
Valná hromada Studentů FHS UK, o.s. 

28. 3. 2011, Y 1035, Jinonice 

Shrnutí od minula 

 Uskutečnil se FHS ples, burza učebnic, vánoční večírek, cestovatelské povídání a další 

 Divadelní klub od prosince stagnuje, taneční stagnují od cca března, 

 Povedlo se divadelní představení Obligatorium, gauče ve studentské místnosti 

Věcný návrh na zákon o VŠ, (kompletně nový zákon, který nahradí ten starý) 

 Samospráva by měla být omezena. Akademické hodnosti se stanou pouhým funkčním 

místem v rámci fakulty, které je vázáno na dané místo a po opuštění funkce o hodnost 

přichází. Rozdělení na univerzity (badatelský ústav se špičkovými vědci) a vysoké školy 

(profesně orientované obory). Eliminace fakult. Návrh nového zákona zřejmě vychází z bývalé 

reformy terciál. vzdělávání tzv. Bílé knihy. Zatím, jde o pouhý návrh a jde o výsledek jakéhosi 

grantu. Důsledkem takové reformy by mohla vést k politizaci univerzit. Celý návrh je psaný 

velmi vágním jazykem, což značně ztěžuje argumentaci v senátu. Na stránkách akademického 

senátu je k dispozici dokument s názorem o tomto návrhu. Link na samotný návrh zákona je 

na moodlu a měl by být i na dalších webech. 

 http://www.provzdelanost.cz/pdf/pracovni-navrh01.rtf - odkaz na návrh zákona 

 Pavlínka navrhuje setkání se senátory a učiteli nad pivem cca. za dva týdny. Pavlínka 

Kroupová informuje 

 Kritické datum je 7. či 8. dubna kdy by měla končit doba pro připomínky.  

 Nyní je důležité vzbudit zájem studentů vícero komunikačními kanály! 

 Možnost: Předmět debaty na Modrém pondělí. 

Nové opatření děkana: Pokud student přesáhne na bakalářském studiu 3 plus 1 roky a na 

magisterském 2 plus 1 roky, měl by platit 10,000 za semestr.  

 Po minutě se ukázalo, že předseda Tom Gregor plašil, nic se nezměnilo, děkan toto vyhlašuje 

každý rok. 

 

Plán na následující rok 

 Letní škola pro starší a pokročilé (2011) – již existuje skupina organizátorů, ale další jsou 

vítáni. Celá akce by se měla vést ve stejném duchu jak minule, místo a program bude stejný. 

Důležitá je propagace. Bylo by záhodné mít tým cca. 8 organizátorů (Sára, Martina, Kristina se 

hlásí…) Otázkou je zda-li zvát studenty prvního ročníku. Ohlasy vyučujících z minulého 

ročníku byly příznivé. Do přípravy se zapojí Tom Gregor, Kuba Ferjenčík, Ondřej Tůma, Pepa 

Balžejovský, Sára Pokorná, Adéla Piatková, Martina Fiabánová, Hana Stehlíková, Marek 

Dočekal, Kristýna Lánská, Štěpán Sedláček, Michael Rádl?  

 Tomáš Gregor navrhuje uspořádat hospodské setkání během Letní školy pro prváky.  

 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=1340190414&to=http%3a%2f%2fwww%2eprovzdelanost%2ecz%2fpdf%2fpracovni%2dnavrh01%2ertf


 FHS fest (jarní) 

Bude i na jaře? Marek se nabídl, že zorganizuje koncert z žižkovského klubu XT už 28. 

dubna. Cenu vstupenek by rád viděl mezi 70 a 60 korunami. Objevili několik kapel 

složených z kapel studentů FHS, které by mohli na festu hrát. Otázka zda-li nám jde, aby 

šlo čistě o fakultní zábavu nebo lepší kapely zvenčí. Sára poukázala, že důležité je dělit 

kapely na ty, na které se dá tancovat a na ty, na které se tancovat nedá. Pavlínka 

navrhuje posunout termín na 18.5, tedy den před rektorským dnem. Řada lidí by akci 

ráda viděla na minulém místě. 

o Je třeba dořešit 

o Jarní FHS fest má organizovat Marek Dočekal a Kuba Ferjenčík 

 

 Ples 2012 

Je třeba začít skládat „plesotým“. Katka Bujárková již další ples organizovat nehodlá. Čím 

dříve dáme dohromady plesotým, tím lépe. Napsat článek na web – hledá se nový 

organizátor 

 FHS fest – podzimní 

Chce organizovat Sára Pokorná, stejně jako minulý. 

 Divadlo- Ateliér 65 stupňů 

Je otázkou jestli se nebude zakládat vlastní občanské sdružení. V dubnu by se představení 

mělo odehrát znovu. Cvičí se alternace. Shání se divadelní prostory.  

Pokud by někdo věděl o možných prostorech, ať napíše Pepovi Blažejovskému 

Je třeba dát článek o divadle na web – Pepa Blažejovský 

 HUMR 

Kritický stav. Chybí šéfredaktor. V dubnu nevyjde. Vyjde až v květnu.  

Tom Gregor se chce podívat na redakční radu 

 

SPOLEK 

       

 Komunikace uvnitř spolku studentů FHS vázne! 

Jsme v SUUK. Kuba Ferjenčik si znalost o tomto členství šamansky ponechal. 

Byla zřízena adresa vsichni@studentifhs.cz. Pro případné zájemce-patriota, je možnost mít 

osobní adresu s touto doménou. Zájemce ať napíše mail 

 

Je třeba si ujasnit cíle 

Otázka směřování spolku zatím máme společensko-kulturní > možnost vydat se akademickou 

půdu. Tomáš Gregor dále navrhl možnost přednášek, třeba dvě přednášky za semestr, spojit 

s velkými jmény, tématy fakultního výzkumu. Př: Překladatelství (kterému se věnuje každý 

student) Možnost spolupráce s agenturou. 

 

K. Ferjenčik: Nevíme, co si můžeme dovolit. Nemáme odezvu zvenčí. Nevíme, jak o spolku 

smýšlí učitelé.  

mailto:vsichni@studentifhs.cz


Padla nabídka Jana Kašpara, že se může stát mediátorem/ombudsmanem, který může 

fungovat v případě problémů komunikace mezi vedením a studenty. Vyřídí Štěpán Sedláček 

a Kuba Ferjenčík 

 

Návrh Pavlínky Kroupové: Založit spolek studentů z Jinonic. Nabízí se různé platformy, 

senátoři, zástupci SUUK. Již existuje tým Jinonice (Kuba Ferjenčik) 

 

Infostánek během prvních dnů školy pro nováčky (Kuba Ferjenčik). Sára navrhuje možnost 

komentářů k předmětům pro prváky. Sára se hlásí jako vedoucí infostánku a jeho představení 

na letní škole. (Také se rodí se program informačního poradenského centra UK). 

Sára Pokorná chce dělat studentské tutory – skupina lidí ze starších ročníků, kteří by 

prvákům pomáhali s orientací ve studiu, Sára Pokorná, Pepa Blažejovský, Jakub Ferjenčík, 

Ondřej Tůma, Tom Gregor, Adéla Piatková (momentálně 1. ročník), Iveta Schagerová, 

Kristýna Lánská, Jindra Fialka (momentálně 1. ročník) 

 

Problém údržby: web a nástěnka – hledáme webmastera(ku) a nástěnkáře(řku) 

ZÁJEMCI, HLASTE SE MAILEM 

 

 Jan Sokol bude 18.4 slavit 75. narozeniny. Stálo by za to jej překvapit na přednášce. 

Domluvíme se přes mail 

 Otázka aktivit SUUK? 

 Tom napíše do SUUK ohledně možné propagace na zadní straně letáků, které chce SUUK 

posílat v dopisech prvákům, Tom Gregor 

 Připomínáme možnost vzdělávání se zdarma – portál Absolvent - 

http://ipc1.cuni.cz/absolvent/program.htm 

 

 

 

V Praze dne 28.3.2011 

 

Zapsal Štěpán Sedláček      Ověřil Tomáš Gregor 

 

 

http://ipc1.cuni.cz/absolvent/program.htm

