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Zápis ze zasedání 

Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy 

dne 20. června 2019 

Přítomni: 

Felix Geisler, Milan Hanyš, Agáta Hrdličková, Jakub Marek, Markéta Pražáková Seligová, Ondřej 

Špaček, Zuzana Terry, Markéta Zandlová 

CELKEM PŘÍTOMNO: 8 

Omluveni: 

Pavel Himl, Radek Holodňák, Jan Horský, Jana Wohlmuth Markupová, Hedvika Novotná, 

Magdalena Voldřichová 

CELKEM OMLUVENO: 6 

Nepřítomni: 1 

Miloslav Keltner

Hosté: 

M. Pětová (děkanka fakulty) 

1) Zahájení a schválení navrženého programu jednání

Předseda senátu AS FHS UK zahájil jednání v 16:10 a předložil návrh programu jednání:

1) Zahájení a schválení navrženého programu jednání

2) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 25. dubna 2019

3) Výroční zpráva o činnosti fakulty za rok 2018 (předkládá děkanka M. Pětová)

4) Projednání podpory iniciativy Univerzity za klima (předkládá M. Zandlová)

5) Diskuse možností environmentálních (resp. klimatických) opatření na FHS UK

(předkládá M. Zandlová)

6) Různé

Program zasedání dne 20. června 2019 byl schválen tichým souhlasem. 

č. j.: UKFHS/155515/2019-6
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2) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS FHS UK konaného dne 25. dubna 

2019 

Předseda senátu vyzval přítomné k připomínkám. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 

NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 25. dubna 

2019.  

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 8 

Hlasování: PRO: 8 

 PROTI:  0 

 ZDRŽELI SE:  0 

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

3) Výroční zpráva o činnosti fakulty za rok 2018 (předkládá děkanka M. Pětová) 

Děkanka fakulty představila Výroční zprávu o činnosti FHS UK za rok 2018 a vyzvala k 

přítomné k připomínkám. 

 M. Hanyš otevřel otázku struktury výroční zprávy (řazení jednotlivých částí) a zmínil 

několik věcných a koncepčních chyb. Děkanka fakulty odpověděla, že struktura výroční 

zprávy odpovídá Dlouhodobému záměru fakulty a v dalších letech je možné uvažovat o 

změně. Chyby ve Výroční zprávě budou dodatečně opraveny. 

 Předseda senátu dal hlasovat o návrhu usnesení.  

NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti fakulty za rok 2018 

s připomínkami k formální a obsahové stránce dokumentu.  

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 8 

Hlasování:  PRO:  8      

 PROTI:  0    

 ZDRŽELI SE:  0 

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

4) Projednání podpory iniciativy Univerzity za klima (předkládá M. Zandlová) 

Bod představila M. Zandlová, která informovala o činnosti ekologické iniciativy Fridays for 

Future a její české vysokoškolské varianty, Univerzity za klima. M. Zandlová současně navrhla 

následující usnesení. 

NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS vyjadřuje podporu studentské iniciativě Univerzity za 

klima. Aktivní vstupování akademické obce do debaty o klimatické 

krizi považujeme za potřebné a legitimní. 
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CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 8 

Hlasování:  PRO:  8   

 PROTI:  0  

   ZDRŽELI SE:  0     

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

5) Diskuse možností environmentálních (resp. klimatických) opatření na FHS UK 

(předkládá M. Zandlová) 

M. Zandlová představila materiál k diskuzi o možných koncepčních změnách na rovině 

nakládání s energiemi, odpady, a další konkrétní kroky, kterými by FHS UK mohla snižovat 

svůj dopad na životní prostředí. Zvláště šlo o následující body: 

a) Přejít k poskytovateli energie, který ji dodává z obnovitelných zdrojů. 

b) Podporovat v menze a bufetu/kavárně poskytování jídla a pití, které nemá 

vysokou uhlíkovou stopu, tj. především vegetariánskou a veganskou stravu. 

Zajistit, aby se omezilo plýtvání jídlem a aby byl bioodpad kompostován. 

c) Nepodporovat užívání jednorázových plastů na fakultě (v menze, bufetu, 

automatech). Namísto toho zajistit dostupnost pitné vody zdarma (fontánky na 

pití a pítka). 

d) Změnit vnitřní pravidla tak, aby se finančně nepodporovaly pracovní cesty 

zaměstnanců FHS UK letadlem, pokud mají variantu vlak/bus, která netrvá déle 

než 12/16 hodin. 

e) Usilovat o instituci, která se stane uhlíkově neutrální k roku 2030. 

f) Podporovat úsporné zacházení se zdroji, zvláště s kancelářským materiálem, 

nešetrným tiskem atp. 

g) Zajistit dostatek odpadkových nádob na recyklovatelný odpad, a to v plné šíři 

možného třídění odpadu (tj. třeba i na hliníkové obaly). 

 K vybraným bodům se vyjádřila M. Pětová, která upozornila na jejich obtížnou 

proveditelnost na fakultní úrovni (bod a) nebo s ohledem na věk a zdravotní stav 

zaměstnanců (bod d). V některých bodech je fakulta již nyní aktivní a splňuje je (bod  f; 

částečně bod g). M. Zandlová prezentovala materiál jako podklad k diskuzi a upozornila 

např. v případě bodu d), že nejde o závaznost, ale například doporučení využívat 

ekologičtější způsoby dopravy, které mohou být často i ekonomicky nákladnější. 

 V diskuzi senátorů vykrystalizovaly následující možné kroky: vytvořit pracovní skupinu 

pro environmentální otázky; uspořádat setkání s akademickou obcí, kde by byl prostor 

diskutovat navrhovaná opatření; iniciovat jednání na univerzitní úrovni. 

 Předseda senátu navrhl následující usnesení. 
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NÁVRH USNESENÍ:  AS FHS UK navrhuje uspořádat v zimním semestru 2019 setkání 

akademické obce k tématu klimatických opatření. Dále ustavuje 

otevřenou pracovní skupinu pod vedením dr. Zandlové, která 

bude konkrétní klimatická opatření blíže diskutovat a formulovat. 

Konečně vyzývá zástupce FHS UK v AS UK k iniciaci diskuse o 

klimatických opatřeních na plénu AS UK. 

CELKEM PŘÍTOMNO VE CHVÍLI HLASOVÁNÍ: 8 

Hlasování:  PRO:  8   

 PROTI:  0  

   ZDRŽELI SE:  0     

USNESENÍ BYLO PŘIJATO. 

6) Různé 

• Z. Terry se zeptala děkanky fakulty, jaké akce chystá FHS UK k 30. výročí 17. listopadu 

1989. Děkanka vyzvala přítomné k iniciativě a zaslání nápadů. Sama by byla ráda, aby 

se fakulta k výročí viditelně připojila a uspořádala akce pro studující i veřejnost. 

• M. Hanyš se zeptal na to, kdy senát obdrží návrh členů vědecké rady. Mandát té 

současné skončí posledním dnem v červenci. Děkanka fakulty předloží návrh k 

projednání na zářijovém zasedání AS FHS UK. 

• M. Hanyš se zeptal na statut ediční komise fakulty a závaznost jejího rozhodování. 

Upozornil na to, že na webu není uvedeno složení komise ani zápisy z jednání. Má-li 

mít ediční komise jasný právní statut a kompetence, mělo by být její ustavení, způsob 

jmenování a jednání schváleno AS FHS UK. Děkanka na dotaz odpověděla, že se jedná 

o její poradní komisi. 

Předseda senátu zasedání v 18:05 ukončil. Další zasedání AS FHS UK se uskuteční 5. září 

2019. 

Zapsal: Milan Hanyš 
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Přehled schválených usnesení: 

409. AS FHS UK schvaluje zápis ze zasedání konaného dne 25. dubna 2019.  

410. AS FHS UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti fakulty za rok 2018 s připomínkami 

 k formální a obsahové stránce dokumentu. 

411. AS FHS vyjadřuje podporu studentské iniciativě Univerzity za klima. Aktivní  

 vstupování akademické obce do debaty o klimatické krizi považujeme za potřebné 

 a legitimní. 

412. AS FHS UK navrhuje uspořádat v zimním semestru 2019 setkání akademické obce 

 k tématu klimatických opatření. Dále ustavuje otevřenou pracovní skupinu pod 

 vedením dr. Zandlové, která bude konkrétní klimatická opatření blíže diskutovat a 

 formulovat. Konečně vyzývá zástupce FHS UK v AS UK k iniciaci diskuse o 

 klimatických opatřeních na plénu AS UK. 


