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Zápis ze zasedání 

Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy 

dne 21. června 2018 

Přítomné senátorky a senátoři: 

Lily Císařovská, Jakub Češka, Milan Hanyš, Pavel Himl, Radek Holodňák, Jan Horský, Miloslav 

Keltner, Josef Kružík, Markéta Zandlová, Jakub Zelenka 

CELKEM PŘÍTOMNO: 10 

Omluvené senátorky a senátoři: 

Matěj Gažda, Hedvika Novotná, Markéta Pražáková Seligová, Zuzana Terry, Magdaléna 

Voldřichová 

CELKEM OMLUVENO: 5 

Nedostavili se bez omluvy: - 

CELKEM BEZ OMLUVY: 0 

Hosté: 

Ondřej Špaček (Komise pro vědeckou činnost RVŠ) 

V 16.00 uvítal předseda akademického senátu všechny přítomné a zahájil jednání senátu. 

Představil následující navrhovaný program jednání: 

1) Schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK dne 31. května 2018

2) Schválení Výroční zprávy o činnosti fakulty za rok 2017

3) Činnost zástupce fakulty v Komisi pro vědeckou činnost Rady vysokých

škol

4) Různé

Předseda senátu poté vyzval k rozpravě o návrhu programu. K rozpravě se nikdo nepřihlásil. 

K návrhu programu zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.  

Program zasedání dne 21. června 2018 byl schválen tichým souhlasem. 

č. j.: UKFHS/182842/2018-3
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1) Schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK ze dne 31. května 2018 

Předseda senátu vyzval přítomné senátory, aby sdělily svoje případné připomínky k 

zápisu a otevřel rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. K uvedenému zápisu nebyly 

vzneseny žádné připomínky. 

NÁVRH USNESENÍ: AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání AS FHS UK ze dne  

        31. května 2018. 

 

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 10 

Hlasování:  PRO:     10 

     PROTI:    0 

ZDRŽELO SE:  0 

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

2) Schválení Výroční zprávy o činnosti fakulty za rok 2017 

Děkanka Marie Pětová v úvodním slovu odkazuje na znění výroční zprávy. Jako 

významné úspěchy vypichuje zvládnutí aplikace nových novel zákona či úspěšně 

provedené změny studijního plánu. Akademický senát byl vyzván v předstihu k 

případným korekcím výroční zprávy. Žádné korekce se však k děkance nevrátily. 

Předseda senátu poděkoval děkance za úvod k tématu a otevřel rozpravu. 

• Senátor J. Kružík chválí úspěchy fakulty, odkazuje k vysokému počtu 

zahraničních studentů a třem stům současným doktorandům. Připomíná, že by 

obsahem výroční zprávy měly být i obrazové materiály dokumentující stav 

fakultních budov. Vzápětí vyjadřuje obavu z klesajícího počtu absolventů na 

bakalářské a magisterské úrovni. Situaci je třeba sledovat a dávat pozor, aby 

nízké číslo absolventů nezačalo demotivovat zájemce o studium. 

  Děkanka M. Pětová souhlasí s dodáním fotografií budov do výroční zprávy. 

Co se poklesu absolventů týče, vyjádřila se senátorem Kružíkem souhlas. Dle 

děkanky probíhají modelové výpočty ideálního počtu studentů a absolventů. 

Situaci by také mohl pomoci nový ruční systém kontroly studia a nové výukové 

programy s důrazem na kontaktní výuku. 

• Děkanka Pětová zmiňuje problém s financováním dle počtu přijatých studentů, 

což vede k tomu, že se laťka pro přijetí snižuje. V této věci je tak třeba najít 

rozumnou míru. 

  Senátor P. Himl předkládá data: v roce 2017 absolvovalo 286 studentů, 

zatímco do bakalářského studia se přihlásilo 860. To podle senátora Himla 

ukazuje na nepoměr, který je ale specifickým prvkem studia na fakultě. 
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Zdůrazňuje, že otázkou by nemělo být jak studenty přijímat, ale jak je udržet 

při studiu. Cestou by mohlo být lepší vedení studentů, řešení problémů 

motivace doktorandů a snaha o to, aby se vysoké školy financovaly podle 

absolventů. 

  Senátor M. Hanyš poukazuje na zvyšující se roli tzv. „graduation rate“. 

  Senátor J. Kružík poukazuje na několik problémů: 

1) Říká, že fakulta tři čtvrtiny svých studentů vyhazuje. 

2) Mluví o problémech mentálního vypadnutí ze studia, které pozoruje u 

studentů, kteří chodí na státnice až několik let po studiu 

3) Lidé odchází, protože zjistí, že se po nich něco chce. 

4) Nepřipadá mu, že by se úroveň prváků snižovala. 

• Senátor J. Horský kontruje, že kvalita studentů upadá. Mají prý problémy s 

motivací. Podle Horského by mělo smysl vyhlašovat konkurzní stipendia pro 

doktorandy, ve kterých by studenti soutěžili o stipendia na svou činnost. 

• Senátor M. Hanyš podotýká, že studentů je moc, ale habilitovaných pracovníků 

málo. Dochází k úpadku počtu projektů, doktorandi netvoří týmy. Seniorní 

pracovníci by se měli více zapojovat a učit juniorní pracovníky. 

  Senátor J. Horský podotýká, že je těžké habilitované pracovníky sehnat. Na 

velké granty podle něj prostředky jsou. 

• Děkanka M. Pětová dále mluví o složitosti financování a křehkosti pracovišť. 

Ačkoliv existují možnosti získání grantů (GAČR, PRIMUS, UNCE), podání 

znesnadňuje složitá administrativa. Děkanka také říká, že nemůže udělat nic s 

tím, že kolegové žádosti o granty nepodávají. Je otevřena jakékoli iniciativě. K 

otázce počtu doktorandů dodává, že jejich nižší počet je spojen se specifičností 

humanitního studia. 

• Senátor J. Češka říká, že ti, kteří publikují nejvíc, nakonec odcházejí jinam. 

Hodně prý jde o perspektivy publikace. Je to důležitý motivační prvek. 

• Děkanka M. Pětová sděluje, že žádosti u GAČR se potýkají se střídavou 

úspěšností.  

  Senátor M. Hanyš vyjadřuje pozdvižení nad tím, že „sólisté“ si „vyboxují“ 

peníze pro sebe, ale ne pro fakultu. Senátor J. Kružík na toto konto zdůrazňuje, 

že si fakulta finančně vede na výbornou. 

• Senátor. P. Himl říká, že stav, ve kterém jsou granty přilepšením k platu, není 

dobrý. Je třeba věnovat úsilí zvyšování platů, absolventů i výrazných osobností 

fakult. Senátorka M. Zandlová podotýká, že studijní a vědecká činnost je přece 

propojená. Zdůrazňuje roli interdisciplinarity v sociální vědě.  
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  Senátor M. Keltner dodává, že už nyní pro studenty existuje možnost 

zapsat si předmět, ve kterém se mohou naučit, jak správně a efektivně žádat o 

granty. Podporujme v tomto směru vývoj fakulty, říká. 

• Senátor M. Hanyš do debaty vnáší otázku nízkého počtu českých studentů 

vyjíždějících studovat do zahraničí. Čeští studenti fakulty vykazují nízkou 

mobilitu. 

  Senátor R. Holodňák poukazuje na to, že značná část studentů musí při 

studiu pracovat, a to často na pozicích, ze kterých není možné na tři měsíce 

odjet, vzdát se všech závazků, zanechat za sebou rozjeté projekty, a doufat, že 

se budou mít kam vrátit, až přijedou z Erasmu. Děkanka M. Pětová souhlasí, že 

mobilita studentů klesá. 

  Senátorka M. Zandlová vznáší dotaz, zda je známo, kolik zhruba studentů 

na fakultě pracuje. 

  Host Ondřej Špaček říká, že studenti fakulty nepracují více, než studenti 

jiných fakult. Přesto jsou však charakterističtí tím, že pochází z relativně 

chudších sociálních podmínek, což může být spojeno s jejich studijní mobilitou. 

  Senátor M. Keltner se domnívá, že s tím, jaké jsou možnosti cestovat, také 

mizí prestiž mezinárodního studia. 

Do rozpravy se dál nikdo nepřihlásil. Předseda senátu tedy rozpravu ukončil a vyzval 

senátorky a senátory k hlasování o schválení Výroční zprávy o činnosti fakulty za rok 

2017. 

NÁVRH USNESENÍ: AS FHS UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti fakulty  

za rok 2017. 

 

 CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 10 

Hlasování:  PRO:     10 

    PROTI:    0 

    ZDRŽELO SE:  0 

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

3) Činnost zástupce fakulty v Komisi pro vědeckou činnost Rady vysokých škol 

Předseda senátu představil hosta O. Špačka a předal mu slovo. O. Špaček informoval AS 

FHS UK o své činnosti v Komisi pro vědeckou činnost RVŠ. V únoru byla komise 

ustanovena. Od té doby O. Špaček čeká na agendu, kterou by v zájmu fakulty v RVŠ 

projednával. 
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• Senátor J. Kružík říká, že je Špačkova pozice důležitá, neboť může sledovat 

reakce na různá nadhozená témata. Říká, že je třeba dění sledovat. 

• Host O. Špaček říká, že se mu zatím těžko určuje hodnota informací, které 

získává. Přislíbil, že bude dění v RVŠ nadále aktivně sledovat a informovat o 

něm. 

• Děkanka M. Pětová uvádí, že se v RVŠ momentálně nic zajímavého neděje, ale 

snad se chystají změny, které by mohly být pro fakultu výhodné. 

Do rozpravy se dál nikdo nepřihlásil. Předseda senátu tedy rozpravu ukončil a 

vyzval k jednání o dalším bodu programu. 

4) Různé 

• Senátor J. Kružík se ptá, jak to vypadá s průběhem schvalování nových akreditací 

studijních programů. Děkanka M. Pětová sděluje, že vše probíhá, jak má, až na 

drobné problémy s magisterským programem Řízení a supervize, kde se řeší 

drobné obtíže. S prorektorkou se také řeší námitky ohledně věku studijních 

garantů. 

• Senátoři AS FHS UK poděkovali senátoru M. Hanyšovi za veškerou činnost a 

úsilí, které projevil během výkonu své funkce předsedy senátu, na níž během 

minulého zasedání senátu rezignoval. 

Předseda senátu poděkoval všem za účast a v 17.30 zasedání senátu ukončil. 

 

 

Zapsal: Bc. Radek Holodňák 


