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Zápis ze zasedání Akademického senátu 

Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy 

dne 12. dubna 2018 

Přítomné senátorky a senátoři: 

Lily Císařovská, Jakub Češka, Milan Hanyš, Pavel Himl, Jan Horský, Hedvika Novotná, Markéta 

Pražáková Seligová, Magdaléna Voldřichová, Markéta Zandlová, Jakub Zelenka 

Omluvené senátorky a senátoři: 

Matěj Gažda, Radek Holodňák, Miloslav Keltner, Josef Kružík, Zuzana Terry 

Hosté: 

Marie Pětová (děkanka fakulty), Karel Strnad (tajemník fakulty), Jakub Marek (zástupce fakulty 

v AS UK) 

Návrh programu zasedání: 

1) Schválení zápisu ze zasedání dne 8. března 2018

2) Výroční zpráva o hospodaření fakulty za rok 2017

3) Poplatky za studium

4) Akreditace studijních programů:

a) Studia mediální komunikace (navazující magisterský studijní program)

b) Filosofie v kontextu humanitních věd (navazující magisterský studijní program)

c) Sociální a kulturní ekologie (navazující magisterský studijní program)

d) Antropologická studia (navazující magisterský studijní program)

e) Člověk a prostředí (doktorský studijní program)

5) Různé

Program zasedání dne 12. dubna 2018 byl schválen tichým souhlasem. 

1) Schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK ze dne 8. března 2018

Usnesení: AS FHS schvaluje zápis ze zasedání AS FHS UK ze dne 8. března 2018 byl 

schváleno. 

Hlasování: 10-0-0 

Usnesení bylo přijato. 

2) Výroční zpráva o hospodaření fakulty za rok 2017

Tajemník fakulty seznámil akademický senát fakulty s výroční zprávou o hospodaření fakulty

za rok 2017. Fakulta v minulém roce zaznamenala příjmy v hodnotě 179 392 000 Kč a výdaje

č. j.: UKFHS/182840/2018-5
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ve výši 176 802 000 Kč, což činí celkovou bilanci ve výši 259 000 Kč.  Celkový přebytek byl 

dán do fondu reprodukce majetku. Předseda senátu ocenil dobré hospodaření fakulty a 

ponechal prostor pro případnou diskuzi. 

Usnesení: AS FHS UK projednal a schválil zprávu o hospodaření fakulty za rok 2017. 

Hlasování: 10-0-0 

Usnesení bylo přijato. 

3) Poplatky za studium 

Děkanka fakulty navrhla odpuštění poplatku za studium studentce Ivaně Šťovíčkové (UKČO 

80995163), neboť dotyčná doložila, že se nachází ve stavu hmotné nouze. Senátor P. Himl 

vznesl dotaz na vznik celé záležitosti.  Děkanka uvedla, že studentka reagovala na výzvu o 

zaplacení poplatku za studium, která jí byla zaslána. V současné době má studentka přerušené 

studium ze sociálních důvodů. Pravděpodobně podala žádost o přerušení studia pozdě a byl jí 

proto vyměřen poplatek, přestože v dané době již fakticky nestudovala. Předseda senátu 

konstatoval, že by uvítal, aby se akademický senát fakulty nezabýval konkrétní sociální situací 

studentů a měl svého zástupce ve Škodní komisi FHS UK. 

Usnesení: Senát schvaluje návrh na odpuštění za studium studentce Ivaně Šťovíčkové (UKČO 

80995163). 

Hlasování: 10-0-0 

Usnesení bylo schváleno. 

4) Akreditace studijních programů 

Děkanka fakulty nejprve senát informovala o tom, že ve dvou studijních programech, které 

byly projednány již na minulých zasedáních akademického senátu, došlo v procesu 

schvalování návrhu akreditace k dílčím změnám. Navrhovaný studijní program Studia 

dlouhověkost byl odebrán ze vzdělávací oblasti sociální práce a zůstává tedy pouze 

v oblastech sociologie a zdravotní vědy. 

Studijní program Sémiotika a filosofie komunikace byl odebrán z oblasti mediální a 

komunikační studia a měl by být akreditován jen ve vzdělávací oblasti filosofie. 

Senát vzal uvedené změny na vědomí. 

a) V souvislosti s magisterským studijním programem Studia mediální komunikace 

představila děkanka fakulty garanta programu, doc. Mgr. Jakub Češku, Ph.D. 

V následné diskuzi projevil senátor P. Himl obavu o možnou kolizi s některými 

studijními programy na jiných fakultách Univerzity Karlovy. Garant J. Češka uvedl, 

že jmenovaný studijní program Studia mediální komunikace se od jiných programů 

provozovaných na FF UK a FSV UK významně liší teoretickým a metodologickým 

zakotvením v naratologii. 
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b) V souvislosti s navazujícím magisterským studijním programem Filosofie v kontextu 

humanitních věd se senátor P. Himl domnívá, že uvedený program může značně 

kolidovat se specializací Filosofická antropologie v navazujícím magisterském studiu 

Antropologická studia. Děkanka fakulty senát ujistila, že oba programy jsou 

kompatibilní a některé kurzy budou sdílené ve studijních plánech obou studijních 

programů.  Senátor AS UK J. Marek doplnil, že studijní obor Filosofie v kontextu 

humanitních nemá stejný profil absolventa jako studijní program Antropologická 

studia, respektive specializace Filosofická antropologie. 

c) Děkanka fakulty uvedla, že u navazujícího magisterského studijního programu 

Sociální a kulturní ekologie, došlo ke změně garanta studijního oboru. Jako garanta 

programu navrhne doc. PaedDr. Tomáše Háka, Ph.D. Doc. Hák bude garantovat i 

doktorský program Člověk a příroda. Předseda akademického senátu uvedl, že by 

bylo vhodné, aby do doktorského programu byli zapojeni ve větší míře také stávající 

vyučující fakulty, ať už ze stávajícího navazujícího magisterského oboru Sociální a 

kulturní ekologie, nebo z kateder, v nichž jsou lidé, kteří se environmentálním 

tématům z různých perspektiv věnují (zejména na katedře obecné antropologie). Tento 

názor podpořila i senátorka M. Zandlová, která zároveň upozornila na složení oborové 

rady: převládají lidé, kteří se oboru přímo nevěnují, a oborová rada nemá vhodnou 

věkovou strukturu. Senátor J. Horský v této souvislosti konstatoval, že složení 

oborové rady nemusí být nutně obsazeno pouze zástupci z daného oboru. V případě 

environmentálních studií je z jeho pohledu velmi důležitá mezioborová komunikace, 

kterou je potřeba podporovat. Děkanka M. Pětová přislíbila, že bude výtky garantovi 

oboru tlumočit, nicméně upozornila na nedostatek habilitovaných pracovníků v tomto 

oboru na fakultě. 

d) Děkanka představila návrh akreditace navazujícího magisterského oboru 

Antropologická studia. K návrhu nebyla žádná diskuze. 

Usnesení: AS FHS UK projednal návrhy studijních programů Studia mediální komunikace, 

Filosofie v kontextu humanitních věd, Sociální a kulturní ekologie, Antropologická studia a 

doktorského programu Člověk a prostředí. 

Hlasování: 10-0-0 

Usnesení bylo přijato. 

5) Různé 

• Děkanka fakulty představila akademickému senátu harmonogram akademického roku 

2018/2019. Následně proběhla diskuze. Senátorka H. Novotná a předseda senátu M. 

Hanyš se vyjádřili pro návrat k 13 týdennímu zimnímu i letnímu semestru. Děkanka 

fakulty M. Pětová v této souvislosti připomněla, že je zrušena kontrola studia za zimní 

semestr a zkouškové období za zimní semestr proto pro studenty už není teoreticky tak 
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náročné. Pokud by se v následujícím akademickém roce výuka o jeden týden v zimním 

semestru zkrátila, konala by se výuka v lednu 2019 jen dva dny a to ve čtvrtek 3. a v pátek 

4. ledna 2019, protože vánoční prázdniny jsou rektorem vyhlášeny až do 2. 1. 2019 

včetně. Podle H. Novotné a M. Hanyše termíny výuky a zkouškového by měly odpovídat 

tomu, co je běžné na jiných fakultách UK, kde je běžný 13 týdenní zimní i letní semestr. 

• Zástupce fakulty v AS UK J. Marek přednesl zprávy z akademického senátu univerzity: 

− Finanční bonus přidělený vysokým školám vládou ČR se na univerzitě projevil 

navýšením financí o 530 milionů korun.  

− Poté J. Marek informoval o spolupráci se zahraničními univerzitami v rámci 

programu 4U. Děkanka fakulty vyjádřila nápadům, které se dají realizovat 

v programu 4U, podporu. 

− Dále na základě podnětu studentek z katedry genderových studií fakulty tlumočil 

akademickému senátu fakulty výzvu k posílení administrativní podpory 

zahraničních studentů. Děkanka vyjádřila otevřenost hledat řešení a ochotu 

vyslechnout konkrétní návrhy.  

− Na dotaz senátorky M. Zandlové, zda je na fakultě vytvořena nějaká oficiální 

strategie nebo koncepce mezinárodní spolupráce, uvedla děkanka fakulty, že 

nikoli. Senátor J. Horský její absence není chybou. Podle jeho názoru je lepší 

nechat prostor samostatné iniciativě vyučujících „zdola“, který kontakty se 

zahraničními partnery mají a rozvíjejí ty, které považují za smysluplné.  

• Akademický senát fakulty se dohodl, že další zasedání se uskuteční ve čtvrtek 31. května 

2018. 

 

 

 

 

 

Zapsal: Jakub Zelenka 


