
 

 

Zápis z jednání Akademického senátu 
Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy 

konaného dne 20. 4. 2017 
 
Prezenční listina  
Přítomni: 
L. Císařovská, J. Češka, M. Hanyš, J. Horský, J. Kružík, H. Novotná, A. Petrnoušková, M. 
Pražáková Seligová, M. Voldřichová, D. Wagner 
 
Omluveni: 
P. Himl, M. Veselský, J. Wohlmuth Markupová,  
 
Hosté: 
M. Dohnalová, J. Jeníčková, M. Pětová, K. Strnad, R. Zika,  
 
Předseda senátu informoval senát o rezignaci Mgr. Dany Moree, Dr. k 17. dubnu 2017. Dr. 
Moree nahradil doc. Pavel Himl. 
 
Návrh bodů jednání:  
1. Schválení zápisu ze zasedání akademického senátu 9. března 2017 
2. Výroční zpráva o hospodaření fakulty v roce 2016 
3. Rozpočet fakulty na rok 2017 
4. Jmenování doc. Marka Skovajsy, M.A., Ph.D. členem Vědecké rady FHS UK 
5. Vnitřní předpisy: Volební řád AS FHS UK; Stipendijní řád FHS UK; Disciplinární řád 
FHS UK 
6. Diskuze o Pravidlech pro organizaci studia na FHS UK.  
7. Různé 
Návrh byl schválen tichým souhlasem.  
 
1) Schválení zápisu ze dne 9. 3. 2017 
Hlasování o schválení zápisu 
Plénum: 10, proti: 0, pro: 10, zdrželi se: 0. 
AS FHS UK schválil zápis ze dne 9. 3. 2017. 
 
2) Výroční zpráva o hospodaření fakulty v roce 2016 
Výroční zprávu o činnosti FHS UK za rok 2016 předložila děkanka fakulty Marie Pětová, 
komentář poskytl tajemník fakulty Karel Strnad. Proběhla krátká diskuse o dlouhodobém 



 

 

vývoji fondů a o příčinách stagnace prostředků na fondech. Tajemník vysvětlil, že výše fondů 
odráží disponibilní zůstatek na účtu fakulty. 
Hlasování o přijetí usnesení 
Plénum: 10, proti: 0, pro: 10, zdrželi se: 0 
 
Usnesení: AS FHS UK bez připomínek schválil Výroční zprávu o hospodaření fakulty za rok 
2016. 
 
3) Rozpočet fakulty na rok 2017  
Návrh rozpočtu fakulty na rok 2017 předložila děkanka fakulty Marie Pětová, komentář 
k předloženému návrhu poskytl tajemník fakulty Karel Strnad. Konstatoval, že rozpočet FHS 
vzrostl ve srovnání s rokem 2016 o přibližně 9 milionů. Na jedné straně se zvýšily státní 
příspěvky a dotace na vědu, na druhé straně vzrostly výdaje v oblasti mzdových prostředků. 
Rozpočet byl jako každoročně vytvořen jako vyrovnaný. 
Hlasování o přijetí usnesení 
Plénum: 10, proti: 0, pro:10, zdrželi se: 0 
 
Usnesení: AS FHS UK bez připomínek schválil Rozpočet fakulty na rok 2017. 
 
4) Jmenování doc. Marka Skovajsy, M.A., Ph.D. členem Vědecké rady FHS UK 
M. Pětová představila návrh na jmenování M. Skovajsy členem Vědecké rady FHS UK. 
Návrh zdůvodnila tím, že M. Skovajsa coby proděkanem pro vědu a výzkum by podle 
obvyklé praxe měl být stejně jako ostatní proděkani členem Vědecké rady. Jeho členství 
dosud bránila povinnost polovičního podílu externích členů vědecké rady, která by 
jmenováním všech proděkanů hned na počátku funkčního období nebyla naplněna. Nově se 
však podíl externích členů VR změnil natolik, že umožňuje proděkana pro vědu a výzkum do 
rady dodatečně nominovat a pravidlo polovičního zastoupení externistů v řadách členů VR 
nebude narušeno. 
Hlasování o schválení návrhu 
Plénum: 10, proti: 0, pro: 10, zdrželi se: 0.  
 
Usnesení: 
AS FHS UK souhlasí s návrhem na jmenování doc. Marka Skovajsy, M.A., Ph.D. členem 
Vědecké rady FHS UK. 
 
5) Vnitřní předpisy FHS UK 
 
a/ Volební řád AS FHS UK 
Návrh předložila děkanka M. Pětová s tím, že se do jisté míry pokusila do návrhu promítnout 
vůli AS z loňského roku navýšit počet senátorů ve studentské komoře a prodloužit jejich 
mandát na dva roky. M. Voldřichová jménem studentské komory potvrdila akceptovatelnost 
předloženého návrhu. H. Novotná diskutovala princip dolosování kandidátů při volbách do 



 

 

AS a princip rozdělení studentských kandidátů na studenty bakalářského, magisterského a 
doktorského studia, které v předloženém návrhu zůstaly zachovány. O dolosování kandidátů i 
proporci mezi studenty jednotlivých stupňů studia v řadách kandidátů se následně rozvinula 
širší debata, které se zúčastnili M. Pětová, J. Kružík, D. Wagner, J. Horský, M. Voldřichová, 
H. Novotná a L. Císařovská. V diskusi byla potřeba dolosování studentských kandidátů 
spojena s problémem zájmu studentů o práci v senátu. H. Novotná dále upozornila na dvojí 
pojistku pro zastoupení jak studentů bakalářského, tak studentů magisterského resp. 
doktorského studia v předloženém návrhu, a to jak na úrovni kandidujících, tak na úrovni 
zvolených senátorů a navrhla ponechat takovou pojistku pouze na úrovni kandidátů. H. 
Novotná diskutovala také čl.5, bod 5 a čl.6, bod 2, reagovali J. Horský a M. Hanyš. 
 
Hlasování o schválení návrhu 
Plénum: 10, proti: 0, pro: 8, zdrželi se: 2.  
 
Usnesení: 
AS FHS UK neschválil návrh Volebního řádu AS FHS UK. 
 
b/ Stipendijní řád FHS UK 
Návrh předložila děkanka M. Pětová a spolu s přítomnými proděkany pro studium M. 
Dohnalovou, J. Jeníčkovou a R. Zikou představila změny v předloženém návrhu jako spíše 
formální úpravy, uvádějící stipendijní řád fakulty do souladu s vyššími předpisy. J. Kružík 
upozornil na nejasnosti v termínech, uváděných v čl. 1, bodu 1 na jedné straně a v čl. 1, bodu 
2 na straně druhé: obrat „přiznání stipendia“ je vztažen k několika časovým termínům, 
přičemž v bodě 2 je míněn nejzazší termín pro vyplacení stipendia, nikoliv termín jeho 
přiznání. Zároveň upozornil, že vyplácení stipendií až do samého závěru kalendářního roku 
může být problematické kvůli uzavírání účetního roku a předložil návrh na vypuštění čl. 2, 



 

 

bodu 2, pokud je záležitost, kterou tento bod pojednává, ošetřena ve vyšším předpisu, což se 
zavázali ověřit přítomní proděkani pro studium. 
 
Hlasování o schválení pozměňovacího návrhu 
Plénum: 10, proti: 0, pro: 10, zdržel se: 0 
Usnesení: AS FHS schválil pozměňovací návrh na vypuštění čl. 2, bodu 2 v návrhu 
Stipendijního řádu FHS UK. 
 
Hlasování o schválení návrhu Stipendijního řádu FHS UK 
Plénum: 10, proti: 0, pro: 10, zdržel se: 0 
 
Usnesení: AS FHS schválil Stipendijní řád FHS UK 
 
c/ Disciplinární řád FHS UK 
Návrh předložila děkanka M. Pětová a vysvětlila, že znění disciplinárního řádu je odvozeno 
ze zákona a Disciplinárního řádu UK. 
 
Hlasování o schválení návrhu 
Plénum: 10, proti: 0, pro: 10, zdržel se: 0 
 
Usnesení: AS FHS schválil návrh Disciplinárního řádu FHS UK. 
 
6) Diskuze o Pravidlech pro organizaci studia na FHS UK.  
Děkanka M. Pětová předložila k diskusi rozpracovanou verzi Pravidel pro organizaci studia 
na FHS, která hodlá předložit ke schválení na příštím zasedání AS. Deklarovala, že návrh 
Pravidel koncipovala s ohledem na novelu vysokoškolského zákona a na celouniverzitní 
studijní předpisy, a objasnila, u kterých bodů dojde k úpravám (např. v čl. 10, bodu 3 a bodu 
4). Upozornila na základní změnu, kterou návrh přináší - kontrolu studia vždy až po skončení 
akademického roku, nikoliv po jednotlivých semestrech – a návrh zdůvodnila vyřazením 
velkého počtu studentů po prvním semestru studia, protože se nestihnout adaptovat na 
vysokoškolský styl studia, a problémy při sestavování harmonogramu akademického roku. 
S připomínkami vystoupil J. Kružík, který zpochybnil výhody přechodu na roční kontrolu 
studia a pro vyšší průchodnost studia by spíše akceptoval snížení počtu kreditů pro postup do 



 

 

dalšího semestru. Do další diskuse se zapojili také J. Horský, J. Češka, H. Novotná, L. 
Císařovská, M. Voldřichová, M. Hanyš, R. Zika, J. Jeníčková, M. Pětová a M. Dohnalová. 
 
7) Různé 
Paní děkanka tlumočila senátu žádost rektora UK dostavit se na předprázdninové zasedání 
AS FHS, kde by rektor chtěl senátorům FHS představit svůj program do nadcházejícího 
volebního období, a s jeho návrhem stanovit termín tohoto zasedání na 1. 6. 
M. Voldřichová upozornila, že zástupce FHS ve studentské komoře AS UK Filip Schneider 
již půl roku není studentem fakulty. Předseda AS FHS konstatoval možnost obratem 
jmenovat na základě volebních výsledků náhradníka. 
M. Voldřichová dále informovala senát o výsledku rozdělení prostředků ze studentského 
konta na schůzi studentských senátorů dne 23. 2. 2017. Podpořeny byly tři projekty Spolku 
studentů FHS a dvě akce, na které se podílí vedle FHS ještě další fakulty UK (Majales 
Jinonice JINDE). 
 
Termín příštího zasedání 
Termín příštího zasedání byl stanoven na 27. 4. 2017 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 
6004.  
 

Zapsala: Markéta Pražáková Seligová 


