
Zápis z jednání Akademického senátu 
Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze 

konaného dne 10. 11. 2016 

Prezenční listina  
Přítomni: 
M. Pražáková Seligová, J. Horský, J. Novotný, M. Hanyš, J. Marek, L. Císařovská, P. Himl, 
H. Novotná, H. Černáková, J. Wohlmuth Markupová, P. Konůpka, M. Krausová 

Nepřítomni: 
N. Šnajderová 

Hosté: 
M. Pětová, V. Krejcar, V. Jiráček, J. Michálek 

Návrh bodů jednání:  
P. Konůpka požádal o doplnění dalšího bodu jednání oproti původnímu návrhu zaslanému v 
pozvánce (bod 5). 

1. Uvedení nového senátora 
2. Schválení zápisu ze dne 20. 10. 2016 
3. Jednací řád AS FHS UK (M. Hanyš) 
4. Elektronická knihovna na FHS UK (M. Krausová) 
5. Návrh SK na rozdělení financí na podporu studentského života (P. Konůpka) 

Návrh byl schválen tichým souhlasem.  

1) Uvedení nového senátora 
M. Hanyš představil plénu nového senátora J. Marka, který nastoupil z pozice náhradníka 
místo odstupujícího N. Maslowského. 

2) Schválení zápisu ze dne 20. 10. 2016 
J. Wohlmuth Markupová upozornila, že v zápise není uveden mezi hosty M. Rádl. M. Pětová 
upozornila na nutnost úprav v bodě 3.  

Hlasování o schválení zápisu 
Plénum: 12, proti: 0, pro: 10, zdrželi se: 2 

AS FHS UK schválil zápis ze dne 20. 10. 2016. 

3) Jednací řád AS FHS UK (M. Hanyš) 
Návrh Jednacího řádu předložil M. Hanyš. V diskusi se přítomní dohodli na několika dílčích 
úpravách: 
— v čl. 6 odst. 3 písm. c) nahradit formulaci „alternativních návrhů“ za „návrhů 
formulovaných alternativně“ 
— v celém textu nahradit formulaci „doplňovací návrh“ za „doplňujícící návrh“ 
— čl. 4, odst. 11 zrušit 
— upravit čl. 4, odst. 2 tak, aby místo odepření slova měl předsedající právo slovo udělit 



— upravit čl. 13, odst 9 takto: „…pokud senát hlasováním vyjádření odmítne, pozbývá 
vyjádření předsednictva další platnosti.“ 
— v čl. 1 odst. 4 doplnit „…zveřejněno na internetových stránkách fakulty.“ 
— upravit čl. 6 odst. 5 tak, aby bylo tajné hlasování vždy, pokud o něj požádají alespoň dva 
členové senátu 

Hlasování o schválení návrhu 
Plénum: 12, proti: 0, pro: 11, zdrželi se: 1. 

Usnesení AS FHS UK schválil návrh Jednacího řádu AS FHS UK. 

4) Elektronická knihovna na FHS UK (M. Krausová) 
M. Krausová představila návrh na zřízení elektronické knihovny FHS UK, která by 
zajišťovala přístup k elektronickým dokumentům, jejichž zveřejnění není v rozporu se zákony 
ČR, a návrh vyjádření, jímž by se AS FHS zavázal k obecné podpoře politiky otevřeného 
přístupu k informacím („open access“). Podrobnosti zejména stran legislativních záležitostí 
blíže představil J. Michálek. 
    Z následující diskuse vyplynulo, že ačkoli mnozí přítomní obecně podporují záměr 
usnadnit přístup k informacím, jedná se o velmi širokou problematiku a je potřeba nejprve 
objasnit řadu dílčích otázek, aby nebyl navrhovanými kroky nikdo poškozen a aby nedošlo k 
žádným právním ani morálním pochybením ze strany fakulty. Přítomní se proto dohodli na 
hlasování o následujícím usnesení: 
 
Akademický senát pověřuje M. Krausovou, aby dále pracovala na možnostech otevření 
elektronické knihovny a možnostech uplatnění politiky otevřené přístupu, a aby o této věci 
jednala s vedením fakulty. 

Hlasování o návrhu 
Plénum: 11, proti: 0, pro: 10, zdržel se: 1.. 

5) Návrh SK na rozdělení financí na podporu studentského života  
(P. Konůpka) 
P. Konůpka představil návrh studentské komory AS FHS UK na rozdělení zbývajících 
finančních prostředků ze studentského konta určených na rok 2016 a na rozdělení fondu 
dlouhodobé podpory pro rok 2017, který vzešel z jednání SK ze dne 10. 11. 2016 (viz zápis z 
tohoto jednání). 
    AS FHS UK vzal tento návrh na vědomí, nikdo z přítomných neměl k návrhu žádné 
připomínky. 

6) Různé 
Příprava voleb 
H. Černáková informovala přítomné o průběhu přípravy voleb do AS FHS UK.  

Jelikož je potřeba, aby volební komise byla doplněna o náhradní členy, byli navrženi 
tito kandidáti: H. Novotná z řad akademických pracovníků a V. Krejcar z řad studentů. Oba s 
kandidaturou souhlasí.  

Hlasování o navržených náhradních členech volební komise 
Plénum: 10, proti: 0, pro: 9, zdržel se: 1. 



AS FHS UK jmenoval H. Novotnou a V. Krejcara do funkce náhradních členů volební komise 
pro volby do AS FHS UK. 

Otevřený dopis od spolku Studenti FHS UK 
Na podnět V. Krejcara senát diskutoval o dopisu Spolku Studentů FHS UK, který reagoval na 
situaci kolem novelizace Statutu FHS UK a Volebního a jednacího řádu AS FHS UK. 
V souvislosti s touto diskusí M. Pětová vyzvala přítomné ke spolupráci při přípravě změn 
vnitřních předpisů a informovala o schůzce s J. Wohlmuth Markupovou, na níž probíraly 
možnosti návrhu změny volebního řádu AS FHS UK. K dalšímu jednání se přihlásila také H. 
Novotná, která chce podporovat návrh, který byl již jednou AS FHS UK schválen. 

Zveřejňování materiálů a záznam zasedání 
M. Hanyš informoval o podnětu, který se k němu coby předsedovi dostal, aby byly 
zveřejňovány také podkladové materiály k jednání a aby z jednání senátu byl pořizován audio 
záznam.  

Termín příštího zasedání 
Termín příštího jednání AS FHS UK byl stanoven na 15. 12. 2016 od 16:00 v zasedací 
místnosti č. 6004. 
 
 
V Praze dne 10. 11. 2016 
Zapisovatel: Petr Konůpka 
 


