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ZÁPIS z korespondenčního hlasování PER ROLLAM 
Akademického senátu Filozofické fakulty UHK, 

konaného ve dnech 9. – 13. října 2014 
 

 
     Doc. V. Němečková, předsedkyně AS FF UHK, vyhlásila korespondenční hlasování na žádost Mgr. 
P. Dočekalové, Ph.D., předkladatelky bodu č. 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“, který byl předložen a schválen na 48. zasedání akademického senátu. 
  
     Tento předpis byl po schválení senátem dodatečně upraven na základě pokynu z rektorátu. Text 
usnesení se nemění a akademický senát hlasováním PER ROLLAM formálně schvaluje upravený text 
(v č. I. 4 Další informace) „Pravidel pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Filozofickou 
fakultu UHK na akademický rok 2015/2016 - bakalářské a magisterské studijní obory“ v upraveném 
znění: 
 
Stávající – schválený text: 
"Pokud všichni přijatí uchazeči nepotvrdí nástup ke studiu, může se bodová hranice rozhodující pro 
přijetí snížit a dodatečně mohou být přijati nejlepší z uchazečů, kteří podle původního rozhodnutí 
nebyli přijati z kapacitních důvodů. V takovém případě opět rozhoduje pořadí uchazečů a nebere se 
ohled na to, zda zaslali „žádost o přezkoumání rozhodnutí“.  
 
Upravený - ke schválení text: 
"Pokud všichni přijatí uchazeči nepotvrdí nástup ke studiu, může se bodová hranice rozhodující o 
přijetí snížit a dodatečně mohou být přijati ti nejlepší z uchazečů, kteří podle původního rozhodnutí 
nebyli přijati z kapacitních důvodů a podanou žádostí o přezkoumání rozhodnutí projevili o studium 
trvající zájem. Všichni tito uchazeči následně obdrží nové rozhodnutí o přijetí." 
 
Hlasování: 

 
Zaměstnanecká komora: Studentská komora: 
Pro:             6 Pro:             5 
Proti:          0 Proti:          0 
Zdržel se:   0 Zdržel se:   0 

 
Akademický senát FF UHK schválil upravená Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro 
přijetí ke studiu na Filozofickou fakultu UHK na akademický rok 2015/2016 - bakalářské a 
magisterské studijní obory.  
 
 

 
 
        
             doc. PhDr. V. Němečková, Ph.D., v. r.          PhDr. Jan Mervart, Ph.D., v. r. 
                       předsedkyně AS FF UHK                              místopředseda za zaměst. komoru 
  

Zapsala: J. Holubová 
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