č. j.: UKFHS/182839/2018-5

Zápis z jednání Akademického senátu
Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy
8. 3. 2018

Přítomni
Lily Císařovská; Jakub Češka (od 17:15), Milan Hanyš, Jan Horský, Pavel Himl, Josef Kružík (do 18:30),
Hedvika Novotná, Markéta Pražáková Seligová, Markéta Zandlová, Matěj Gažda, Radek Holodňák (do
18:00), Miloslav Keltner (do 18:00), Magdaléna Voldřichová, Jakub Zelenka
Omluveni
Zuzana Terry
Hosté
Marie Pětová, Jana Jeníčková

Návrh programu:
1) Schválení zápisu ze zasedání AS dne 8. února 2018
2) Návrh rozdělení institucionální podpory pro rok 2018 na jednotlivé programy Progres
uskutečňované na FHS UK
3) Akreditační materiály studijních programů
a. Bc. - Liberal Arts and Humanities
b. Bc. - Studium humanitní vzdělanosti
c. Mgr. - Kulturní dějiny Evropy
d. PhD. - Aplikovaná etika
e. PhD. - Historická sociologie
f. PhD. - Obecná antropologie
g. PhD. - Studia dlouhověkosti
h. PhD. - Soudobé evropské dějiny
i. PhD. - Sémiotika a filozofie komunikace

4) Podmínky studia na FHS UK pro studenty se speciálními potřebami (ad stížnost A. Valsamise)
5) Různé
Program byl schválen tichým souhlasem.

1) Schválení zápisu ze zasedání 8. 2. 2018

Nebyly vzneseny žádné připomínky ani úpravy.
Návrh byl schválen 12 – 0 – 1

2) Rozdělení prostředků Progres
Paní děkanka informuje senát o schůzce koordinátorů jednotlivých programů. Výsledkem je níže
uvedené přerozdělení financí:

Q16 Environmentální výzkum 451.843,Q17 Příprava učitele a učitelské profese v kontextu vědy a výzkumu 0,Q18 Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti 1.088.530,Q20 Kultura a společnost 3.664.946,Q21 Text a obraz ve fenomenologii a sémiotice 7.049.202,Q22 Antropologická bádání v rámci přírodních, humanitních a historických věd 10.410.638,Q33 Dětská a vývojová neurologie 155.178,Celková suma přidělených prostředků 22.820.337,-

Milan Hanyš se táže na postup výpočtu rozdělení financí a korekci rozdělení z minulých let, Hedvika
Novotná se připojuje s dotazem na meziroční nárůst. Paní děkanka informuje, že výpočet zůstává
stále stejný a objem financí meziročně mírně narůstá.

3) Projednání akreditačních materiálů studijních programů

Mgr. - Kulturní dějiny Evropy (nově Dějiny moderní evropské kultury)
U tohoto programu se řešil problém překryvů s jinými SP, které jsou na UK. Problém se podařilo
úspěšně vyřešit, program byl lehce upraven a pojmenován nově „Dějiny moderní evropské kultury“.
Pavel Himl v diskusi otevírá téma případného budoucího slučování SP, které se budou jevit z hlediska
rektorátu jako duplicitní, paní děkanka vysvětluje, že slučování se nemůže dít ex post a jen
z rozhodnutí rektorátu, muselo by být výsledkem jednání mezi fakultami.

PhD. – Soudobé evropské dějiny (nově Soudobé evropské kulturní dějiny)
I zde se řešil problém překryvů, odlišnosti SP rovněž zdůrazněny mimo jiné změnou názvu. Paní
děkanka zdůrazňuje, že se u toho studijního programu bude cíleně rozvíjet zahraniční spolupráce.
Celkově je strategií fakulty vytvářet specifické cizojazyčné programy (nikoli připravovat „mutace“ SP
českých). Následně je diskutována potřeba návaznosti na magisterský program Orální historie –
soudobé dějiny.

Markéta Zandlová otevírá debatu o oborových radách doktorských programů. Josef Kružík vysvětluje,
že jejich podoba je čistě věcí garanta, vedení fakulty a rektorátu. Paní děkanka konstatuje, že některé
OR se v souvislosti s novou akreditací razantněji měnily, jiné spíše ne. Jan Horský zdůrazňuje, že v OR
nemusí být jen specialisté z oboru, přítomnost odborníků z jiných oblastí je žádoucí. Pavel Himl se
zaměřuje specificky na oborovou radu Obecné antropologie a ptá se, zda by se neměla více otevřít
studujícím a školitelkám a školitelům z Gender studies, neboť absolventi tohoto SP nyní nemají kde
absolvovat doktorské studium. Jan Horský odpovídá, že OR Obecné antropologie se bude do
budoucna měnit.
PhD. Obecná antropologie
Garant programu Jan Horský sděluje, že se program moc neměnil, kromě názvu. Informuje o záměru
spolupráce s Etnologickým ústavem a NUDZ. V návaznosti na dotaz Pavla Himla k překryvům s jinými
doktorským SP informuje paní děkanka, Jana Jeníčková a Jan Horský členy senátu o potenciálních
možnostech řešení.

V 17:15 přichází Jakub Češka.
PhD. Sémiotika a filozofie komunikace
Bez připomínek.

PhD. Studia dlouhověkosti
Paní děkanka upozorňuje, že se jedná o nový SP a tedy nedochází ke změnám.
PhD. - Aplikovaná etika
Paní děkanka informuje, že došlo k omlazení personálního obsazení SP.

PhD. - Historická sociologie
Studijní program se zásadní nemění.

Bc. Liberal Arts and Humanities
Garant programu Milan Hanyš upozorňuje, že se nejedná o mutaci českého bakalářského programu,
ale o samostatnou verzi. Změn v SP není mnoho, spíše zohledňují splnitelnost studijních povinností
studujícími. Paní děkanka zdůrazňuje, že anglické studium je pro fakultu velice důležité a bude
intenzivně rozvíjeno.
Bc. - Studium humanitní vzdělanosti
Paní děkanka shrnuje, že SP prochází relativně velkými změnami organizace studia, klíčový nicméně
zůstává akcent na liberálnost studia. Změny mají vést k systematičtějšímu budování odborného
zázemí – nová podoba studia nabízí jasnější základy i trajektorie studia. K nové akreditaci se
pochvalně vyjadřuje Josef Kružík, zmiňuje nicméně, že v nové verzi SP je oslabena ekonomie a také

podíl sociologie není dostatečný. Táže se též na podobu SZZK. Milan Hanyš navazuje na téma
zdánlivého oslabení sociologie a upozorňuje, že dle jeho názoru je v SP naopak silně viditelná
psychologie, byť FHS nežádá o akreditaci v této oblasti vzdělávání a ne všechny uváděné kurzy lze
označit za sociální psychologii (spadající pod OV Sociologie). Na komentáře reaguje Hedvika Novotná,
poukazující na robustní povinný Úvod do sociálních věd, garantovaný prof. Havelkou; ekonomie je
vtažena do ostatních oborů; psychologie byla důkladně promýšlena - současná podoba SP je
výsledkem diskusí s garantem SP a odráží fakt, že je psychologie ve stávající podobě na fakultě nadále
považována za důležitou - nicméně, bude-li to při akreditaci problém, lze upravit. H. Novotná na
závěr konstatuje, že bude připomínky tlumočit kolegovi Vrabcovi a materiály společně projdou.

AS FHS UK projednal akreditace bakalářských programů Liberal Arts and Humanities, Studium
humanitní vzdělanosti, navazujícího magisterského programu Kulturní dějiny Evropy doktorských
programů Aplikovaná etika, Historická sociologie, Obecná antropologie, Studia dlouhověkosti,
Soudobé evropské dějiny, Sémiotika a filozofie komunikace. Návrhy jsou nyní postoupeny vědecké
radě FHS UK.

V 18:00 odchází Radek Holodňák, Miloslav Keltner

4) Podmínky studia na FHS UK pro studenty se speciálními potřebami
Josef Kružík shrnuje opatření, zaměřená na studující se speciálními potřebami. 1) Je třeba nadále
nahrávat přednášky; 2) je žádoucí podporovat asistent(k)y pro studující; 3) je třeba systematicky
informovat o všech opatřeních pro studující se speciálními potřebami, kromě běžných již užívaných
kanálů (informace při zápisu, informace na stránkách FHS) rozesílat tyto informace doporučeným
dopisem spolu k pokyny k zápisu. Jana Jeníčková upozorňuje, že podobné kroky je žádoucí činit,
neboť péče o studující se speciálními potřebami bude součástí hodnocení kvality studia.
Josef Kružík informuje o vývoji stížnosti kolegy A. Valsamise. Senát na základě diskuse formuluje
usnesení, které se stane součástí zápisu z jednání a bude též rozesláno všem osobám, kterým byl
adresován e-mail A. Valsamise. Znění usnesení bylo senátem odhlasováno v poměru 10 – 0 – 2.
Návrh usnesení AS FHS UK:
V souvislosti s dopisem č.j. ? Akademický senát FHS UK zásadně odmítá a důrazně odsuzuje jakékoli
výhružky násilím členům akademické obce.“
Usnesení schváleno v poměru 10 – 0 – 2.

18:30 odchází Josef Kružík.
5) Různé
Pavel Himl se dotazuje na to, jak budou přerozděleny finance z navýšeného rozpočtu prostředků na
vysoké školy. Očekává navýšení stipendií, zajímá se nicméně i o to, zda budou na UK zvýšeny též
základní tarifní platy akademických pracovníků. Paní děkanka odpovídá, že rozpočet fakulty není
významně navýšen a tedy nelze očekávat zvednutí platů, byť by za takovou možnost byla ráda. Milan
Hanyš odhaduje, že dotace fakulty na vzdělávací činnost z prostředků MŠMT se v roce 2018 zvýší

nejméně o 10 milionů korun, neboť již byl zveřejněn rozpis prostředků na jednotlivé vysoké školy, z
něhož je patrný významný nárůst prostředků pro UK. Jana Jeníčková upozorňuje na zvyšující se
význam „graduation rate“, což pro fakultu nenabízí vyhlídku na větší rozpočet a růst platů. Pavel Himl
děkuje za odpovědi, nadále ho však zajímá, kde je možné se informovat o tom, co se děje s třemi
miliardami, o něž byl navýšen rozpočet vysokých škol a konstatuje, že bude svůj dotaz směřovat na
AS UK.

Předseda senátu na závěr předběžně určuje termín dalšího zasedání na 12. 4. 2018.

Zapsala Markéta Zandlová

