č. j.: UKFHS/182844/2018-7

Zápis z jednání Akademického senátu
Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy
dne 13. září 2018

Přítomni:
Jakub Češka, Matěj Gažda, Pavel Himl, Jan Horský, Miloslav Keltner, Josef Kružík, Jakub
Marek, Hedvika Novotná, Markéta Pražáková Seligová, Magdaléna Voldřichová, Markéta
Zandlová, Jakub Zelenka
CELKEM PŘÍTOMNO: 12
Omluveni:
Lily Císařovská, Radek Holodňák
CELKEM OMLUVENO: 2
Nepřítomni:
Zuzana Terry
Hosté:
Marie Pětová (děkanka fakulty), Richard Zika (proděkan pro pregraduální studia), Tomáš
Holeček (pracovník odpovědný za přijímací řízení), Ondřej Hudeček (student)

1) Zahájení zasedání a schválení navrženého programu
V 16.00 uvítala místopředsedkyně akademického senátu Markéta Seligová Pražáková
všechny přítomné a zahájila jednání senátu. Představila následující navrhovaný
program jednání:
1. Zahájení zasedání a schválení navrženého programu
2. Volba předsedy AS FHS UK
3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 21.
června 2018
4. Kontrola a schválení zápisu o hlasování per rollam, které se uskutečnilo
v období 30. 7. – 7. 8. 2018
5. Návrh na jmenování nového proděkana pro vědu a výzkum
(předkládá děkanka M. Pětová)
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6. Návrh pro zřízení nové pozice proděkana pro přijímací řízení a návrh na
schválení jeho jmenování
(předkládá děkanka M. Pětová)
7. Návrh vyhlášení podmínek přijímacího řízení na FHS UK pro ak. rok.
2019/2020
(předkládá T. Holeček)
8. Příprava voleb do AS UK pro období 2019–2022
9. Různé
Místopředsedkyně senátu vyzvala k rozpravě o návrhu programu. K rozpravě se nikdo
nepřihlásil. K návrhu programu zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.
Program zasedání dne 13. září 2018 byl schválen tichým souhlasem.

2) Volba předsedy AS FHS UK
Místopředsedkyně senátu zahájila volbu předsedy s tím, že dle jejího soudu má jít o
volbu celého předsednictva. Po krátké diskuzi se došlo ke konsenzu, že proběhne volba
celého předsednictva, a to ve třech oddělených volbách. Hlasování bude v souladu
s legislativními předpisy tajné.
a) Místopředsedkyně vyzvala k nominacím do volební komise. Navrženi byli
Jakub Češka a Matěj Gažda.
Zahájení hlasování
CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 12
Hlasování:
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Členy volební komise byli jmenováni Jakub Češka a Matěj Gažda.
b) Místopředsedkyně vyzvala k podávání nominací na předsedu AS FHS UK.
• J. Horský navrhuje J. Marka, H. Novotná navrhuje P. Himla. Oba kandidáti
s nominací souhlasí.
• Před volbou oba kandidáti představili své priority ve vztahu k funkci
předsedy senátu.
• Pavel Himl zdůraznil své zkušenosti s univerzitními záležitostmi, jež nabyl
jako člen Rady vysokých škol a vedoucí katedry OA. FHS by si podle něj měla
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uchovat dobré věci z minulosti, jako je třeba bakalářské studium, ale zároveň
se bude muset vyrovnávat s novým trendy v terciálním vzdělávání, jako např.
sociometrické posuzování vědeckého výkonu, zavádění kariérního řádu atp.
Jak předseda hodlá na těchto diskuzích aktivně participovat.
• Jakub Marek nejprve poděkoval dosavadnímu předsedovi AS M. Hanyšovi, že
z AS vytvořil partnera v samosprávném procesu. AS je podle něj nyní
sebevědomější uvnitř FHS UK i UK. J. Marek by v této cestě rád pokračoval s
cílem, aby se AS stal prostředníkem mezi vedením fakulty a akademickou
obcí, tedy inicioval či podílel se na pořádání diskuzních fór různých rozměrů.
Fakulta by měla fungovat na principu důkladně vyjednávaných kompromisů.
• K představení kandidátů nebyly vzneseny žádné doplňující otázky.
Zahájení 1. kola volby předsedy AS FHS UK.
CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 12
Hlasování:
PAVEL HIML: 4 hlasy, JAKUB MAREK: 7 hlasů
ZDRŽELI SE: 1
V 1. kole předseda AS FHS UK většinou všech členů AS FHS UK zvolen nebyl.
Zahájení 2. kola volby předsedy AS FHS UK.
CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 12
Hlasování:
PAVEL HIML: 3 hlasy, JAKUB MAREK: 7 hlasů
ZDRŽELI SE: 2
Předsedou AS FHS UK byl většinou hlasů všech přítomných senátorek a
senátorů zvolen Jakub Marek.
c) J. Marek se ujímá řízená zasedání a vyzývá k nominacím na místopředsedu
senátu s poukazem, že předsednictvo senátu musí dle legislativy tvořit alespoň
jeden zástupce z řad učitelů a jeden zástupce z řad studentů.
J. Horský navrhuje M. Seligovou Pražákovou, která vzápětí nominaci odmítá.
J. Marek navrhuje P. Himla, který nominaci odmítá s odkazem na to, že by
předsednictvo mělo být různorodé co do afilací, genderu atd.
J. Marek nominuje H. Novotnou, která nominaci přijímá.
Žádné další návrhy nebyly vzneseny.
Zahájení volby místopředsedy AS FHS UK.
CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 12
Hlasování:
HEDVIKA NOVOTNÁ: 10 hlasů
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ZDRŽELI SE: 2
Místopředsedkyní AS FHS UK byla zvolena Hedvika Novotná.
d) Předseda senátu vyzývá k nominacím na místopředsedu senátu.
J. Zelenka navrhuje Magdalénu Voldřichovou, která s nominací souhlasí.
Žádné další návrhy nebyly vzneseny.
Zahájení volby místopředsedy AS FHS UK.
CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 12
Hlasování:
MAGDALÉNA VOLDŘICHOVÁ: 11 hlasů
ZDRŽELI SE: 1
Místopředsedkyní AS FHS UK byla zvolena Magdaléna Voldřichová.

3) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK ze dne 21. června 2018
Předseda senátu vyzval přítomné senátorky a senátory, aby sdělili své připomínky
k zápisu, a otevřel rozpravu. Do rozpravy se přihlásila M. Zandlová s komentářem, že
zápis neobsahuje vše, co bylo na jednání diskutováno, ale že vzhledem k obrovskému
časovému odstupu, s nímž byl zápis senátu rozeslán, už nemůže jednotlivé body přesně
doplnit. Rozvinula se diskuze o možnostech tvorby zápisů ze zasedání senátu, která byla
uzavřena s tím, že se nové předsednictvo senátu dohodne s vedením fakulty o možnosti
delegovat agendu zápisů z jednání senátu na některého ze zaměstnanců fakulty.
K projednávanému zápisu nebyly vzneseny žádné konkrétní připomínky.
NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání AS FHS UK ze dne
21. června 2018.

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 12
Hlasování:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE: 3
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

4) Kontrola a schválení zápisu o hlasování per rollam, které se uskutečnilo
v období 30. 7. – 7. 8. 2018
Předseda senátu uvedl bod jednání shrnutím, že usnesení, o němž se per rollam
hlasovalo, nebylo schváleno, a otevřel rozpravu o schválení zápisu z tohoto hlasování. J.
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Kružík upozornil na možný nesoulad znění zápisu ve vztahu ke směrnicím GDPR. H.
Novotná navrhla úpravu zápisu v tom smyslu, že osobní údaje stěžovatele budou
zaměněny za číslo jednací předmětné stížnosti.
POZMĚŇOVACÍ NÁVRH: Navrhujeme vyškrtnout v zápise jméno stěžovatele a
uvádět pouze jednací číslo.
CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 12
Hlasování:

PRO:
PROTI:

11
0

ZDRŽELI SE: 1
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK schvaluje hlasování per rollam, které se
uskutečnilo v období 30.7. – 7. 8. 2018, v souladu s úpravami
ve smyslu schváleného pozměňujícího návrhu.

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 12
Hlasování:

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽELI SE: 2
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

5) Návrh na jmenování nového proděkana pro vědu a výzkum
(předkládá děkanka M. Pětová)
Děkanka FHS UK stručně rekapitulovala situaci v agendě vědy a výzkumu a vyjádřila
poděkování dosavadnímu proděkanovi doc. Skovajsovi za odvedenou práci. J. Marek
navrhl, že by poděkování mohl vyjádřit i senát. Do rozpravy k tomuto usnesení se nikdo
nepřihlásil.
NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK děkuje panu doc. Dr. Marku Skovajsovi za
odvedenou práci na pozici proděkana pro vědu a výzkum.

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 12
Hlasování:

PRO:

12

PROTI:

0

ZDRŽELI SE: 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
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•

Následně paní děkanka představila svůj záměr budoucího spravování agendy
vědy a výzkumu na FHS UK. S ohledem na razantní nárůst této agendy bude
z kompetencí a zodpovědnosti proděkana pro vědu a výzkum vyčleněna agenda
habilitačního a jmenovacího řízení. Tu bude dočasně spravovat stávající
proděkanka pro zahraniční vztahy doc. Holmerová. Jako novou proděkanku pro
vědu a výzkum pak paní děkanka navrhuje doc. G. Seidlovou Málkovou, která
naplňuje očekávání od této pozice jak co do svého vědecko-akademického
postupu, tak co do manažerských schopností a zkušeností.

•

Předseda senátu zahájil rozpravu a sám ji otevřel poznámkou, že byť senát
kandidáty na proděkany neschvaluje, ocenil by, aby součástí programu jednání
byly jejich životopisy. Z další diskuze, v níž vystoupili J. Marek a P. Himl, vyplynul
zájem AS o to, jak se vedení FHS vztahuje k současným změnám v agendě vědy a
výzkumu. Rozprava byla uzavřena konsenzem, že se reflexi a vizím předmětné
agendy bude AS věnovat jak v rámci dalšího jednání, tak i při příležitosti
zvláštních setkání s vedením fakulty za přítomnosti nové proděkanky. Otevřelo se
též téma akreditace habilitačního a jmenovacího řízení (J. Horský), jehož příprava
bude podle paní děkanky záhy zahájena.

NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK vzal na vědomí změnu na pozici proděkana pro
vědu a výzkum.

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 12
Hlasování:

PRO:

12

PROTI:

0

ZDRŽELI SE: 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

6) Návrh pro zřízení nové pozice proděkana pro přijímací řízení a návrh na
schválení jeho jmenování
(předkládá děkanka M. Pětová)
V souvislosti s nově zřizovanou pozicí proděkana pro přijímací řízení a diskuzí
k předchozímu bodu jednání načrtla paní děkanka změny ve vedení fakulty, kdy
zaniknou dosavadní pozice proděkanů pro vnější vztahy (prof. Sokol) a pro záležitosti
studentů (doc. Pinc), byť oba jmenovaní zůstanou členy Kolegia děkana. Dosavadní
agenda těchto proděkanů bude distribuována mezi jiná pracoviště resp. na nové
proděkany. Mj. i v tomto kontextu je tedy na místě zřídit novou pozici proděkana pro
Strana 6 z 11

přijímací řízení, na níž s ohledem na dosavadní fungování dané agendy paní děkanka
navrhuje jmenovat dr. T. Holečka.
Předseda senátu otevřel rozpravu, v níž dotazy či komentáře kladli J. Marek, H.
Novotná, P. Himl, M. Zandlová. J. Horský a J. Kružík a která se soustředila na (a)
množství proděkanů ve vztahu k velikosti fakulty, (b) relevance a zdůvodnění
nezbytnosti specifické pozice proděkana právě jen pro agendu přijímacího řízení, (c)
zvážení vymezení agendy pro vnější vztahy a případného rozdělení kompetencí mezi
proděkany, jichž se agenda vnějších vztahů týká.
M. Pětová uvedla, že (ad. a) v souladu s výše uvedenými změnami je počet proděkanů
adekvátní, (ad. b) navrhovaná pozice proděkana pro přijímací řízení je obvyklá na
jiných fakultách, je systémově nezbytná kvůli partnerství s rektorátem, pozici ve vztahu
k vyřizování přezkumů atp., a že zároveň díky dlouhodobé úspěšné spolupráci považuje
za vhodné členství T. Holečka v Kolegiu děkana, (ad. c) ve vztahu k agendě vnějších
vztahů má v plánu vytvořit ve vedení FHS UK novou pozici, přičemž vzájemné
kompetence a zodpovědnosti důkladněji představí ve chvíli, kdy bude tento návrh
předkládat.
17:30 odešel J. Češka
NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK vzal na vědomí zřízení pozice proděkana pro
přijímací řízení a jmenování dr. Holečka do této pozice.

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 11
Hlasování:

PRO:

11

PROTI:

0

ZDRŽELO SE: 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

7) Návrh vyhlášení podmínek přijímacího řízení na FHS UK pro ak. rok.
2019/2020
(předkládá T. Holeček)
Úvodem k bodu jednání shrnula pí děkanka aktuální stav akreditačního řízení. Na
maximální dobu 10 let a bez připomínek byly schváleny akreditace pregraduálních
studijních programů: bakalářské Studium humanitní vzdělanosti a Liberal Arts and
Humanities, navazující magisterské Elektronická kultura a sémiotika, Historická
sociologie, Dějiny moderní evropské kultury (dosud Evropské kulturní a duchovní
dějiny), Filosofie v kontextu humanitních věd (nově koncipovaný program místo
stávajícího Německá a francouzská filosofie).
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S připomínkami byly schváleny studijní programy Řízení a supervize (připomínky
stran personálního zabezpečení programu a garanta) na 5 let, Antropologická studia
(nově koncipovaný program místo stávajícího Obecná antropologie – integrální studium
člověka) na 10 let s kontrolní zprávou po 3 letech (vedení UK navrhuje integraci
s antropologickým studiem na FSV UK). Projednávání programu Sociální a kulturní
ekologie bylo z důvodu výše úvazku garanta odloženo na 21.9. t.r., kdy má být v jednání
Rady pro vnitřní hodnocení UK.

Schváleny byly také akreditace doktorských

studijních programů Studia občanského sektoru (10 let), Německá a francouzská
filosofie (10 let), Historická sociologie (10 let), Studia dlouhověkosti (10 let), Integrální
studium člověka – obecná antropologie (10 let s kontrolní zprávou), Aplikovaná etika (5
let). Akreditace programu Sociální práce je podána na NAÚ.
Dříve, než byl prezentován vlastní bod jednání, otevřel předseda senátu k agendě
akreditací diskuzi, do níž se přihlásili J. Kružík, M. Zandlová a J. Horský. Diskutována byl
návrh propojení navazujících magisterských studijních programů antropologie na FHS s
FSV s tím, že podle paní děkanky se takové spolupráci FHS nebrání, ale její povaha bude
záviset na jednání garantů příslušných studijních programů, které dosud nenastalo.
Ukázalo se také, že garanti studijních programů nemají k dispozici vyrozumění o
oprávnění k jejich uskutečňování s případnými připomínkami, neboť tyto dokumenty
byly adresovány výlučně paní děkance jako předkladatelce návrhů akreditací. Paní
děkanka předmětné dokumenty garantům studijních programů neprodleně předá.
Následně byl otevřen vlastní bod programu, tedy vyhlášení podmínek přijímacího
řízení na FHS UK pro akademický rok 2019/20. T. Holeček jako předkladatel upřesnil,
že jde o přijímací řízení do pregraduálních a navazujících magisterských studijních
programů (doktorské programy budou projednávány na následujícím zasedání, tedy
poté, co rektorát provede kontrolu doktorských studijních programů) a reflektoval
drobné změny v podmínkách přijímacího řízení, které byly provedeny na základě
připomínek rektorátu. Významnou změnou oproti dosavadní praxi je pak
zjednodušení přijímacího řízení v některých navazujících magisterských studijních
programech (oslabení důrazu na zkoušku z angličtiny) a standardizace přijímacího
řízení do navazujícího magisterského programu Řízení a supervize v souladu
s podmínkami přijímacího řízení na ostatní navazující magisterské studijní programy
FHS UK.
Do diskuze se přihlásil J. Kružík, na jehož podněty reagovali T. Holeček, M. Pětová a R.
Zika. Předmětem diskuze byla otázka testování jazykových kompetencí ve vztahu
k jazyku výuky povinných předmětů (jsou v souladu) a otázka navázání spolupráce
s agenturou SCIO (nyní není plánována).
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17:52 odešel M. Keltner
Dále bylo diskutováno kritérium úspěšnosti studijních programů: v bakalářském
studiu je extrémně nízká (z cca 750-800 studentů, kteří se do studia zapíší, úspěšně
uzavře 1. ročník méně než 30% a k úspěšnému završení studia směřuje méně než 15%
studentů), což determinuje množství studentů, kteří se hlásí do navazujících
magisterských studijních programů. V těch už je nicméně kritérium úspěšnosti
v porovnání s UK standardní. Tuto situaci je třeba řešit mj. s ohledem na financování
fakulty, některé kroky již ostatně byly učiněny.
18:00 odešla M. Zandlová
Přítomní senátoři a senátorky se shodli na tom, že úspěšnost studijních programů je
kruciálním problémem a je nezbytné se mu dále věnovat, nejlépe na mimořádném
jednání senátu.
NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK schvaluje návrh vyhlášení podmínek přijímacího
řízení na FHS UK pro ak. rok 2019/2020 v bakalářských a
navazujících magisterských studijních programech.

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 9
Hlasování:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE: 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

8) Příprava voleb do AS UK pro období 2019–2022
Předseda senátu k projednávanému bodu upřesnil, že jde o vyhlášení voleb do AS FHS
UK, s nimiž zároveň proběhnou volby do AS UK, které vyhlašuje AS UK. Je tedy na místě
projednat termín voleb, jejich povahu a schválit volební komisi. V souladu s legislativou
vyjádřil senát vůli, že volby proběhnou elektronicky, a to v termínu 26. - 29. 11. 2018.
Jako předseda volební komise byl nominován J. Tourek, členy resp. náhradníky pak M.
Seligová Pražáková, M. Zandlová, M. Voldřichová, Z. Terry a M. Keltner.
18:20 odešel J. Kružík.
NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK vyhlašuje volby do AS FHS UK na 26. - 29. 11.
2018. AS FHS UK stanovuje elektronický způsob voleb.

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 8
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Hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELO SE: 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK stanovuje termín volby do AS UK na 26. - 29. 11.
2018. AS FHS UK stanovuje elektronický způsob voleb.

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 8
Hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELO SE: 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK zřizuje volební komisi ve složení: Jiří Tourek
(předseda), Markéta Zandlová (členka), Markéta Pražáková
Seligová (náhradnice), Magdalena Voldřichová (členka),
Zuzana Terry (členka), Miloslav Keltner (náhradník).

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 8
Hlasování:

PRO:

8

PROTI:

0

ZDRŽELO SE: 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

9) Různé
M. Voldřichová vznesla otázku stran organizace a propagace voleb a vymezení
kompetencí různých aktérů. Tato otázka bude diskutována na příštím zasedání AS FHS
UK.
M. Pětová poděkovala za podnětné připomínky s tím, že se jednotlivým diskutovaným
tématům hodlá dále věnovat jak na půdě senátu, tak na dalších fórech.
Termín dalšího zasedání AS FHS UK byl dohodnut na 11.10.2018.

Jednání AS FHS UK bylo ukončeno v 18:30.
Zapsala: Hedvika Novotná
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Přehled schválených usnesení:
•

AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání AS FHS UK ze dne 21. června 2018.

•

AS FHS UK schvaluje hlasování per rollam, které se uskutečnilo v období 30. 7. – 7. 8.
2018, v souladu s úpravami ve smyslu schváleného pozměňujícího návrhu.

•

AS FHS UK děkuje panu doc. Dr. Marku Skovajsovi za odvedenou práci na pozici
proděkana pro vědu a výzkum.

•

AS FHS UK vzal na vědomí změnu na pozici proděkana pro vědu a výzkum.

•

AS FHS UK vzal na vědomí zřízení pozice proděkana pro přijímací řízení a jmenování
dr. Holečka do této pozice.

•

AS FHS UK schvaluje návrh vyhlášení podmínek přijímacího řízení na FHS UK pro ak.
rok 2019/2020 v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech.

•

AS FHS UK vyhlašuje volby do AS FHS UK na 26-29. 11. 2018. AS FHS UK stanovuje
elektronický způsob voleb.

•

AS FHS UK stanovuje termín volby do AS UK na 26-29. 11. 2018. AS FHS UK stanovuje
elektronický způsob voleb.

•

AS FHS UK zřizuje volební komisi ve složení: Jiří Tourek (předseda), Markéta Zandlová
(členka), Markéta Pražáková Seligová (náhradnice), Magdalena Voldřichová (členka),
Zuzana Terry (členka), Miloslav Keltner (náhradník).
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