
Zápis z jednání Akademického senátu 
Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy 

konaného dne 8. 2. 2018 

Prezenční listina 
Přítomni: 

L. Císařovská, J. Češka, M. Gažda, M. Hanyš, R. Holodňák, J. Horský, M. Keltner, J. Kružík, H. Novotná, 
M. Pražáková Seligová, M. Voldřichová, M. Zandlová, J. Zelenka  

Omluveni: 
P. Himl, Z. Terry 

Hosté: 
M. Dohnalová, J. Marek, M. Pětová 

Návrh bodů jednání: 
1. Uvítání nových členů AS FHS UK
2. Volba předsednictva AS FHS UK
3. Schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK 14. prosince 2017
4. Doplňující volby do AS FHS UK
5. Projednání akreditačních materiálů studijních programů:

a. mgr. – historická sociologie;
b. mgr. – řízení a supervize;
c. mgr. – kulturní dějiny Evropy;
d. Ph.D. – studia občanského sektoru;
e. Ph.D. – sociální práce;
f. Ph.D. – německá a francouzská filosofie

6. Různé

1) Uvítání nových členů AS FHS UK
M. Hanyš přivítal všechny přítomné, včetně nových senátorů a senátorek AS FHS UK a uvedl, že
prvním bodem jednání bude volba předsednictva AS FHS UK.

2) Volba předsednictva
- M. Hanyš požádal přítomné o nominace na posty: předseda/kyně AS, místopředseda/kyně AS za 

pedagogické pracovníky, místopředseda/kyně AS za studentskou komoru. 
- H. Novotná navrhla na post předsedy AS M. Hanyše. M. Hanyš s kandidaturou souhlasil 

s poznámkou, že od září bude v zahraničí a budou muset být, v případě jeho zvolení, vyhlášeny nové 
volby, protože on již nebude moci tuto funkci vykonávat. 

- L. Císařovská a J. Kružík navrhli M. Pražákovou Seligovou na post místopředsedkyně AS za 
pedagogické pracovníky. M. Pražáková Seligová s kandidaturou souhlasila. 

- J. Češka navrhl na post místopředsedkyně za pedagogické pracovníky M. Zandlovou. M. Zandlová 
s kandidaturou souhlasila. 

- R. Holodňák navrhl na post místopředsedkyně AS za studentskou komoru M. Voldřichovou. M. 
Voldřichová s kandidaturou souhlasila. 

Volební komise byla zvolena ve složení: L. Císařovská, M. Keltner 

Hlasování o složení předsednictva AS FHS UK v tajném hlasování: 
Předseda AS FHS UK: 
Kandidát M. Hanyš 
Platných hlasů: 13; pro: 12, proti: 0, zdržel/a se: 1 

č. j.: UKFHS/182838/2018-4



 

 

Předsedou AS FHS UK se stal M. Hanyš. 
 
Místopředsedkyně AS FHS UK za pedagogické pracovníky: 
Kandidátky: M. Zandlová, M. Pražáková Seligová 
Platných hlasů 13; M. Zandlová: 6, M. Pražáková Seligová: 7 
Místopředsedkyní AS FHS UK za pedagogické pracovníky se stala M. Pražáková Seligová 
 
Místopředsedkyně AS FHS UK za studentskou komoru: 
Kandidátka M. Voldřichová 
Platných hlasů 13; pro: 12, proti: 0, zdržel/a se: 1 
Místopředsedkyní AS FHS UK za studentskou komoru se stala M. Voldřichová 
 

3) Schválení programu jednání 
J. Kružík navrhl doplnit bod programu, po schválení zápisu ze 14. 12. 2017, týkající se vystoupení A. 
Valsamise na zasedání AS FHS UK 14. 12. 2017. 
Program v upraveném pořadí: 
1. Uvítání nových členů AS FHS UK 
2. Volba předsednictva AS FHS UK 
3. Schválení programu jednání  
4. Schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK 14. prosince 2017 
5. Vyjádření k vystoupení A. Valsamise na zasedání AS FHS UK 14. 12. 2017 
6. Doplňující volby do AS FHS UK 
7. Projednání akreditačních materiálů studijních programů: 

a. mgr. – historická sociologie; 
b. mgr. – řízení a supervize; 
c. mgr. – kulturní dějiny Evropy; 
d. Ph.D. – studia občanského sektoru; 
e. Ph.D. – sociální práce; 
f. Ph.D. – německá a francouzská filosofie 

8. Různé 
Návrh byl schválen tichým souhlasem. 
 

4) Schválení zápisu ze zasedání 14. 12. 2017 
K zápisu nebyly vysloveny žádné připomínky. 
 
Hlasování o schválení zápisu: 
Plénum: 13, pro: 12, proti: 0, zdržel/a se: 1 
Návrh ze zasedání 14. 12. 2017 byl schválen. 
 

5) Diskuse k vystoupení A. Valsamise na zasedání AS FHS UK 14. 12. 2017 
- J. Kružík na úvod zdůvodnil, proč muselo být A. Valsamisovi ukončeno studium a nebylo možno 

mu udělit individuální studijní plán. 
- Do následné diskuse se zapojili: H. Novotná, L. Císařovská, J. Horský, M. Pražáková Seligová, J. 

Marek, R. Holodňák a J. Češka. 
- H. Novotná vznesla návrh, aby se ke konání A. Valsamise sešlo vedení fakulty s předsednictvem AS 

FHS UK a určilo další postup jednání. 
AS FHS UK se věcí A. Valsamise bude zabývat na dalším zasedání AS FHS UK. 
 

6) Doplňující volby do studentské komory AS FHS UK 
M. Hanyš poděkoval všem přítomným, kteří se zapojili do propagace doplňujících voleb, a konstatoval, 
že volební komise nedostala žádné připomínky k výsledku či průběhu voleb. 
 

7) Projednání akreditačních materiálů: 



 

 

a. mgr. – historická sociologie; 
b. mgr. – řízení a supervize; 
c. Ph.D. – studia občanského sektoru; 
d. Ph.D. – sociální práce; 
e. Ph.D. – německá a francouzská filosofie 
- Bod uvedla M. Pětová, která oznámila, že magisterský program Kulturní dějiny Evropy naznal ještě 

drobných změn a stahuje ho tedy z tohoto projednávání. Ostatní materiály okomentovala s tím, že se 
jedná o první vlnu akreditací a všechny předkládané materiály velmi vycházejí ze stávajících 
akreditací, čili byly připraveny relativně rychle a nebylo třeba je příliš měnit. 

 
Diskuse: 
- M. Zandlová se zeptala, kdy proběhne další vlna akreditací. M. Pětová uvedla, že v březnu. 
- J. Marek vznesl dotaz na novinky v oblasti slučování doktorských programů. M. Pětová uvedla, že 

vznikly tzv. koordinační rady, které se budou tématem zabývat na celouniverzitní úrovni. 
- J. Češka a M. Zandlová se dotázali na míru standardizace akreditací z hlediska počtu povinných 

předmětů a jejich kreditového ohodnocení. M. Dohnalová odpověděla, že z důvodu různorodosti 
oborů FHS UK a relativně striktním nadřízeným předpisům již žádné předpisy usilující o 
standardizaci oborů od vedení fakulty nevzešly. 

- M. Hanyš vyslovil připomínky k povinnostem doktorandů v programu Německá a francouzský 
filosofie. M. Pětová přislíbila předání těchto připomínek garantovi programu. 
 

Do následné diskuse se ještě zapojili: J. Horský, H. Novotná 
 
AS FHS UK projednal akreditace navazujících magisterských programů - historická sociologie, řízení a 
supervize a doktorských programů - studia občanského sektoru, sociální práce a německá a francouzská 
filosofie. 
 

8) Různé 
1. M. Voldřichová informovala plénum, že se sešla studentská komora ještě v předchozím období dne 

18. 12. 2017 a schválila bez připomínek žádost studentského spolku Studenti FHS UK podle OD 
13/2015, Čl. 3, písm. b. „podpora dlouhodobých studentských aktivit“ ve výši 100 000 Kč. 

2. M. Keltner přednesl plénu dotaz směřující k opravování známek a jejich zápisu do SIS. Dle stávající 
praxe, se při opravném pokusu předchozí známka musí snížit na 4, aby mohla být zapsána známka 
z dalšího pokusu. Celkový průměr je tedy vypočítáván i se sníženou známkou.  
M. Hanyš podotkl, že takový postup je nežádoucí, byl již v minulosti předmětem diskuze a kritiky. 
Vyzval vedení fakulty k přípravě novely Stipendijního řádu FHS UK, která tuto věc upraví. M. 
Pětová dodala, že je nutno tuto situaci řešit a bude se jí v nebližší době zabývat. 

3. H. Novotná a M. Zandlová uvedly, že 14 týdenní semestr je dlouhý vzhledem k velmi krátkému 
zkouškovému období (především v zimním semestru). 
M. Pětová přislíbila, že toto vezme v potaz při sestavování harmonogramu na další akademický rok. 

 
9) Příští zasedání AS FHS UK proběhne ve čtvrtek 8. 3. 2018. 

 
 

Zapsala: Magdaléna Voldřichová 


