrhované centrum jmenovalo 
např. „Centrum mezioborové spolupráce a výzkumu“. 
Kdo je kompetentní ke schválení zřízení tohoto centra? Děkanka nebo 
senát? 

 Závěr diskuse k tomuto bodu: 
Akademický senát FF UHK odkládá projednání a schválení zřízení Centra interdisciplinárního 
výzkumu FF UHK na příští jednání senátu s tím, že doporučuje změnu názvu např. na 
„Centrum mezioborové spolupráce a výzkumu“. 
 
 
9. Novelizace Disciplinárního řádu FF UHK  
Úvodní slovo měla v zastoupení dr. Springerové, děkanky fakulty, dr. V. Němečková, která 
uvedla důvody předložení novelizace Disciplinárního řádu FF UHK – zejména úpravu v názvu 
fakulty /zatím je platný Disciplinární řád Fakulty humanitních studií/ ze dne 28. 3. 2007. 
V diskusi vystoupili: 

Bc. M. Schmiedl Vysvětlil důvody k odstranění §66 z čl. 3, odst. 4) 
Bc. J. Holubová 
/zapisovatelka/ 

Upozornila na nově vloženou citaci ohledně zveřejnění rozhodnutí 
děkana v odst. 5 čl. 6. 

Bc. M. Schmiedl Zmínil kladné projednání navrhovaných změn na nedávném jednání 
disciplinární komise. 

 
Návrh usnesení: 
Akademický senát FF UHK: 
I. schvaluje novelu Disciplinárního řádu FF UHK 
II. postupuje novelu Disciplinárního řádu FF UHK ke schválení Akademickému senátu 

UHK 
 
Hlasování o návrhu usnesení: 
Zaměstnanecká komora: Studentská komora: 
Pro:             4 Pro:             5 
Proti:          0 Proti:          0 
Zdržel se:   0 Zdržel se:   0 
Bylo přijato usnesení:  
Akademický senát FF UHK: 

I. schvaluje novelu Disciplinárního řádu FF UHK 
II. postupuje novelu Disciplinárního řádu FF UHK ke schválení Akademickému senátu UHK 

 
 
10. Vyhlášení voleb do zaměstnanecké komory  
Paní předsedkyně připomenula termín ukončení mandátu členů zaměstnanecké komory AS 
FF UHK ke dni 1. února 2015.  Vzhledem k tomuto termínu navrhla následující harmonogram 
voleb: 

Vyhlášení voleb a zveřejnění seznamu voličů 11. 11. 2014 

Ustavení volební komise 14. 11. 2014 

Zápis ze zasedání AS FF UHK, konaného dne 24. 9. 2014                              str. 5/7 

 



 

Konečný termín pro navrhování kandidátů 14. 11. 2014 (17. 11. je svátek) 

Zveřejnění kandidátní listiny a volebního 
lístku 19. 11. 2014 

Informace o shromáždění akad. obce  

Konání voleb 1. – 8. 12. 2014 (od pondělí do 
pondělí) 

Zveřejnění protokolu o výsledcích a předání 
předsednictvu AS FF UHK 9. 12. 2014  

Možnost vznést připomínky                   11. 12. 2014 

Schválení protokolu předsednictvem AS FF 
UHK 15. 12. 2014  

Zveřejnění informace o výsledku 
schvalování protokolu nejpozději 16. 12. 2014  

 
Návrh usnesení: 
Akademický senát FF UHK odsouhlasuje termín konání voleb do Zaměstnanecké komory AS FF 
UHK pro funkční období 1. 2. 2015 – 1. 2. 2018, v týdnu od 1. – 8. 12. 2014. Termín vyhlášení 
voleb a zveřejnění seznamu voličů je 11. 11. 2014. 
Hlasování o návrhu usnesení: 
Zaměstnanecká komora: Studentská komora: 
Pro:             4 Pro:             5 
Proti:          0 Proti:          0 
Zdržel se:   0 Zdržel se:   0 
Bylo přijato usnesení:  
Akademický senát FF UHK odsouhlasuje termín konání voleb do Zaměstnanecké komory AS FF 
UHK pro funkční období 1. 2. 2015 – 1. 2. 2018, v týdnu od 1. – 8. 12. 2014. Termín vyhlášení voleb 
a zveřejnění seznamu voličů je 11. 11. 2014. 

 
 
 

11. Různé 
doc. V. Němečková Zmínila nutnost prezentace kandidujících studentů do AS FF UHK 

vkusným způsobem. 
dr. M. Slezák  Vyslovil názor, že způsob a forma své prezentace je věcí každého 

kandidáta, musí však být v mezích zákona a dobrých mravů. 
Bc. J. Kudrnová Podotkla, že kampaň nemá (a nesmí) probíhat v době voleb. 
dr. P. Dočekalová  Dotázala se na další termín konání AS FF UHK z důvodu nutnosti 

projednání žádosti o prodloužení akreditace navazujícího 
magisterského stud. programu Politologie. Zřejmě bude nutné 
projednat v senátu FF formou PER ROLLAM. 

doc. V. Němečková Vznesla dotaz na členy nového senátu, který den v týdnu jim pro 
zasedání senátu bude vyhovovat. Členové se dohodli, že do příštích 
voleb se budou zasedání konat opět ve středu. 

Návrh souhrnného usnesení: 
Akademický senát FF UHK na svém 48. zasedání, konaném dne 24. září 2014:  

I. zvolil: předsednictvo Akademického senátu FF UHK ve složení: 
předsedkyně - doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.  
místopředseda za KZ  - PhDr. Jan Mervart, Ph.D. 
místopředseda za KS -  Bc. Martin Schmiedl 
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II. navrhl: kandidáta a zástupce za Filozofickou fakultu UHK do Rady vysokých škol - doc. PhDr. Martina 
Šanderu. 

III. schválil: 
1. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Filozofickou fakultu UHK  

 na akademický rok 2015/2016 - bakalářské a magisterské studijní obory  
2. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Filozofickou fakultu UHK v  

anglickém studijním oboru Středoevropská studia pro akademický rok 2015/2016 
3. Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2015/2016 
4. Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2015/2016 ve  

studijním programu Political Science v oboru African Studies a v oboru Latin American Studies 
5. Novelu Disciplinárního řádu FF UHK 

IV. odložil: schválení zřízení Centra interdisciplinárního výzkumu FF UHK odkládá na příští jednání senátu 
s tím, že doporučuje změnu názvu např. na „Centrum mezioborové spolupráce a výzkumu“. 

V. postupuje: novelu Disciplinárního řádu FF UHK ke schválení Akademickému senátu UHK. 
VI. odsouhlasil: termín voleb do Zaměstnanecké komory AS FF UHK pro funkční období  

1. 2. 2015 – 1. 2. 2018, v týdnu od 1. – 8. 12. 2014. Termín vlastního vyhlášení voleb a zveřejnění seznamu voličů 
je 11. 11. 2014. 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Zaměstnanecká komora: Studentská komora: 
Pro:             4 Pro:             5 
Proti:          0 Proti:          0 
Zdržel se:   0 Zdržel se:   0 

Navržené usnesení bylo přijato. 

Paní předsedkyně ukončila jednání Akademického senátu FF UHK po vyčerpání všech diskusních 
příspěvků v 16:25 hod. 

 
 
        
                     doc. PhDr. V. Němečková, Ph.D., v. r.   

              předsedkyně AS FF UHK  
     

Zapsala: J. Holubová 

 

Poznámka: ke dni zveřejnění zápisu nastala změna ve schvalování pravidel pro přijímání studentů – 
Bc. a NMgr. obory, a tudíž bude nutné o dnešním projednaném bodu č. 4 v nejbližších dnech hlasovat 
PER ROLLAM. 
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