
Změna Pravidel pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a 

absolventy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

 
Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 

odst. 2 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých 

školách“), a podle čl. 42 odst. 2 Statutu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, v platném znění, 
usnesl na této změně Pravidel pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy: 
 
 

Čl. 1 

Změna Pravidel pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy Filozofické 

fakulty Univerzity Karlovy 

Pravidla pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy se mění takto: 

1. V čl. 6 odst. 7 druhá věta nově zní: „Komisi pro hodnocení ustavuje z podnětu 

Akademického senátu fakulty pro hodnocení za daný akademický rok děkan, a to 

zpravidla v listopadu příslušného akademického roku.“ 

2. V čl. 6 odst. 8 první věta nově zní: „Komise pro hodnocení a evaluační komise fakulty 

předkládají děkanovi fakulty a Akademickému senátu fakulty samostatně jednou ročně 

vlastní zprávu o každém hodnocení, přičemž zprávy vyhotovují zpravidla v říjnu tak, aby 

jejich projednání Akademickým senátem fakulty proběhlo dříve či zároveň 

s projednáním zprávy děkana o hodnocení.“ Text poznámky pod čarou č. 14 zůstává 

zachován. 

 

Čl. 2 

Přechodné ustanovení 

Pravidla pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy ve znění této změny se použijí poprvé pro ustavení a činnost pracovní 

komise pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy fakulty a evaluační komise 

fakulty ve vztahu k hodnocení vzdělávací činnosti v akademickém roce 2018/2019. 

 

Čl. 3 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato změna předpisu byla schválena Akademickým senátem Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy dne 8. 11. 2018. 



2. Tento změna předpisu nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem 

Univerzity Karlovy.1 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti dnem následujícím po dni nabytí platnosti. 

 
 
 

 
Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D., v. r. 

předseda Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
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děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

 
 

 
doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., v. r. 

předseda Akademického senátu Univerzity Karlovy 

                                                 
1 § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Tato změna předpisu byla schválena Akademickým 
senátem Univerzity Karlovy dne 14. 12. 2018. 


