č. j.: UKFHS/123144/2019-7

Zápis ze zasedání
Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy
dne 7. března 2019

Přítomni:
Felix Geisler, Milan Hanyš, Pavel Himl, Jan Horský, Agáta Hrdličková, Hedvika Novotná, Markéta
Pražáková Seligová, Ondřej Špaček, Zuzana Terry, Magdaléna Voldřichová, Jana Wohlmuth
Markupová, Markéta Zandlová

CELKEM PŘÍTOMNO: 12
Omluveni:
Radek Holodňák, Miroslav Keltner, Jakub Marek

CELKEM OMLUVENO: 3
Nepřítomni:
Hosté:
Marie Pětová (děkanka fakulty), Karel Strnad (tajemník fakulty), Aleš Svoboda (člen kolegia),
Martin Vrabec

1) Zahájení zasedání a schválení navrženého programu jednání
V 16:03 bylo přítomno 10 senátorů a senátorek, a proto místopředsedkyně senátu H. Novotná
zahájila jednání senátu. Nejprve omluvila předsedu senátu z účasti na zasedání z důvodu
pracovní cesty do zahraničí. Následně představila návrh programu jednání a navrhla zařadit
do programu nový bod týkající se schválení převzetí dvou pozemků spadajících pod k. ú.
Libeň do správy FHS UK a to v souvislosti s probíhající přestavbou menzy Koleje 17. listopadu
UK, která má sloužit jako nové sídlo fakulty.
1) Zahájení zasedání a schválení navrženého programu jednání
2) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 7. února 2019
3) Financování přestavby budoucí budovy FHS UK v Praze-Tróji (k projednání,

předkládá děkanka M. Pětová)
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4) Schválení převzetí pozemků parc. č. 493/50 a 493/54 v k. ú. Libeň do správy FHS

UK (ke schválení, předkládá děkanka M. Pětová)
5) Návrh na rozdělení institucionální podpory pro rok 2019 na jednotlivé programy

Progres uskutečňované na FHS UK (ke schválení, předkládá děkanka M. Pětová)
6) Návrh na odpis pohledávky poplatku za studium č. j. POP/UKRUK/131508/2017-

1 (ke schválení, předkládá vedoucí studijního oddělení M. Yankouskaya)
7) Různé

Místopředsedkyně senátu poté vyzvala k rozpravě o návrhu programu. K rozpravě se nikdo
nepřihlásil a k návrhu programu zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky. Vyzvala k
přijetí programu tichým souhlasem.
Program zasedání dne 7. března. 2019 byl schválen tichým souhlasem.

2) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 7. února 2019
Místopředsedkyně sdělila přítomným, že k zápisu nemá výhrady. Následně vyzvala přítomné,
aby sdělili své připomínky. Nikdo se nepřihlásil.
Místopředsedkyně vyzvala k hlasování o schválení zápisu.
NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 7. února
2019.

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 10
Hlasování:

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽELI SE: 1
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

16:06 – přichází host M. Pětová (děkanka fakulty),host Karel Strnad (tajemník fakulty) a senátorka Z.
Terry

3) Financování přestavby budoucí budovy FHS UK v Praze-Tróji
(k projednání, předkládá děkanka fakulty M. Pětová)
Místopředsedkyně H. Novotná předala slovo děkance M. Pětové.
M. Pětová ve stručnosti přítomné seznámila s tím, jak probíhalo plánování projektu
přestavby budoucí budovy FHS UK. Vysvětlila, jak probíhala architektonická soutěž, jak byl
vytvořen investiční záměr a jak probíhalo následné jednání s vládou, s ministerstvem školství
a s ministerstvem financí. Dále popsala, jak probíhal a probíhá převod pozemků do správy
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FHS UK. Následně vysvětlila, jak probíhá financování přestavby a seznámila přítomné
s celkovými investicemi.
16:30 – přichází senátorka M. Zandlová
Místopředsedkyně vyzvala ke komentářům a dotazům.
Proběhla diskuze, která se týkala financování přestavby, dále nákladů za provoz nové
budovy, a nakonec toho, z jakých zdrojů může fakulta získat finanční podporu. Někteří
senátoři a senátorky vyslovili názor, že by bylo vhodné komunikovat záležitost univerzitního
příspěvku na přestavbu s RUK1, a to i skrze AS UK2. Dále byla řešena otázka vzájemné
solidarity mezi fakultami. Děkanka M. Pětová odpovídala na jednotlivé dotazy a v této
souvislosti kladně zhodnotila dosavadní komunikaci mezi zástupci fakulty a rektorem i
kvestorem, jakož i mezi jednotlivými fakultami.
Na závěr děkanka M. Pětová přítomným předložila fotodokumentaci jednotlivých fází
přestavby společně s plánem budovy. Nastínila také, jak a kdy by mohla probíhat fáze
stěhování.
17:45 – přichází host Aleš Svoboda (člen kolegia)
V 17:51 byla diskuze ukončena.
Následně místopředsedkyně vyzvala k hlasování o usnesení k této věci.
NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK se seznámil a vzal na vědomí vývoj realizace
investičního záměru FHS UK na přestavbu bývalé menzy Koleje 17.
listopadu UK pro potřeby nového sídla FHS UK.

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 11
Hlasování:

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽELI SE: 1
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

1
2

Rektorát Univerzity Karlovy
Akademický senát Univerzity Karlovy
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4) Schválení převzetí pozemků parc. č. 493/50 a 493/54 v k. ú. Libeň do správy
FHS UK
(ke schválení, předkládá děkanka fakulty M. Pětová)
Místopředsedkyně H. Novotná opět předala slovo děkance M. Pětové. Ta odkázala na
předešlou prezentaci a diskuzi.
H. Novotná vyzvala k rozpravě. Nikdo se nepřihlásil, senát proto přešel k hlasování.
NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK souhlasí s převzetím pozemků parc. č. 493/50 a
493/54 v k. ú. Libeň do správy FHS UK.

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 12
Hlasování:

PRO:

12

PROTI:

0

ZDRŽELI SE: 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

5) Návrh na rozdělení institucionální podpory pro rok 2019 na jednotlivé
programy Progres uskutečňované na FHS UK
(ke schválení, předkládá děkanka fakulty M. Pětová)
Slovo dostala opět děkanka M. Pětová. V následné prezentaci přítomné informovala o
rozdělení financí pro jednotlivé programy Progres v rámci FHS UK. Jednotlivé programy
v krátkosti představila. Následně vysvětlila, podle jakého vzorce se finance rozdělují.
V následné diskuzi probrali senátoři J. Horský, M. Hanyš a P. Himl společně s děkankou
M. Pětovou fungování Progresů a administrativní zátěž, která je s nimi spojena. Kladla se
otázka, zda není tato zátěž příliš vysoká, ale také, zda není počet programů Progres na fakultě
příliš vysoký.
Senátoři a senátorky se nakonec shodli, že v budoucnu je třeba na toto téma vést debatu.
Místopředsedkyně souhlasila, že se AS FHS UK bude tomuto tématu průběžně věnovat a
případně jej zařadí jako bod programu na některém z budoucích jednání.
NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK schvaluje rozdělení institucionální podpory pro rok
2019 na jednotlivé programy Progres uskutečňované na FHS UK
podle návrhu.

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 12
Hlasování:

PRO:

12

PROTI:

0

ZDRŽELI SE: 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
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6) Návrh na odpis pohledávky poplatku za studium č. j.
POP/UKRUK/131508/2017-1
(ke schválení, předkládá vedoucí studijního oddělení M. Yankouskaya)
Místopředsedkyně H. Novotná vysvětlila a omluvila nepřítomnost M. Yankouské. Vedoucí
studijního oddělení se dohodla s tajemníkem fakulty a paní děkankou na tom, že není třeba,
aby návrhy na odpis poplatků za studium byly nadále schvalovány v AS FHS UK. Tato
záležitost již byla několikrát diskutována a zavládla všeobecná shoda na tom, že se nejedná o
agendu akademického senátu. Do budoucna se tedy tyto návrhy na zasedání AS FHS UK již
projednávat nebudou.
M. Pětová dále vysvětlila, z jakého důvodu akademický senát v minulosti odpuštění
poplatků za studium projednával a schvaloval.
Místopředsedkyně senátu následně vyzvala k diskuzi. Nikdo se nepřihlásil, přistoupilo se
proto k hlasování.
NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK schvaluje odpis pohledávky poplatku za studium č. j.
POP/UKRUK/131508/2017-1.

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 12
Hlasování:

PRO:

12

PROTI:

0

ZDRŽELI SE: 0
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

7) Různé
Senátorka M. Voldřichová přítomné informovala o tom, že se studenti FHS rozhodli
zapojit a podpořit stávku středoškoláku, která má poukázat na změny klimatu. Sdělila,
že studenti měli informační schůzku i s jinými fakultami. Tento akt má být vyjádřením
podpory mladším studentům. Stávka proběhne 15. března mezi 8:00-14:00.
18:23 – odchází host Karel Strnad (tajemník fakulty)
M. Pětová přítomné informovala o tom, že fakulta vyvěsí tibetskou vlajku jako výraz
podpory Tibetu v jeho boji za nezávislost (10. března se připomíná tibetské národní
povstání). Dále zdůraznila důležitost vyvěšování vlajek na fakultní budově.
H. Novotná senátory a senátorky informovala o datu příští schůzky senátu, které bylo
stanoveno na 11. dubna 2019. Během tohoto zasedání dojde k představení nominantů
a nominantek na kandidáta na funkci děkana FHS UK.
Z. Terry vyslovila prosbu, zda by zasedání nemohlo začít o něco dříve, jelikož
studentští senátoři a senátorky se pravděpodobně budou účastnit příprav na Festival
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humanity a solidarity. H. Novotná konstatovala, že o případném posunu začátku
slyšení rozhodne předsednictvo AS FHS UK. Zároveň připomněla, že termín zasedání
AS FHS UK v dubnu byl ohlášen s dostatečným předstihem.
Z. Terry přítomné pozvala na zmiňovaný Festival humanity a solidarity a v krátkosti
představila jeho program a záměr.

V 18:31 místopředsedkyně H. Novotná poděkovala všem za účast a ukončila zasedání AS
FHS UK.

Zapsal: Jan Potoček

Přehled schválených usnesení:
397. AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 7. února 2019.
398. AS FHS UK se seznámil a vzal na vědomí vývoj realizace investičního záměru FHS UK na
přestavbu bývalé menzy Koleje 17. listopadu UK pro potřeby nového sídla FHS UK.
399. AS FHS UK souhlasí s převzetím pozemků parc. č. 493/50 a 493/54 v k. ú. Libeň do
správy FHS UK.
400. AS FHS UK schvaluje rozdělení institucionální podpory pro rok 2019 na jednotlivé
programy Progres uskutečňované na FHS UK podle návrhu.
401. AS FHS UK schvaluje odpis pohledávky poplatku za studium č. j.
POP/UKRUK/131508/2017-1.
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