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Zápis z jednání AS FHS UK 14. 12. 2017 

Přítomní: M. Hanyš, P. Himl, J. Horský (nepřítomen během bodů 1 a 2), H. Novotná, J. Kružík 

(nepřítomen při hlasování o bodě 6), M. Pražáková Seligová, M. Voldřichová, D. Wagner, J. 

Wohlmuth Markupová 

Hosté: J. Jeníčková (bod 1.–6.), M. Pětová, K. Strnad (bod 1.–5.), J. Tourek (bod 1.–9.), A. 

Valsamis (bod 6.–10.) 

Omluveni: J. Češka, L. Císařovská, A. Petrnoušková, M. Veselský 

Návrh programu: 

1) Schválení zápisu ze zasedání 19. 10.

2) Schválení zápisu ze zasedání 10. 11.

3) Schválení zápisu z hlasování per rollam ze dne 30. 11.

4) Výsledek hospodaření a návrh na jeho rozdělení

5) Prominutí poplatku za studium

6) Doktorská stipendia v akademickém roce 2017/18

7) Nominace delegáta do RVŠ

8) Volby do AS FHS UK

9) Doplňující volby do AS FHS UK

10) Různé

Program byl schválen tichým souhlasem. 

1) Schválení zápisu ze zasedání 19. 10.

Nebyly vzneseny žádné připomínky ani úpravy. 

Návrh byl schválen 7-0-1. 

2) Schválení zápisu ze zasedání 10. 11.

Nebyly vzneseny žádné připomínky ani úpravy. 

Návrh byl schválen 8-0-0. 

3) Schválení zápisu z hlasování per rollam ze dne 30. 11.
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M. Pětová vysvětlila senátu, proč návrh na udělení stipendií za vynikající studijní výsledky za 

rok 2016/17 ve výši 33 tisíc korun nemohla předložit senátu před řádným zasedáním a proč 

bylo třeba přistoupit k hlasování per rollam. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani úpravy.  

Návrh byl schválen 9-0-0. 

 

4) Výsledek hospodaření a návrh na jeho rozdělení 

K. Strnad představil výsledek hospodaření a přednesl návrh paní děkanky na jeho rozdělení. 

S ohledem na probíhající rekonstrukci objektu v pražské Troji a očekávané výdaje za 

vícepráce navrhuje paní děkanka výsledek hospodaření přesunout do fondu rozvoje 

investičního majetku.  

V diskuzi M. Pětová na dotaz P. Himla uvedla, že v případě víceprací je možné vyjednávat, ale 

je to složité i s ohledem na to, že stavbu nelze jednáními příliš zdržovat.  

 

Návrh usnesení: AS FHS UK projednal výsledek hospodaření a návrh na jeho rozdělení a 

souhlasí s jeho přesunutím do fondu rozvoje investičního majetku.  

Návrh byl schválen 9-0-0. 

 

5) Prominutí poplatku za studium 

V diskuzi o prominutí poplatku za studium J. Kružík upozornil na možnost optimálnějšího 

řešení situace, než které bylo navrženo z RUK: než poplatek odepsat by bylo jak pro 

studentku, tak systémově lepší, kdyby RUK celý poplatek zrušil. Z rozpravy, do které se 

následně zapojila i H. Novotná, P. Himl, J. Horský a M. Pětová, vzešel konsenzus senátu na 

tom, že poplatek by měl být prominut, ale že by zároveň bylo vhodné apelovat na RUK, aby 

situaci řešil i dále.  

 

Návrh usnesení: AS FHS UK schvaluje návrh na prominutí poplatku za studium H. Smolíkové a 

zároveň vznáší podnět, aby děkanka upozornila RUK na další krok, tedy na zrušení rozhodnutí 

o vyměření zmíněného poplatku.  

Návrh byl schválen 8-0-1. 

 

6) Doktorská stipendia v akademickém roce 2017/18 
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J. Jeníčková představila Obecná pravidla pro přiznávání doktorských stipendií na FHS UK pro 

akademický rok 2017/18 a zároveň upozornila na to, že nově jsou stanoveny minimální výše 

stipendií pro jednotlivé ročníky, přičemž byl ovšem snížen příspěvek na doktorského 

studenta. Cca 17% doktorských stipendií tedy musí být financováno ze stipendijního fondu. 

V diskuzi následně J. Kružík poznamenal, že tato praxe je udržitelná max. zhruba 2 roky, M. 

Pětová si je toho však vědoma a zahájila v této věci již jednání s RUK.  

J. Horský vyzdvihl, že doktorská stipendia jsou do budoucna kruciální otázka, jelikož aby měla 

fakulta kvalitní doktorské stipendium, musí být doktorandi slušně ohodnoceni. Do následné 

rozpravy o problému financování doktorského studia, motivace studentů, aby studium 

absolvovali, a počtu přijímaných doktorských studentů se zapojili také P. Himl, M. Hanyš, J. 

Wohlmuth Markupová.  

 

Návrh usnesení: AS FHS UK projednal Obecná pravidla pro přiznávání doktorských stipendií 

na FHS UK pro akademický rok 2017/18 a souhlasí s jejich zněním.  

Návrh byl schválen 8-0-0. 

 

7) Nominace delegáta do RVŠ 

M. Hanyš představil nominaci Ondřeje Špačka, Ph.D., na delegáta do Rady vysokých škol na 

funkční období 2018–2020. 

Nominace byla schválena tichým souhlasem. 

 

8) Volby do AS FHS UK 

AS FHS UK projednal výsledky voleb, J. Tourek, předseda volební komise, informoval o tom, 

že na průběh voleb neobdržel žádné námitky.  

M. Voldřichová a D. Wagner seznámili senát s obsahem diskuzí s ostatními studenty o 

kandidatuře do senátu a o zájmu o senát obecně – situaci paradoxně možná pomohl velice 

malý zájem o kandidaturu ze strany studentů v řádném termínu. 

Dále senát diskutoval o problému koordinace informování o volbách a o nejasnostech v tom, 

co by mělo být náplní práce volební komise a co předsednictva AS FHS UK.  

 

9) Doplňující volby do AS FHS UK 

Návrhy pro konání doplňujících voleb do AS FHS UK přednesl předseda AS, proběhla diskuze. 
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Návrhy usnesení: AS FHS UK vyhlašuje doplňující volby zástupců z řad studentů do AS FHS UK 

na 16.–19. 1. 2018. Nominace bude možné zasílat od 15. 12. 2017 do 10. 1. 2018. AS FHS UK 

stanovuje elektronický způsob voleb. AS FHS UK schvaluje volební komisi ve složení: Jiří 

Tourek (předseda), Josef Kružík (člen), Jakub Češka (náhradník), Adam Šimek (člen), Sára 

Wienerová (členka), Roman Sukdolák (náhradník). 

Návrh byl schválen 9-0-0. 

 

10) Různé 

A. Valsamis seznámil senát se svým případem, kdy se domnívá, že mu byl neprávem zamítnut 

individuální studijní plán, čímž chtěl apelovat na změnu jednání zaměstnanců FHS UK.  

Předseda AS požádá příslušné proděkany o informaci, jak v současné době probíhá péče o 

studenty se speciálními potřebami.  

 

Dále proběhla rozprava o formě akreditačních materiálů, se kterou by měl senát v budoucnu 

pracovat, respektive jaké osobní údaje vyučujících by měl mít k dispozici a zda může 

projednávat ne-finální verze podkladů.  

 

M. Voldřichová informovala senát o zasedáních studentských zástupců ve věci žádosti o 

dlouhodobou podporu Studentů FHS UK, z. s., a ve věci žádosti o podporu financování tisku 

studentského časopisu HUMR. 

 

M. Pětová reagovala na podnět M. Voldřichové ze zasedání senátu dne 19. 10. ohledně 

technického vybavení auly. S ohledem na plánované stěhování do Troji (FHS UK) a přestavbu 

jinonického areálu (FSV UK) sice fakulty neuvolní prostředky na nový nábytek ani klimatizaci, 

ale je pravděpodobné, že částečné zlepšení přinese alespoň čerpání prostředků z operačního 

programu, který má v plánu využít FSV UK.  

 

M. Pětová zároveň informovala o tom, že nově bude senátu k dispozici ve věci administrativy 

Bc. Sára Říhová z děkanátu FHS UK. 
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Na dotaz H. Novotné proběhla diskuze o aktuálním průběhu přípravy reakreditací. M. Pětová 

senát informovala o tom, že akreditace probíhají dle plánu a že první obory by mohly mít 

akreditace připravené v únoru/březnu 2018. J. Horský upozornil na některé komplikace při 

zpracovávání akreditačních podkladů.  

 

AS se na příštím jednání sejde předběžně 8. 2. 2018. 

 

Zapsala Jana Wohlmuth Markupová 

 


