
 

čj. DFF/202/15 
ZÁPIS z 50. zasedání  

Akademického senátu Filozofické fakulty UHK, 
konaného dne 27. května 2015 

 
Přítomni: členové AS FF UHK dle přiložené prezenční listiny 
Omluven: dr. Slezák – člen akademické komory, na bod 1. - 2. jednání omluven doc. M. Šandera  
Nepřítomna:  L. Kloučková – členka studentské komory         
Hosté: dr. P. Springerová, dr. P. Grulich, dr. J. Štěpán, dr. P. Dočekalová, dr. K. Kouba,  
             Ing. I. Svobodová. 
 
Doc. V. Němečková přivítala přítomné hosty a členy senátu. Konstatovala, že akademický senát je 
přítomností poloviční většiny členů každé komory usnášeníschopný. 

Hlasování o všech návrzích bude probíhat veřejně nebo dle aktuálního rozhodnutí členů AS/ 

ustanovení čl. 17, odst. 6 VJŘ/. 

K přednesenému návrhu programu jednání neměl nikdo ze senátorů žádnou připomínku: 
1. Výroční zpráva o činnosti FF UHK za rok 2014 /dr. P. Springerová/ 

Výroční zpráva o hospodaření FF UHK za rok 2014 /Ing. I. Svobodová/ 
2. Návrh rozpočtu FF UHK na rok 2015 /Ing. I. Svobodová/ 
3. Návrh novely Studijního a zkušebního řádu UHK /dr. P. Grulich/ 
4. Prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního oboru Filozofie 

 /dr. P. Dočekalová/ 
5. Akreditace doktorského studijního oboru Historie /dr. J. Štěpán/ 
6. Prodloužení akreditace řízení ke jmenování profesorem v oboru České a čs. dějiny  

/dr. J. Štěpán/ 
7. Různé 

 
Hlasování o navrženém programu jednání: 
Zaměstnanecká komora: Studentská komora: 
Pro:                4 Pro:                 5 
Proti:             0 Proti:              0 
Zdržel se:      0 Zdržel se:       0 
Nepřítomni:  2 Nepřítomni:   0 
Akademický senát Filozofické fakulty UHK schválil navržený program jednání beze změn.  
 

V úvodním slově doc. Němečková přivítala členy akademického senátu, zástupce rektorátu, 
dr. P. Grulicha, a vedení filozofické fakulty v čele s děkankou, dr. P. Springerovou. 

 
1. Výroční zpráva o činnosti FF UHK za rok 2014 

Výroční zprávu o činnosti FF UHK za rok 2014 přednesla dr. P. Springerová, děkanka  
fakulty. 
V diskusi vystoupili: 
Dr. Joukl Požádal o doplnění do organizační struktury Katedru sociologie. 

Katedra bude doplněna, při úpravách textu byl název katedry 
omylem skryt. 

Bc. Severa Navrhl doplnit zprávu o činnosti studentských spolků.  
Bude doplněno. 

 Na str. 2 upravit název na „Státní oblastní archiv v Zámrsku“.  
Bude doplněno. 
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Hlasování o předloženém návrhu: 
Zaměstnanecká komora: Studentská komora: 
Pro:                4 Pro:                4 
Proti:             0 Proti:              0 
Zdržel se:      0 Zdržel se:       0 
Nepřítomni:  2 Nepřítomni:   1 

Akademický senát FF UHK schvaluje doplněnou Zprávu o činnosti FF UHK za rok 2014.  
 

Výroční zpráva o hospodaření FF UHK za rok 2014 
Předkladatelkou výroční zprávy byla Ing. I. Svobodová, tajemnice FF UHK. 
V diskusi vystoupili: 
dr. Joukl, dr. Myšička. 
 
Hlasování o předloženém návrhu: 

Zaměstnanecká komora: Studentská komora: 
Pro:                4 Pro:                4 
Proti:             0 Proti:              0 
Zdržel se:      0 Zdržel se:       0 
Nepřítomni:  2 Nepřítomni:   1 

Akademický senát FF UHK schvaluje Zprávu o hospodaření FF UHK za rok 2014.  
 

 
 
2. Návrh rozpočtu FF UHK na rok 2015 

Návrh rozpočtu předložila s úvodním slovem Ing. I. Svobodová, tajemnice fakulty. 
Vysvětlila podklady pro sestavení rozpočtu a navrhla hlasovat o tomto návrhu s tím, že 
případné změny vázané na schválení rozpočtu UHK budou senátorům obratem zaslány na 
vědomí. Podotkla, že pokles hospodaření je u FF nejnižší ze všech fakult UHK. 
V diskusi vystoupili: 
Dr. Joukl, dr. Myšička, dr. Kouba, Bc. Schmiedl. 
 
Hlasování o předloženém návrhu: 

Zaměstnanecká komora: Studentská komora: 
Pro:                4 Pro:                4 
Proti:             0 Proti:              0 
Zdržel se:      0 Zdržel se:       0 
Nepřítomni:  2 Nepřítomni:   1 

 
Akademický senát FF UHK: 
I. schvaluje rozpočet FF UHK na rok 2015. Po schválení rozpočtu UHK a odvodu části 

finančních prostředků z příspěvků A + K na rektorát, bude upravena konečná výše 
dotace na FF a výše zapojení fondu provozních prostředků FF UHK. 

II. žádá předložit aktuální zprávu o rozpočtu UHK na nejbližším jednání AS FF UHK. 
 
 
 

3. Návrh novely Studijního a zkušebního řádu UHK /dr. P. Grulich/ 
Předkládá dr. P. Grulich, prorektor pro vnitřní záležitosti, který měl úvodní slovo a 
okomentoval předložený materiál původního návrhu SZŘ. Ke schválení AS UHK budou 
předloženy ty připomínky, které získaly max. podporu všech součástí UHK.  
V průběhu projednání tohoto bodu se dostavil doc. M. Šandera. 
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V diskusi vystoupili: 

Dr. Springerová Informovala o požadavku FF na zpřísnění podmínek studia formou 
snížení opravných termínů zkoušek – čl. 13, odst. 5., který však 
nebyl přijat k zapracování do návrhu SZŘ. 

Dr. Joukl Dotázal se na účinnost SZŘ. 
Řád bude platit od 1. 9. 2015, předložen AS UHK bude 3. 6. 2015. 

Dr. Dočekalová Zmínila námět n úpravu čl. 16, odst. 3: … navýšení počtu kreditů 
nutných k postupu v prvním roce studia na 45 kreditů/rok. 
V případě přerušení studia se počet 45 kreditů dělí 2 (platí větší 
polovina – 23 kreditů). 

 
dále diskutovali dr. Myšička, doc. Němečková, Bc. Schmiedl. 
Výsledkem diskuse je žádost o zapracování 2 připomínek do předloženého návrhu SZŘ: 
článek 13, odst. 5: „Student, který byl klasifikován stupněm „nevyhovující“, má právo, v 
rámci vypsaných termínů, konat jedenkrát opravnou zkoušku. V mimořádných a 
odůvodněných případech může děkan na základě písemné žádosti studenta umožnit 
konání druhého opravného termínu“. 
článek 16, odst. 3: „Pro úspěšné ukončení akademického roku musí student získat od 
začátku hodnoceného studia počet kreditů rovnající se minimálně 45násobku počtu 
absolvovaných semestrů studia (tj. po prvním roce studia 45 kreditů, po druhém roce 90 
kreditů atd…)“. V případě absolvování studia pouze v jednom semestru daného 
akademického roku se počet kreditů pro daný akademický rok snižuje 23 kreditů. 
 
Hlasování o předloženém a upraveném návrhu o 2 připomínky: 

Zaměstnanecká komora: Studentská komora: 
Pro:                  5 Pro:                 3 
Proti:               0 Proti:              0 
Zdržel se:        0 Zdržel se:       1 
Nepřítomni:    1 Nepřítomni:   1 

Akademický senát FF UHK doporučuje AS UHK ke schválení návrh novely Studijního a 
zkušebního řádu UHK s následujícími připomínkami na doplnění: 
článek 13, odst. 5: „Student, který byl klasifikován stupněm „nevyhovující“, má právo, v 
rámci vypsaných termínů, konat jedenkrát opravnou zkoušku. V mimořádných a 
odůvodněných případech může děkan na základě písemné žádosti studenta umožnit 
konání druhého opravného termínu“. 
článek 16, odst. 3: „Pro úspěšné ukončení akademického roku musí student získat od 
začátku hodnoceného studia počet kreditů rovnající se minimálně 45násobku 
absolvovaných let studia (tj. po prvním roce studia 45 kreditů, po druhém roce 90 kreditů 
atd…)“. V případě absolvování studia pouze v jednom semestru daného akademického roku 
se počet kreditů pro daný akademický rok snižuje na 23 kreditů. 

 
 
 

4. Žádost o prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního oboru 
Filozofie 

Předkládá dr. P. Dočekalová, proděkanka pro studijní záležitosti a vzdělávací činnost, která 
měla úvodní slovo a krátce okomentovala předložený materiál. Poté požádala dr. L. 
Koreně, vedoucího KFSV, aby podal informaci k žádosti z hlediska obsahového. 
V diskusi nikdo nevystoupil. 
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Hlasování o předloženém návrhu: 
Zaměstnanecká komora: Studentská komora: 
Pro:                  5 Pro:                 4 
Proti:               0 Proti:              0 
Zdržel se:        0 Zdržel se:       0 
Nepřítomni:    1 Nepřítomni:   1 

Akademický senát FF UHK vyjádřil souhlas s podáním Žádosti o prodloužení 
akreditace navazujícího magisterského studijního oboru Filozofie. 

 
 
 
5. Žádost o akreditaci doktorského studijního oboru Historie 

Předkládá dr. J. Štěpán, proděkan pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost, který měl úvodní 
slovo a krátce okomentoval předložený materiál.  
V diskusi nikdo nevystoupil. 
 
Hlasování o předloženém návrhu: 
Zaměstnanecká komora: Studentská komora: 
Pro:                  5 Pro:                 4 
Proti:               0 Proti:              0 
Zdržel se:        0 Zdržel se:       0 
Nepřítomni:    1 Nepřítomni:   1 
Akademický senát FF UHK vyjádřil souhlas s podáním Žádosti o akreditaci doktorského 
studijního oboru Historie. 

 
 
 
6. Prodloužení akreditace řízení ke jmenování profesorem v oboru České a 
československé dějiny  

Předkládá dr. J. Štěpán, proděkan pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost, který měl úvodní 
slovo a krátce okomentoval předložený materiál.  
V diskusi nikdo nevystoupil. 
 
Hlasování o předloženém návrhu: 
Zaměstnanecká komora: Studentská komora: 
Pro:                  5 Pro:                 4 
Proti:               0 Proti:              0 
Zdržel se:        0 Zdržel se:       0 
Nepřítomni:    1 Nepřítomni:   1 
Akademický senát FF UHK vyjádřil souhlas s podáním Žádosti o prodloužení akreditace 
řízení ke jmenování profesorem v oboru České a československé dějiny. 

 
 
 
7. Různé 
 

Paní předsedkyně poděkovala senátorům za spolupráci při korespondenčním hlasování, 
které proběhlo na přelomu měsíců dubna a května 2015, a týkalo se znepokojivé situace 
kolem předkládání a schvalování návrhu rozpočtu Univerzity Hradec Králové. 
O tomto hlasování je pořízen samostatný zápis, který je uveden na webových stránkách FF 
UHK. 
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Hlasování o potvrzení výše uvedeného hlasování, které proběhlo formou PER ROLLAM: 

Zaměstnanecká komora: Studentská komora: 

Pro:                5 Pro:                4 
Proti:             0 Proti:              0 
Zdržel se:      0 Zdržel se:       0 
Nepřítomni:  1 Nepřítomni:   1 

Akademický senát FF UHK potvrdil své hlasování, které proběhlo formou per 
rollam: 

AS FF UHK se připojuje ke stanovisku AS PdF UHK, přijatému dne 29. 4. 2015. AS FF 
UHK též nesouhlasí s dosavadní tvorbou rozpočtu UHK, kdy v době klesajících 
příjmů UHK rostou náklady rektorátu. Toto považuje za nesolidární a apeluje na 
vedení UHK, aby tyto klesající příjmy, vedoucí k výrazným úsporným opatřením 
jednotlivých součástí UHK, byly vyváženy snížením odvodů na rektorát. 

 
Dr. Springerová  Informovala o průběhu projednávání rozpočtu UHK, jednání 

ekonomické komise se bude konat 1. 6. 2015. Na FF je vypracován 
návrh na snížení odvodů na rektorát. Dle sdělení rektora by měl být 
vyčleněn příděl na rektorát z celkové částky určené celé univerzitě 
a ne následnou srážkou z rozpočtů fakult. 

Doc. M. Šandera  Jak je plněn harmonogram rekonstrukce budovy? Rekonstrukce je 
ve skluzu, práce se posouvají z 3. 6. na 22. 6. 2015. 

Dr. J. Štěpán  Připomněl, že do schvalování rozpočtu má právo zasahovat i 
Správní rada UHK. 

Dr. M. Joukl  Souhlasil s tím, že by měla být stanovena pravidla sestavování 
rozpočtu. 

Doc. M. Šandera  Poděkoval všem přítomným za účast na projednání rozpočtu UHK 
na květnovém Akademickém senátu UHK. 

 
 

 
Návrh souhrnného usnesení: 
Akademický senát FF UHK na svém 50. zasedání, konaném dne 27. května 2015:  

I. potvrdil: 
své stanovisko a nesouhlas s dosavadní tvorbou rozpočtu UHK. 

II. schválil: 
1. Zprávu o činnosti FF UHK za rok 2014, 
2. Zprávu o hospodaření FF UHK za rok 2014, 
3. Rozpočet FF UHK na rok 2015. 

III. projednal a doporučil k jednání: 
1.  Akademickému senátu UHK: 

Návrh novely Studijního a zkušebního řádu UHK s připomínkami na doplnění: 
a) článek 13, odst. 5: „Student, který byl klasifikován stupněm „nevyhovující“, má právo, v rámci 

vypsaných termínů, konat jedenkrát opravnou zkoušku. V mimořádných a odůvodněných 
případech může děkan na základě písemné žádosti studenta umožnit konání druhého 
opravného termínu“. 

b) článek 16, odst. 3: „Pro úspěšné ukončení akademického roku musí student získat od začátku 
hodnoceného studia počet kreditů rovnající se minimálně 45násobku absolvovaných let 
studia (tj. po prvním roce studia 45 kreditů, po druhém roce 90 kreditů atd…)“. V případě 
absolvování studia pouze v jednom semestru daného akademického roku se počet kreditů 
pro daný akademický rok snižuje na 23 kreditů. 
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2.     Vědecké radě FF UHK: 
a) Žádost o prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního oboru Filozofie,   
b) Žádost o akreditaci doktorského studijního oboru Historie, 
c) Žádost o prodloužení akreditace řízení ke jmenování profesorem v oboru České a 
československé dějiny. 

 
Hlasování o návrhu souhrnného usnesení: 
Zaměstnanecká komora: Studentská komora: 
Pro:                  5 Pro:                 4 
Proti:               0 Proti:              0 
Zdržel se:        0 Zdržel se:       0 
Nepřítomni:    1 Nepřítomni:   1 

Navržené usnesení bylo přijato. 

Paní předsedkyně poděkovala všem přítomným za pozornost a ukončila jednání Akademického 
senátu FF UHK po vyčerpání všech diskusních příspěvků v 16:30 hod. 

             
 
 
 
 

           
     doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D., v. r. 
                    předsedkyně AS FF UHK  

 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: Upravená Výroční zpráva o činnosti FF UHK za rok 2014 /přiložena k písemnému 

originálu zápisu ze jednání/ 
Prezenční listina /přiložena k písemnému originálu zápisu ze jednání/ 

  

Zapsala: J. Holubová 
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