č. j.: UKFHS/124025/2019-4

Zápis ze zasedání
Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy
dne 25. dubna 2019

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

CELKEM PŘÍTOMNO: 14
Omluveni:
Miloslav Keltner

CELKEM OMLUVENO: 1
Nepřítomni: 0
Hosté:
L. Benyovszky, J. Jeníčková (proděkanka pro doktorské studium), M. Pětová (děkanka fakulty)

1) Zahájení a schválení navrženého programu jednání
V 16:05 bylo přítomno 13 senátorů a senátorek, a proto předseda senátu J. Marek zahájil
jednání senátu.
Předseda následně představil návrh programu.
1) Zahájení a schválení navrženého programu jednání
2) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 11. dubna 2019
3) Volba kandidáta/kandidátky na funkci děkana FHS UK pro funkční období 20192023
4) Stanovení podoby zápisů ze schůzí AS FHS UK, časového rámce jejich přípravy a
kontroly a diskuse o pořizování audio/vizuálních záznamů ze schůzí AS FHS UK
5) Různé
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Předseda senátu poté vyzval k rozpravě o návrhu programu. K rozpravě se nikdo nepřihlásil a
k návrhu programu zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky. Vyzval k přijetí programu
tichým souhlasem.
Program zasedání dne 25. dubna 2019 byl schválen tichým souhlasem.

2) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 11. dubna
2019
Předseda sdělil přítomným, že k zápisu nemá výhrady. Následně vyzval přítomné, aby sdělili
své připomínky. Nikdo se nepřihlásil.
NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 11. dubna
2019.

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 13
Hlasování:

PRO:

12

PROTI:

0

ZDRŽELI SE: 1
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

3) Volba kandidáta/kandidátky na funkci děkana FHS UK pro funkční období
2019-2023
Předseda J. Marek nejprve přítomným sdělil, že AS FHS UK obdržel řádnou a všechny
náležitosti splňující nominaci Ing. Arch. Marie Pětové, Ph.D. Žádné jiné nominace AS FHS UK
neobdržel. Předseda dále přítomné informoval o tom, že senátoři a senátorky obdrželi
veškeré podklady týkající se nominace.
Následně proběhlo ustavení volební komise: J. Marek navrhl volební komisi ve složení M.
Zandlová, H. Novotná a R. Holodňák. Vyzval k dalším návrhům. Nikdo se nepřihlásil, a tak
vyzval k hlasování.
NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK jmenuje M. Zandlovou, H. Novotnou a R. Holodňáka
členy volební komise pro volbu kandidáta/ky na děkana FHS UK.

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 13
Hlasování:

PRO:

10

PROTI:

0

ZDRŽELI SE: 3
AS FHS zvolil volební komisi.
Volební komise si následně zvolila předsedkyni: Senátorka H. Novotná navrhla senátorku
M. Zandlovou. Členové komise souhlasili. J. Marek předal řízení volby.
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Předsedkyně M. Zandlová vysvětlila průběh a pravidla voleb. Oznámila, že kandidátkou
je M. Pětová. Předseda senátu informoval přítomné, že volba je vždy kvalifikovanou většinou
(alespoň 8 členů AS FHS UK). M. Zandlová senátorům a senátorkám následně rozdala
hlasovací lístky. Před samotným hlasováním komise zkontrolovala volební urnu.
16:16 – přichází senátorka Z. Terry
Předsedkyně volební komise seznámila Z. Terry s pravidly a postupem voleb a předala jí
volební lístek. Z. Terry se zúčastnila volby. Hlasování proběhlo tajně, členové senátu volili
v libovolném pořadí.
V 16:17 předsedkyně volební komise ohlásila, že všichni senátoři a senátorky
odhlasovali. Komise spočítala počet odevzdaných lístků. Předsedkyně komise M.
Zandlová oznámila, že ze 14 odevzdaných lístků bylo 14 platných. 12 senátorů
hlasovalo pro kandidátku M. Pětovou, 2 senátoři se zdrželi hlasování. AS FHS UK na
svém řádném zasedání 25. dubna 2019 zvolil Ing. Arch. Marii Pětovou, Ph.D.
kandidátkou na funkci děkana FHS UK pro funkční období 2019-2023.
J. Marek přítomné informoval o tom, že toto rozhodnutí bude společně s volebním
protokolem neprodleně předáno panu rektorovi jak prostřednictvím spisové služby, tak
originál prostřednictvím kurýra. Zápis ze zasedání, jenž je rovněž přílohou oznámení o volbě
kandidáta na funkci děkana bude předán až po schválení.

4) Stanovení podoby zápisů ze schůzí AS FHS UK, časového rámce jejich přípravy a
kontroly a diskuse o pořizování audio/vizuálních záznamů ze schůzí AS FHS UK
Předseda J. Marek otevřel diskuzi o podobě zápisu a časovém rámci jeho přípravy a kontroly.
Nejprve přítomným sdělil, že tuto záležitost konzultoval s místopředsedkyní senátu H.
Novotnou. Na základě této diskuze navrhl, že zápis ze schůze bude vždy nejprve zveřejněn na
uzavřených stránkách, kde jej budou moci editovat jednotliví členové AS FHS. Po této editaci
provede předsednictvo senátu jeho finální revizi a následně jej pošle všem členům AS FHS UK.
Nebude povinností předsednictva zapracovat všechny připomínky, nýbrž si budou muset tuto
skutečnost hlídat sami. Na každém příštím zasedání senátu proběhne jeho kontrola a
schválení. Po tomto návrhu vyzval přítomné ke komentářům a protinávrhům.
Senátoři J. Horský a P. Himl upozornili, že bude třeba dbát na to, aby do zápisu nebyly
přidávána nová stanoviska a naopak, aby v zápisu nechyběla některá stanoviska, která budou
při jednání vyslovena, i pokud by byla v menšině. Editace by měla sloužit k regulaci
podrobnosti zápisu. J. Marek s H. Novotnou souhlasili a dodali, že jednotlivé připomínky a
editace budou vždy odsouhlaseny či zamítnuty v následujícím zasedání senátu. Dále dodali, že
návrhy editace budou moci senátoři podpořit přímo v upravovaném dokumentu.
16:29 – přichází M. Pětová (děkanka fakulty)
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Předseda senátu J. Marek přerušil diskuzi a pogratuloval nově zvolené kandidátce. M.
Pětová následně poděkovala za důvěru a dodala, že si váží fungující spolupráce mezi vedením
fakulty a AS FHS UK. Dále přítomné informovala o rozhodnutí Vědecké rady UK, které se
týkalo akreditací habilitačního a jmenovacího řízení na FHS UK a informovala o tom, že
Vědecká rada UK vyjádřila souhlasné stanovisko s udělením profesorského titulu Karlu
Novotnému. Děkanka následně opustila jednání AS FHS UK.
Senátorka H. Novotná se poté vrátila k předchozí diskuzi a podotkla, že podoba zápisu
musí být především taková, aby mohl být přijat na jednání senátu. Předseda J. Marek
následně tento bod uzavřel a otevřel druhé téma: zda pořizovat ze zasedání AS FHS UK audio
či audiovizuální záznam. Vyzval ke komentářům.
M. Voldřichová vyslovila žádost pořizovat nahrávku ze zasedání. Argumentovala tím, že
zasedání senátu je veřejné a má podobný status jako například jednání městského
zastupitelstva. Nahrávka by měla zaznamenat podstatné body rozpravy a fungovala by jako
doplňující nástroj k zápisu. Zároveň vyslovila přání, aby byl záznam veřejně dostupný.
Následně proběhla diskuze ohledně toho, zda má být záznam pouze podkladem k zápisu,
či má být zveřejněn. Zároveň se probírala otázka, zda existují informace, které by neměly být
veřejně dostupné (například osobní údaje, některé finanční částky apod.). Pro úplné
zveřejnění byl vedle senátorky M. Voldřichové ještě senátor P. Himl a částečně i senátor M.
Hanyš, který však upozornil na nemožnost zveřejňování osobních údajů. Současně byla
vznesena námitka, že zasedání AS FHS UK není shodné se zasedáním zastupitelstva a že
zveřejňování záznamu by mohlo omezovat a svazovat diskuze, které na zasedání probíhají.
Zároveň někteří senátoři a senátorky poukázali na to, že se již zveřejňuje zápis, který o dění
na zasedání senátu dostatečně informuje.
Senátoři M. Hanyš, H. Novotná a J. Horský se následně shodli na tom, že audio záznam by
měl primárně sloužit jako doplnění pro zápis, tedy nemusel by být veřejný.
Senátorka M. Voldřichová připomněla situaci, kdy zápis ze zasedání nebyl dostatečný a
neplnil svou úlohu. Proto navrhla pořizovat zvukový záznam, který by byl pojistkou pro tyto
případy. Navrhla i možnost, aby záznam nebyl přímo veřejný, ale byl poskytnut tomu, kdo o
něj požádá. J. Marek reagoval na komentář k případům, kdy zápis nebyl dostatečný, že
k zápisu je vždy možné mít připomínky. Připojila se senátorka J. Wohlmuth Markupová, která
podotkla, že zvukový záznam má smysl pouze, pokud je zápis příliš stručný. S tím souhlasila i
senátorka Z. Terry a dodala, že je třeba záležitost důkladně promyslet. Obdobně se vyjádřila i
senátorka M. Zandlová a vyvodila z diskuze závěr, že v tuto chvíli by bylo vhodné začít na
zasedáních pořizovat zvukový záznam, který bude určen pouze pro interní účely. Opět
připomněla, že zasedání je otevřeno všem zájemcům a zároveň, že zápis, který je veřejný a
poskytuje informace o průběhu zasedání, prochází důkladnou kontrolou a revizí.
Na základě této diskuze předseda senátu navrhl, aby se hlasovalo o přijetí návrhu
pořizovat zvukový záznam ze zasedání AS FHS, který bude sloužit pro interní účely. Otázky o
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úplném zveřejnění by mohly být probrány na příštím zasedání po důkladném uvážení
(například možných legálních překážek tohoto kroku). Vyzval přítomné k protinávrhům.
Senátor R. Holodňák požádal o upřesnění toho, kdo všechno bude mít k záznamu přístup
a kde se bude nacházet. J. Marek vyslovil návrh, že záznam bude umístěn na uzavřené webové
stránky a bude přístupný členům senátu. Dále se senátoři shodli na tom, že o způsobu
nakládání se záznamem rozhodne předsednictvo AS FHS UK.
J. Marek vyzval k dalším komentářům a poté vyzval k hlasování o usnesení.
NÁVRH USNESENÍ:

AS FHS UK začne pořizovat počínaje příští schůzí zvukový záznam
schůze pro interní potřeby AS FHS UK.

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 14
Hlasování:

PRO:

11

PROTI:

1

ZDRŽELI SE: 2
USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

5) Různé
•

Předseda J. Marek otevřel diskuzi týkající se termínů příštích setkání AS FHS UK.
Proběhla debata o termínech zasedání v květnu a červnu. Diskuze se zúčastnili M.
Hanyš, P. Himl, J. Horský, H. Novotná a M. Zandlová. Jelikož nedošli shody, J. Marek
přislíbil, že možné nové termíny dohodne s vedením fakulty a bude o tom senátory a
senátorky informovat.

•

Senátorka M. Voldřichová dále přítomné informovala o tom, že se sešla studentská
komora a rozdělila peníze dle čl. 3 odst. 1 písm. a ("studentské konto") a čl. 3 odst. 1
písm. b ("podpora dlouhodobých studentských aktivit") opatření děkana č. 13/2015.
Festival humanity a solidarity podpořila částkou 21 000 korun. Studentský spolek
dále požádal o příspěvek ve výši 100 000 korun a studentská komora žádosti
vyhověla.

•

Senátor R. Holodňák přítomné informoval o založení nového spolku, který nese název
Koridor. V krátkosti popsal jeho účel a cíle – spolek má umožnit crowdfundigovou
kampaň, díky které studenti filosofické antropologie na katedře obecné antropologie
získají finanční prostředky na uspořádání konference a vydání sborníku. Cílem spolku
je uspořádat dvě konference každý další rok. Získané zkušenosti chce spolek předávat
dále a podporovat i ostatní studenty, kteří by chtěli konference pořádat a účastnit se
jich.

•

Senátorka Z. Terry vznesla návrh, aby se zasedání senátu konalo v jiné místnosti.
Proběhla diskuze na toto téma a došlo se k závěru, že v budově v Jinonicích není jiná
místnost k dispozici.
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V 17:15 předseda J. Marek poděkoval všem za účast a ukončil zasedání AS FHS UK.

Zapsal: Jan Potoček

Přehled schválených usnesení:
406. AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 11. dubna 2019.
407. AS FHS UK na svém řádném zasedání 25. dubna 2019 zvolil Ing. Arch. Marii Pětovou,
Ph.D. kandidátkou na funkci děkana FHS UK pro funkční období 2019-2023.
408. AS FHS UK začne pořizovat počínaje příští schůzí zvukový záznam schůze pro interní
potřeby AS FHS UK
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