Zápis z jednání Akademického senátu
Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy
konaného dne 9. 2. 2017
Prezenční listina
Přítomni:
L. Císařovská, M. Hanyš, J. Horský, J. Kružík, D. Moree, H. Novotná, M. Pražáková
Seligová, M. Veselský, M. Voldřichová, D. Wagner, J. Wohlmuth Markupová
Omluveni:
J. Češka, A. Petrnoušková
Hosté:
M. Pětová
Návrh bodů jednání:
1. Volba předsednictva AS FHS UK
2. Schválení zápisu ze zasedání senátu 15. prosince 2016
3. Jednací řád AS FHS UK (po zapracování připomínek Legislativní komise AS UK)
4. Jmenování členů Disciplinární komise FHS UK
5. Různé
Návrh byl schválen tichým souhlasem.
1) Volba předsedy a místopředsedů AS FHS UK
Volba předsedy AS FHS UK:
H. Novotná navrhla M. Hanyše, s kandidaturou souhlasil.
Další kandidáti nebyli navrženi.
Volba místopředsedů AS FHS UK:
J. Wohlmuth Markupová navrhla M. Veselského, s kandidaturou souhlasil.
J. Kružík navrhl L. Císařovskou, s kandidaturou souhlasila.
L. Císařovská navrhla H. Novotnou, s kandidaturou souhlasila.
Volební komise byla navržena v tomto složení:
M. Pražáková Seligová, J. Wohlmuth Markupová.
Složení volební komise bylo schváleno tichým souhlasem.
Hlasování o volbě předsedy AS FHS UK (formou tajného hlasování)
Odevzdaných platných lístků: 11, ano: 10, ne: 0, zdrželi se: 1.
Předsedou AS FHS UK byl zvolen M. Hanyš.

Hlasování o volbě místopředsedy AS FHS UK (formou tajného hlasování):
M. Veselský
Odevzdaných platných lístků: 11, ano: 10, ne: 0, zdrželi se: 1.
Hlasování o volbě místopředsedy AS FHS UK (formou tajného hlasování):
L. Císařovská, H. Novotná
Odevzdaných platných lístků: 11, L. Císařovská: 4, H. Novotná: 6, zdrželi se: 1.
Místopředsedy AS FHS UK byli zvoleni M. Veselský a H. Novotná.
2) Schválení zápisu ze dne 15. 12. 2016
M. Hanyš navrhl zkrátit poslední odstavec bodu 6. Úprava byla na místě provedena.
Hlasování o schválení zápisu
Plénum: 11, proti: 0, pro: 10, zdrželi se: 1.
AS FHS UK schválil zápis ze dne 15. 12. 2016.
3) Jednací řád AS FHS UK (po zapracování připomínek Legislativní komise AS UK)
M. Hanyš představil předkládanou verzi Jednacího řádu AS FHS UK, která již zohledňuje
připomínky Legislativní komise AS UK, jež se týkaly zejména rozporu mezi možností
tajného hlasování po navržení dvěma členy senátu a hlasováním per rollam. M. Hanyš dále
upozornil, že považuje za vhodné, aby AS FHS UK schválil nový Jednací řád v souladu s
novým zákonem o VŠ, než bude senát projednávat a schvalovat další vnitřní předpisy.
M. Hanyš dále na dotaz J. Horského objasnil úpravu stran hlasování per rollam: dle nové
verze Jednacího řádu může každý člen senátu do 48 hodin vyjádřit s hlasováním per rollam
nesouhlas (např. bude-li chtít hlasovat tajně) a poté již takové hlasování nelze uskutečnit.
Na dotaz J. Kružíka M. Hanyš upřesnil, že podle nového zákonu o VŠ navrhuje všechny
změny vnitřních předpisů (s výjimkou Jednacího řádu) děkan, senát může poté přijmout
pozměňovací návrhy. M. Hanyš zároveň informoval, že má-li Legislativní komise AS UK k
předkládaným návrhům věcné připomínky, které je třeba zohlednit, musí o pozměněném
dokumentu senát znovu hlasovat.
M. Hanyš navrhl odložit hlasování o návrhu s ohledem na nové složení senátu, nikdo však o
odklad neprojevil zájem.
Hlasování o schválení návrhu
Plénum: 11, proti: 0, pro: 11, zdrželi se: 0.
Usnesení:
AS FHS UK schvaluje Jednací řád AS FHS UK.
4) Jmenování členů Disciplinární komise FHS UK

M. Pětová představila návrh na jmenování členů Disciplinární komise, který se oproti
původní předkládané verzi pozměnil zejména s ohledem na větší genderovou vyváženost a
širší spektrum oborů, ve kterých navrhovaní členové působí.
H. Novotná otevřela téma zavedení jasnějších instrukcí týkajících se disciplinárního řízení,
načež M. Pětová senát informovala o tom, že je celá věc již v řešení v rámci přípravy nových
vnitřních předpisů, případně prostřednictvím opatření děkana.
Následovala diskuze o možnosti stanovit jasnější instrukce týkající se plagiátů a zejména
toho, kdy je již nutné podat děkanovi podnět k zahájení Disciplinárního řízení a kdy je ještě
možné případ řešit mírnější cestou. V rozpravě nicméně dospěli diskutující senátoři (zejména
H. Novotná, D. Moree, J. Kružík, J. Horský) ke konsenzu, že takové rozhodnutí musí setrvat
na vlastním uvážení každého vyučujícího s ohledem na jednotlivý případ.
Hlasování o schválení návrhu
Plénum: 11, proti: 0, pro: 10, zdrželi se: 1.
Usnesení:
AS FHS UK souhlasí s návrhem na jmenování členů Disciplinární komise FHS UK.
5) Různé
J. Kružík otevřel otázku zpřístupňování podkladů pro jednání senátu v Moodle, což sloužilo
zároveň jako archiv, do kterého měli přístup i noví senátoři, oproti současnému nahrávání do
prostředí OneDrive, ve kterém nejsou minulé materiály pro nové senátory dohledatelné. Po
krátké diskuzi dospěl senát ke shodě na tom, že i současní senátoři by měli přístup ke starším
podkladům. Z důvodu možných změn prostředí Moodle budou zatím senátorům zpřístupněny
materiály na obou úložištích a teprve po stabilizaci Moodle se rozhodne, kam a jakým
způsobem se budou podklady vyvěšovat.
M. Voldřichová informovala o záměru nabídnout senátní nástěnku také AS FSV UK a AS FF
UK, jelikož v jinonické budově sídlí všechny tři fakulty. V sekci AS FHS UK M.
Voldřichová navrhla umisťovat zejména základní informace, které jsou uvedeny i na webu
senátu: složení senátu, kontakt na senátory, pozvánky na zasedání, schválené zápisy, výzvy k
podání žádostí o prostředky ze Studentského konta atp. Zároveň informovala o plánu
zpřehlednit web senátu ve spolupráci s M. Veselským. Oba návrhy se setkaly s podporou
senátu.
M. Hanyš zpravil senát o přijetí Řádu výběrového řízení UK, který v čl. 3, bod 3 stanoví, že
práce komise se může zúčastnit i delegovaný člen senátu s hlasem poradním. J. Horský
navrhl, aby v případě personálních otázek senát delegoval osoby oborově blízké. M. Pětová
uvedla, že po zveřejnění výběrového řízení na úřední desce bude informován i senát
prostřednictvím svého předsedy.

M. Pětová poděkovala senátorům, kteří i nadále pokračují ve své práci v senátu, a přivítala
senátory nové s tím, že nadcházející funkční období bude důležité zejména kvůli
projednávání a schvalování nových vnitřních předpisů.
Termín příštího zasedání
Termín příštího zasedání byl stanoven na 9. 3. 2017 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č.
6004.
Zapsala: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová

