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Zápis ze zasedání 

Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy 

dne 24. ledna 2019 

Přítomni: 

Pavel Himl, Jan Horský, Jakub Marek, Hedvika Novotná, Markéta Pražáková Seligová, 

Zuzana Terry, Magdaléna Voldřichová, Markéta Zandlová 

CELKEM PŘÍTOMNO: 8 

Omluveni: 

Lily Císařovská, Jakub Češka, Radek Holodňák, Josef Kružík, Jakub Zelenka 

CELKEM OMLUVENO: 5 

Nepřítomni: 

Matěj Gažda, Miloslav Keltner

Hosté: 

Marie Pětová (děkanka fakulty), Gabriela Seidlová Málková (proděkanka pro vědu a 

výzkum), Richard Zika (proděkan pro pregraduální studia), Věra Sokolová (vedoucí 

Katedry genderových studií), Jana Wohlmuth Markupová (vedoucí a tajemnice Pracoviště 

oboru Orální historie – soudobé dějiny), Marie Dohnalová (členka vědecké rady fakulty) 

1) Zahájení zasedání a schválení navrženého programu

V 16:09 uvítal předseda akademického senátu J. Marek všechny přítomné a zahájil

jednání senátu.

Předseda senátu představil návrh programu jednání:

1) Zahájení zasedání a schválení navrženého programu

2) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 29. listopadu

2018 

3) Návrh na jmenování doc. PhDr. Gabriely Seidlové Málkové, Ph.D. (proděkanka

pro vědu a výzkum FHS UK) novou členkou Vědecké rady FHS UK (předkládá

děkanka fakulty M. Pětová)
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4) Návrhy studijních programů (předkládá děkanka fakulty M. Pětová): 

a Deutsche und französische Philosophie (navazující magisterský studijní 

program v německém jazyce; prezenční forma studia)  

b Genderová studia (navazující magisterský studijní program v českém a 

anglickém jazyce; prezenční a kombinovaná forma studia)  

c Orální historie – soudobé dějiny (navazující magisterský studijní 

program v českém a anglickém jazyce; prezenční, kombinovaná a 

distanční forma studia)  

d Studia občanské společnosti (navazující magisterský studijní program v 

českém jazyce; prezenční a kombinovaná forma studia)  

e Výzkum v psychologii (navazující magisterský studijní program v českém 

jazyce; prezenční forma studia)       

5) Stanovení termínu volebního zasedání AS FHS UK pro volbu děkana FHS UK 

pro funkční období 2019-2023 

6) Různé 

Předseda senátu poté vyzval k rozpravě o návrhu programu. K návrhu programu jednání 

nebyly vzneseny žádné připomínky. Předseda senátu proto vyzval přítomné k hlasování o 

schválení navrženého programu senátu.  

NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK schvaluje program zasedání AS FHS UK. 

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 8 

Hlasování:  PRO:   8 

 PROTI:  0   

 ZDRŽELI SE:  0  

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

2) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 29. listopadu 

2018 

Předseda senátu vyzval senátory a senátorky, aby sdělili svoje případné připomínky  

k zápisu a otevřel rozpravu. 

 P. Himl se vyjádřil k obsažnosti a podrobnosti zápisu ze schůze senátu. Proběhla 

diskuze na toto téma. 

 Předseda senátu následně vyzval k hlasování o schválení zápisu.  
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NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 29. 

listopadu 2018 s výhradou k bodu 3, který tímto navrhuje 

zredigovat a zkrátit.  

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 8 

Hlasování:  PRO:   8 

 PROTI:  0   

 ZDRŽELI SE:  0  

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

3) Návrh na jmenování doc. PhDr. Gabriely Seidlové Málkové, Ph.D. (proděkanka 

pro vědu a výzkum FHS UK) novou členkou Vědecké rady FHS UK 

(předkládá děkanka fakulty M. Pětová)  

Předseda přivítal hosty a předal slovo děkance fakulty M. Pětové. 

 M. Pětová přednesla důvody pro jmenování doc. PhDr. Gabriely Seidlové Málkové, 

Ph.D. novou členkou Vědecké rady FHS UK. 

 Předseda senátu otevřel rozpravu. K tématu se nikdo nevyjádřil, proto se 

přistoupilo k hlasování. 

NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK souhlasí s návrhem jmenování doc. PhDr. 

Gabriely Seidlové Málkové, Ph.D. do Vědecké rady FHS UK.  

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 8 

Hlasování:  PRO:   8 

 PROTI:  0   

 ZDRŽELI SE:  0  

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

Gabriela Seidlová Málková poděkovala senátu za důvěru. 

4) Návrhy studijních programů 

(předkládá děkanka fakulty M. Pětová): 

a) Deutsche und französische Philosophie (navazující magisterský studijní 

program v německém jazyce; prezenční forma studia) 

b) Genderová studia (navazující magisterský studijní program v českém a 

anglickém jazyce; prezenční a kombinovaná forma studia) 
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c) Orální historie – soudobé dějiny (navazující magisterský studijní program v 

českém a anglickém jazyce; prezenční, kombinovaná a distanční forma studia) 

d) Studia občanské společnosti (navazující magisterský studijní program v 

českém jazyce; prezenční a kombinovaná forma studia) 

e) Výzkum v psychologii (navazující magisterský studijní program v českém 

jazyce; prezenční forma studia) 

Předseda senátu představil v krátkosti jednotlivé studijní programy a následně 

požádal děkanku M. Pětovou o komentář. 

 M. Pětová senát krátce seznámila se schvalovacím procesem studijních programů 

a představila jednotlivé programy. Poté vyzvala senátorky a senátory k diskuzi. 

 Proběhla diskuze týkající se kombinovaných a distančních forem studia, které se 

zúčastnili jak členové senátu, tak přítomní hosté. 

 P. Himl upozornil na drobné chyby v návrzích a vznesl dotaz na odborné a 

oborové charakteristiky navazujícího magisterského programu Výzkum v psychologii. 

 Garantka programu G. Seidlová Málková vysvětlila, v jakém kontextu program 

vznikl. Zdůraznila jeho unikátnost v rámci vědecké a akademické obce v České 

republice, která spočívá v zaměření na teoretický vědecký výzkum.   Program 

navazuje na bakalářský studijní program fakulty, umožňuje účast studentů na 

výzkumných projektech a uplatnitelnost absolventů v zahraničí, je interdisciplinární a 

jeho personální zabezpečení je vysoce odborné.. 

 Předseda senátu i děkanka fakulty se k programu vyjádřili velmi kladně  a 

zdůraznili jeho důležitost v rámci fakulty. 

 Následně proběhla diskuze týkající se garantů předmětů jednotlivých programů a 

samotných návrhů studijních programů. Poté předseda senátu vyzval senátorky a 

senátory k hlasování o předložených návrzích.  

NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK projednal předložené návrhy navazujících 

magisterských studijních programů.  

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 8 

Hlasování:  PRO:   8 

 PROTI:  0   

 ZDRŽELI SE:  0  

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

17:05 – odchází hosté G. Seidlová Málková, R. Zika, V. Sokolová a M. Dohnalová 
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5) Stanovení termínu volebního zasedání AS FHS UK pro volbu děkana FHS UK pro 

funkční období 2019-2023 

Předseda senátu představil návrhy na termín ukončení přijímání kandidátních listin 

osob, které chtějí být nominovány na kandidaturu děkana FHS UK, termín zasedání 

senátu, kde by jednotliví nominanti a nominantky prezentovali své programy a 

termín volebního zasedání AS FHS UK pro volbu kandidáta na funkci děkana FHS UK.  

 Proběhla diskuze týkající se uvedených termínů. Po ukončení diskuze proběhlo o 

navrhovaných termínech hlasování. 

NÁVRH USNESENÍ:  V souladu s §27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb. o 

vysokých školách a Volebním a Jednacím řádem 

Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity 

Karlovy vyhlašuje AS FHS UK volbu kandidáta na funkci 

děkana FHS UK a stanovuje termín volby na 25. dubna 2019. 

Zároveň stanovuje, že nominace na kandidáta na funkci 

děkana FHS UK budou přijímány do 26. března 2019 včetně, 

a že 11. dubna proběhne zasedání AS FHS UK, na kterém 

budou moci osoby navržené na kandidáta na funkci děkana 

FHS UK představovat svůj volební program.  

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 8 

Hlasování:  PRO:   8 

 PROTI:  0   

 ZDRŽELI SE:  0  

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

6) Různé 

• Předseda senátu vyzval k diskuzi ohledně stanovení termínu příštího zasedání AS 

FHS UK a představil několik bodů, které bude nutné projednat. Také nastínil 

harmonogram zasedání senátu na zbytek tohoto akademického roku. 

• Termín ustavujícího zasedání AS FHS UK byl stanoven na 7. února 2019. 

• M. Voldřichová informovala o schůzce studentské komory AS FHS UK, která se 

uskutečnila 13. 12. 2018. Dále informovala o svém záměru diskutovat s vedením 

fakulty v nadcházejících měsících novelizaci opatření děkana č. 13/2015 (Zásady 

pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů). 
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• Děkanka M. Pětová upozornila, že je třeba doplnit Disciplinární komisi FHS UK o dva 

nové členy, aby komise mohla být funkční. 

V 17:5O předseda senátu J. Marek poděkoval všem za účast a zasedání ukončil. 

Zapsal: Jan Potoček 

Přehled schválených usnesení: 

389. AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 29. listopadu 2018 s výhradou 

k bodu 3, který tímto navrhuje zredigovat a zkrátit. 

390.  AS FHS UK souhlasí s návrhem jmenování doc. PhDr. Gabriely Seidlové Málkové, 

Ph.D. do Vědecké rady FHS UK.  

391. AS FHS UK projednal předložené návrhy navazujících magisterských studijních 

programů.  

392. V souladu s §27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a 

Volebním a Jednacím řádem Akademického senátu Fakulty humanitních studií 

Univerzity Karlovy vyhlašuje AS FHS UK volbu kandidáta na funkci děkana FHS UK a 

stanovuje termín volby na 25. dubna 2019. Zároveň stanovuje, že nominace na 

kandidáta na funkci děkana FHS UK budou přijímány do 26. března 2019 včetně, a 

že 11. dubna proběhne zasedání AS FHS UK, na kterém budou moci osoby navržené 

na kandidáta na funkci děkana FHS UK představovat svůj volební program. 


