
Zápis z jednání Akademického senátu 
Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy 

konaného dne 7. 9. 2017 
 
Prezenční listina  
Přítomni: 
 
J. Češka, M. Hanyš, J. Horský, J. Kružík, J. Wohlmuth Markupová, H. Novotná, M. Pražáková Seligová, M. 
Veselský, M. Voldřichová,  
 
Omluveni: 
L. Císařovská, P. Himl, A. Petrnoušková, D. Wagner  
 
Hosté: 
J. Černý, T. Holeček, J. Jeníčková, J. Marek, M. Pětová  
 
Návrh bodů jednání: 
1. Schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK ze dne 1. června  
2. Vyhlášení přijímacího řízení na studijní programy (obory) pro akademický rok 2018/19  
3. Změny na pozicích studijních proděkanů  
4. Vystoupení kandidáta na rektora UK, prof. Jana Černého  
5. Různé 

 
1) Návrh na změnu programu 

J. Kružík navrhl, aby byl bod 4. přesunut na první místo. 
Program po navrhované změně: 
1. Vystoupení kandidáta na rektora UK, prof. Jana Černého  
2. Schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK ze dne 1. června  
3. Vyhlášení přijímacího řízení na studijní programy (obory) pro akademický rok 2018/19  
4. Změny na pozicích studijních proděkanů  
5. Různé 

Návrh byl schválen tichým souhlasem. 
 
2) Vystoupení kandidáta na rektora UK, prof. Jana Černého 

 
Plénu se představil prof. Jan Černý, kandidát na rektora UK. Kandidát představil své motivace pro 
kandidaturu a vize budoucího směřování Univerzity Karlovy.  

 
Přišel A. Svoboda 

 
Do následné diskuse se zapojili především J. Horský, J. Kružík, J. Marek, J. Češka, H. Novotná a M. 
Voldřichová. 

 
3) Schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK ze dne 1. 6. 2017 

 
Nebyly navrženy žádné úpravy. Hlasování o schválení zápisu. 
Plénum: 9, proti: 0, pro: 9, zdrželi se: 0 
AS FHS UK schválil zápis ze dne 1. 6. 2017 
 

4) Vyhlášení přijímacího řízení na studijní programy (obory) pro akademický rok 2018/19 
 
Bod představil T. Holeček. Jako hlavní změny v systému přijímacího řízení pro ak. rok 2018/19 uvedl: 
- otevření navazujícího magisterského studia v oboru Evropské kulturní a duchovní dějiny 
- některé doktorské programy v anglickém jazyce nebudou otevřeny  
- u přijímacích zkoušek na navazující magisterské studium bude upuštěno od jazykové části zkoušky 



- u navazujícího magisterského studia Řízení a supervize v sociálních zařízeních bude možno zvolit si 
specializaci až po přijetí 
- datum odevzdávání přihlášek na cizojazyčné navazující magisterské studium bude posunuto 
J. Janíčková doplnila informace o změnách v přijímacím řízení na postgraduální studium 
 
Následné diskuse se účastnil J. Kružík s dotazem na vypuštění jazykové části zkoušky u přijímacího řízení 
na navazující magisterské studium. Na toto reagoval T. Holeček s tím, že znalost anglického jazyka se 
nyní počítá za samozřejmou a není třeba ji ověřovat u přijímacího řízení.  
 
Dále se nevyskytly další dotazy. Hlasování o vyhlášení přijímacího řízení na studijní programy (obory) 
pro akademický rok 2018/19 
Plénum: 9, proti: 0, pro: 9, zdržel/a se: 0 
AS FHS UK bez připomínek schválil pravidla pro přijímací řízení na studijní programy (obory) pro 
akademický rok 2018/19 
 

5) Změny na pozicích studijních proděkanů 
Bod představila M. Pětová, která uvedla, že dosavadní proděkanka pro magisterské studium doc. Ing. 
Marie Dohnalová, CSc. se bude od nového akademického roku koordinovat akreditace jednotlivých 
studijních oborů FHS UK. Funkce proděkana pro bakalářské a magisterské studium bude nyní sloučena. 
 
V diskusi navrhl J. Kružík formulaci poděkování doc. Ing. Marii Dohnalové, CSc. za její dosavadní práci. 
M. Hanyš a následně další členové AS FHS UK vyjádřili obavu nad vedením bakalářského studia, které 
sloučením proděkana pro bakalářské a magisterské ztratí odpovědného vedoucího. M. Pětová uvedla, že 
bakalářské studium bude mít na starost nový garant, jehož jméno představí nejprve Vědecké radě FHS 
UK. Dále T. Holeček dodal, že bude neustále probíhat kooperace mezi studijním oddělením, sekretariátem 
bakalářského studia, jednotlivými moduly v čele s garantem bakalářského studia, který bude pak dále 
komunikovat s proděkanem pro pregraduální studium.  
 
Hlasování o poděkovaní doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. 
Plénum: 9, proti: 0, pro: 8, zdržel/a se: 1 
AS FHS UK vyjadřuje poděkování doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. za její dosavadní práci ve funkci 
proděkanky pro magisterské studium. 
 
Hlasování o tom, že AS FHS UK bere na vědomí změny na pozicích studijních proděkanů 
Plénum: 9, proti: 0, pro: 9, zdržel/a se: 0 
AS FHS UK bere na vědomí změny na pozicích studijních proděkanů. 
 

6) Různé 
1. H. Novotná se dotázala na stav akreditací studijních oborů na FHS UK. M. Pětová uvedla, kterých 

oborů se bude týkat první vlna akreditace. 
J. Horský a T. Holeček upozornili na to, že řadě studentů se během jejich studia změní akreditace 
daného oboru a bude třeba dbát na vhodný systém převedení studentů ze staré akreditace do nové. 

2. H. Novotná se na základě předchozího dotazu zeptala na systém akreditace, který čeká obor Obecná 
antropologie. M. Pětová uvedla, že tento obor čeká pravděpodobně větší proměna a bude o ní s kolegy 
včas jednat. 

3. J. Kružík se dotázal na stav stavby nové budovy fakulty v Troje. M. Pětová uvedla, že od srpna 2017 
běží stavební práce a plánované dokončení je za dva roky. 

4. J. Kružík se dále ptal na vyplácení prospěchových stipendií, u kterých není, dle nového stipendijního 
řádu, jasné, zda se má stipendium vyplatit podle nového předpisu již za akademický rok 2016/17 nebo 
až za rok 2017/18. T. Holeček přislíbil prošetření situace. 

5. J. Horský upozornil na automatický email z LVT, který chodí vyučujícím, kterým končí pracovní 
poměr na FHS UK. M. Pětová uvedla, že o této praxi nevěděla a postará se o to, aby informace o 
končícím pracovním poměrům sdělovalo personální oddělení jednotlivým vedoucím pracovišť dříve, 
aby byla situace včas vyřešena a email nemusel být odeslán. 



6. H. Novotná se zeptala pléna na to, zda AS FHS UK vyjádří podporu či udělí nominaci některému 
z kandidátů na rektora. Z diskuse vyplynulo, že nominaci AS FHS UK neudělí ani jednomu 
z kandidátů a podporu jednotlivým kandidátům lze vyjádřit individuálně, nebude ji tedy vyjadřovat 
celý AS FHS UK. 

 
7) Příští zasedání AS FHS UK bude upřesněno dle zasedání AS UK. 

 
 
 
 

Zapsala: Bc. Magdaléna Voldřichová 


